
PLA DE PRÀCTIQUES

“La pràctica no és el que un fa quan és bo. És allò que un fa per tornar-se bo.”
MALCOM GLADWELL
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0. Introducció

El CEIP Norai forma part dels centres col·laboradors amb la UIB des del curs escolar 2020-21 i, anteriorment sempre hi

havia col·laborat rebent practicants, i no només de la UIB sinó també d’altres Universitats. El nostre centre compta amb un

esperit renovador i està enfocat cap a la innovació de mètodes pedagògics i, com a tal, consideram que la formació inicial

dels mestres ha d’estar estretament lligada tant amb la teoria com amb la pràctica a les escoles.

Com a centre col·laborador consideram que hi ha d’haver un compromís en relació a fer un bon acompanyament en el

pràcticum dels alumnes que arriben per ser futurs mestres. Per aconseguir-ho és necessari tenir a la nostra disposició un

pla d’acompanyament en el pràcticum que guiï la feina dels nostres professionals en relació als alumnes que rebem de les

universitats i que seran mestres en el futur.

La funció principal d’aquest document serà la de guia per als tutors de practicants de grau de magisteri que són mestres del

centre i han de desenvolupar aquest rol.

1. Objectius
- Coordinar, col·laborar amb els tutors de les Universitats el període de pràctiques dels practicants que ens arriben i

treballar-hi conjuntament.

- Acollir alumnes de Pràctiques i dur-hi a terme un acompanyament constructiu.

- Guiar l’alumne en pràctiques en l’observació, acció i reflexió sobre el seu propi treball i animar-lo a qüestionar les

decisions que pren i a justificar-les.

- Donar a conèixer als tutors i als tutorants les seves responsabilitats i funcions en relació al període de pràctiques.
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- Facilitar a l’alumnat la informació que necessiti i donar-li a conèixer l’organització i el funcionament del centre, el grup

classe i els programes que es duen a terme.

- Assessorar a l’estudiant en la preparació d’activitats educatives i animar-lo a intervenir i participar en les classes.

- Facilitar a l’alumne l’accés i participació en les reunions de treball (claustre, consell escolar, tutories, coordinació de

cicle, etc.)

- Dur a terme amb l’alumnat una avaluació formativa i formadora sobre el seu període de pràctiques i aconseguir un

feedback eficient.

2. Àmbits de l’acompanyament constructiu i seqüència d’actuacions

Àmbit Actuacions Activitats Respon-
sable

Finalitat Temporit-
zació

Materials/
eines a
utilitzar

Evidències
que

recollirem

C
L
I

1. Rebuda per part
del centre

Realització d’una
reunió del practicant
amb l’equip directiu
per donar a conèixer
el PEC

Membres
de l’equip
directiu

-Donar la
benvinguda als
nous practicants.
-Donar a conèixer
el projecte
educatiu del centre
i el seu
funcionament.

A l’inici de les
pràctiques

Presentació
genially del
PEC

Entrega kit de
benvinguda.

Membres
de l’equip
directiu

A l’inici de les
pràctiques

Una bossa de
tela del
centre, un
bolígraf, el
dossier de

Foto de
benvinguda
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M
A

benvinguda i
el ROF del
centre

Emplenament de la
fitxa de dades
personals.

Conserge Tenir accés a
informació
rellevant del
practicant.

A l’inici de les
pràctiques

Fitxa de
dades.

Fitxa
emplenada

Rebuda per part del
tutor

Tutor Donar a conèixer
allò que fa el tutor

A l’inici de les
pràctiques

Presentació oficial a
tot el claustre (anar
als cicles) i visita de
les instal·lacions

Tutor Presentar el
practicant al
claustre de
professors.

Al llarg de la
primera
setmana.

Creació d’un compte
per accedir al drive
corporatiu.

Coordinad
or TIC

Tenir accés a
alguns dels
documents de
centre.

Al llarg de la
primera
setmana.

El nou mail
corporatiu per
al practicant

Compte creat

Presentació al
grup(s)/classe.

Tutor Presentar tot
l’alumnat i el
practicant.

A l’inici de
pràctiques

Material per
realitzar una
dinàmica de
presentació,
llistat
d’alumnes

Foto de
benvinguda

3. Coordinació
entre el tutor/a i
tutoritzat.

Reunió de coordinació
tutor-practicant

Tutor Aconseguir una
comunicació
eficient del tutor
amb el practicant

Una reunió
per setmana

Tot el material
per
coordinar-se
per a les
classes

Full de
seguiment del
tutor

4. Cloenda del
període de
pràctiques

Acomiadament del
practicant per part
dels alumnes

Tutor Tancar el període
de pràctiques amb
un bon clima

Al final de les
pràctiques

Material
preparat per
part dels

Foto
d’acomiadame
nt
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alumnes per
regalar un
record de les
pràctiques al
practicant

Acomiadament del
tutor i el practicant

Tutor Realitzar una
valoració del que
ha estat el període
de pràctiques

Al final de les
pràctiques

E
M
P
O
D
E
R
A
M
E
N
T

5. Donar a conèixer
els documents
pedagògics del
centre

Oferiment i mostra de
les fonts escrites en
què se sustenten les
metodologies i
pràctiques
pedagògiques del
centre

Tutor Donar a conèixer
les metodologies
del centre i el PEC

El primer
mes de
pràctiques

Lectures
pedagògiques
recollides en
les carpetes
d’àrea del
drive

6. Donar a conèixer
i desenvolupar els
rols del bon docent

Conversa i reflexió a
través de la lectura de
la rúbrica dels rols

Explicitar quins
són els rols del
docent per
poder-los dur a la
pràctica de
manera conscient.

Dins les
primeres
entrevistes
tutor-tutorat

Rúbrica rols
dels docents

Participació en les
diferents reunions a
les quals el tutor
assisteix que es fan al
centre (cicle,
comissions…)

Tutor Observar i
reconèixer els
diferents rols que
va desenvolupant
el tutor en el dia a
dia del centre

Sempre i
quan hi hagi
reunions que
demani
l’assistència
del tutor

Actes de les
reunions on hi
consti
l’assistència
del tutor i el
practicant.

7. Convidar al
practicant a fer les
seves pròpies
reflexions/observac
ions/ hipòtesis dels

Reflexionar
sistemàticament  amb
el tutor sobre els
alumnes i els seus
processos

Tutor Conèixer l’alumnat
amb el qual el
practicant intervé,
els diferents estils
d’aprenentatge per

Durant tot el
procés de
pràctiques
una vegada a
la setmana

Quadern de
tutoria del
tutor

Registres del
practicant en el
diari de classe

6



processos
d’aprenentatge de
l’alumnat.

d’aprenentatge donar-li una
resposta ajustada
a les seves
necessitats.

en l’hora de
coordinació

E      M
M      O
P       D
O      E
D       L
E       A
R       T
A   I  G
M      E
E
N
T

8. Observar i
reflexionar
sobre la
planificació,
desenvolup
ament i
avaluació
de tasques dutes a
terme tant per part
del tutor com per
part del practicant.

Reflexionar
sistemàticament
sobre la planificació,
desenvolupament i
avaluació de les
tasques dutes a terme
a classe.

Tutor Inculcar en el
practicant l’hàbit
de reflexió sobre la
pràctica docent
per a la millora
contínua.

Durant tot el
procés de
pràctiques
una vegada a
la setmana
en l’hora de
coordinació

Programacion
s del tutor

Registres del
practicant en el
diari de classe

9. Realitzar
observacions entre
iguals

Mostra, anàlisi i
revisió de la graella
d’observació entre
iguals elaborada per
part del centre.

Tutor -Donar a conèixer
allò que el centre
considera més
important de la
pràctica docent i
les habilitats
principals a
desenvolupar per
part del practicant
-Aprendre a
manejar l’eina
d’observació entre
iguals per a la
millora de la
pràctica docent

El primer
mes de
pràctiques

Graelles
emplenades

Realització
d’observacions del
practicant cap al tutor
i posterior reflexió

Tutor El primer
mes de
pràctiques

Graella del
centre
d’observació
entre iguals

Realització
d’observacions del
practicant per part del
tutor i posterior
reflexió

Tutor Després de
la fase
d’observació
de
pràctiques, al
manco dues
vegades

Full de
propostes de
millora de l’OEI

7



M
O
D
E
L
A
T
G
E

10. Facilitar models
de bones
pràctiques
pedagògiques

Mostra de bons
materials

Tutor Oferir al practicant
exemples de
bones pràctiques
perquè puguin
servir-li de model i
sigui una guia per
realitzar unes
bones pràctiques

Durant tot el
període de
pràctiques
durant les
classes, a
l’hora
setmanal de
coordinació

Espais i
materials
d’aula i del
centre

Mostra de
programacions de
tasques riques.

Tutor Programacion
s d’àrea

11. Ajudar al
practicant a
conèixer els seus
punts forts i els
punts de millora

Reflexió sobre el
període de pràctiques
i els rols que ha
desenvolupat el
practicant

Tutor Millorar la pràctica
docent del
practicant.

A partir del
segon mes
de
pràctiques, a
l’hora
setmanal de
coordinació

Document
sobre els rols
del bon
docent,
graelles
emplenades
d’OEI

Registre del
feedback per
part del tutor

12. Anàlisi i
emplenament de la
rúbrica d’avaluació
del pràcticum
aportada per la
Uib.

Conversa i reflexió
sobre la feina del
practicant a partir dels
ítems proposats a la
rúbrica de la Uib.

Tutor Respondre a les
demandes de la
Uib i conèixer els
seus criteris
d’avaluació.

El primer
mes de
pràctiques, a
l’hora
setmanal de
coordinació

rúbrica de la
uib

La rúbrica
d’avaluació
aportada per la
UIB

Quantificar amb
una nota final les
pràctiques que ha
duit a terme el
tutorant.

Al final del
període de
pràctiques.
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4. Com s’avaluarà?

S’avaluarà no només el tutorant sinó també el tutor en relació a la tasca feta durant el període de pràctiques.
L’avaluació dels practicants anirà enfocada cap a la seva autoregulació i adquisició progressiva de competències
professionals. S’hauran de recollir evidències en diversos moments i amb diferents instruments que ajudi el practicant a
prendre consciència de la seva evolució i a superar les dificultats que es va trobant. Es promourà la reflexió pedagògica
durant tot el període de pràctiques.
Es farà ús de la graella d’avaluació que ens ofereix la UIB com a eina per enregistrar el procés de pràctiques del tutorant.
Aquesta graella ens ofereix uns criteris d’avaluació concrets amb els seus indicadors. L’estudiant, amb l’ajuda del seu tutor,
recollirà evidències de les valoracions emeses. Si l’alumne o el tutor necessiten una guia sobre les possibles evidències a
recollir podrà consultar l’annex 1, que és una llista d’exemples d’evidències facilitades per la UIB.
Al final del període de pràctiques, el tutor del centre haurà de qualificar numèricament la feina duta a terme per part del
practicant.

Per una altra banda, el tutor, juntament amb el practicant, reflexionaran sobre la tasca del primer com a guia i referent en el
període de pràctiques en diferents moments del pràcticum, sobre el tipus d’acompanyament que ha realitzat i sobre les
millores per al futur, sempre tenint com a referència aquest pla de pràctiques que ha elaborat el centre.

QUÈ COM QUAN QUI

La feina feta pel tutorant en
relació a les pràctiques

A través de la graella
d’Observació Entre Iguals
aportada per part del centre

Quan s’acordi entre el tutor i el
tutorant en diferents moments
del període.

El tutor de pràctiques del
centre

A través de la graella
d’avaluació que ofereix la Uib

Al final del període de
pràctiques

El tutor de pràctiques del
centre

La feina feta pel tutor en A través del pla de pràctiques A la meitat del període de El tutor de pràctiques del
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relació al període de
pràctiques

pràctiques i al final. centre juntament amb el
tutorant.
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