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La memòria de l'3s P"='Sctiques haurè- de cenyi¡--se a.~ s punta 

3, 4 i S del pla da truball i tindr• una o~tensi6 m•xim~ de trenta. 

fals tractant els aspectes oegUents: 

(lamenta tinguts (Jn conpta s 1 ··ha~ a da preparar la classe 
(re aum anal.!tit:: dsl (;;r.aba.U .. f'et nl punt 2). 

- Informacions, documento i material diva~s reunit per a la 
preparació de la cla3oa. Justificació de 1~elacci6 do la 
metodologia a arn:n·ar .. 

Oascrl.pció da la claaee/n roalittede/es. 

- Judici crític del daeenvolupamant de la classe o classao 
fetes amb als nana, ds la preparació que se n*havia fet 
precedentment i d9l diagnòstic da la situació i observa
cions prèviee. Tot elxò sn funn16 dole roaultats aasolite. 

Al llarg da lee pr~ctiquos es tindran tres entrevistes 

amb el professor coordinador del grupe Aquestes entrevistes sdn· 

programades amb un contingut pracíe ja que seràn un dels elements 

a tenir en compte par ?. etval.uar. 

El contingut da les ontrevistaa serà el aegüant: 

11. ConfecciÓ d~un Elà d~obaarvaci~ si~temàtic baoat e~ unaa 
hipòteais provie!onals de quina és la »i ·èuació de la el as• 

••• 
c·onfecci6 d'un plà de.,e,~o~ de le classe a realit
z~r -sempre i quan ee "n conegui! el contingut-e· 

Oiscussi6 del diaon1~>tic o presa de posició {punt 2) i 
preaentaci6 i dT;~Us~ del ,erojec·~s de clasao(! a rsa
litznr. 

3D. -Anàlisi i ravinió da la classe/s realit2Sda. Judici crí-
tic. 

Per a l "'avaluaci6 de les pràctiques as tindràn en compte -
els eegUents elements: 

- les entrevistes (ja s'ha exposat com són programades); an 
aquest punt volam fer. notar que cal no confon<:f.re. el to i 
la cordialitat da 1 'entravl•ta amb al treball i ~l judici 
qua s~~n forma 

- la memòria 
- eventualmslnt, l ~apo-rtAció del msetre de pràcti9ues., 

' 
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Els guions d'obsarvaci6 aue segueixen no han d'éaser mnt~= 

sos com un formulari q~e cal omplir aino únicament com una ref'eràn

cia a tenir en compta per a fixar-se en ospectea significatius de 

la realitat escolar. 

En aquest esntit volem dir ban explícitament qua allò qua 

és realment important '" que cada estudiant conregeixi el seu prcp1 

plà d'observació en funci6 del lloc on es t~oba. 

Aquí es contemplen els eagUents aspectes: 

l.l L'escola 

1.1.1 
1.1.2 

Característiques de l'escola. 
Evolució de l'escola. 

1.2 El grup-classe 

1.2.1 Dades general~ del grup-claeee. 
1.2.2 Organi.tzac16 de la classe. 
1.2.3 . Hàbits i normeo. 
1.2.4 Estructura del grup. 

1.3 Els nois. 

No 6s tractat an aquest document, parò aquells qui hi ss~ 
tl.guin interessats poden cercar 

1
referènciea en el l-libre 

"L 'obaervaoi6 dels nois- a l 'escolan de Jordi Cota i Anna

Maria Roig. octitst per Nova Terra. 

l 

i 
l 

I ¡ 
I 



l.lel Caracter!stigues ~~ l'esc2!~ 

T ipue d ·escola 

Situec16 

O:rganitzaci6 

Caati6 

Orientació pedag6-
gica. 

Coeducaci6 

i Catalanitat 

E:atctaJ. - MU11icfp~Jl - ?!'.i.vada (t\cadQmia -
coopat·oti:;!e. - Hol .. ligiosa). 

Ur!>ar•e •• Suhurbana (ciilturò) - Oe pobla -
rural .. 

Unit!r!a - G=adueda~ 
Seccione o atapea en que eetà divididt~ .. 
~~ombra da clessus p$r ni vall" 
Incidència de l·o,ganitz~oi6 sn la vida da 

1 'escola. 

Forma adoptaria. 
Grau d'inciGència an la geatió d~: direcció, 

equip d~ rnaetrGUv aseoniaeié de peroe, 
altres., 

rorrnes de eaordinac1ó entre ela inoatrae .. 

Sense una organ!.t2Rc16 r;af~.nida i axplJ:citP." 
Amb una orientació d<'JfJ.nido: qui.na, còm ae 

fa explicita. 
Dificultats per a dur·la s la prà~tirg. 

Escole de nBns -de nones··- .rJe:nens i nenett
smb una opoi6 cl¡are de cuaducaci6; o,uinE.··· 

E3cola ca·i;alans - Sncola que fa oa·G.alà ... 
escola que no FG c~tal~. 

1.1.2 Evolució de l'escola 

Al llarg del periode de pr.àetiquea és !llolt difieH de cop
sar l'evoluci6 d'una escola. Per~ &a possible do dsacobrir., fonam~n
talment mitjançant les convare~est an Guine dir-ecci6 cauina l"sscola. 

Obertura al canvi Predisposició de 1 .. eacolu a considerar no~nto 
aportacions padagÓgiques. 

Innovacions a lse que l~oecola ea mos~ra mée 
aeneibleo 

Tsmes de eonverse o praocupaciane lligedse 
al eanvi de 1 'eecolac 

"'' 
~ ............ -~-~~------•-··,.---,.. .... ,..,...,_r---~--·-., • ..J./1--._.... • .,,,._. .,., -.-_. i'-""'• :...''·-~-- '"'--'·\.-.-, ·•· v--•. 
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Obertura al medi 

Obertura s l'axpe
r 1mentaci6. 

Obertura a la co
municaci6. 

Obertura a la par
ticipacicS. 

Catalanitxaci6. 

Educació 'Sexual. 

Els nena 

El/s mestre/s 

' 

Al ba:-ri ... a;. t1·ahal.i del3 pcr0n - o sm-tita·;:o 
locals .. 

Sort!. dat~ - cHl:quoo·tee ·- sxcure;~onl!l, 

Se.nstbilitélt als r.l'a~hl-medit'h 

iilnovaciona qua aeangan ele meetree., 
L "'axparimFJntació pa:: parC delo nsm}. 
Il*lusió. 

Aecaptacló de los psx-:o::.orH.nl ... de J.Os di·Jcrei ... 
·tat a i dl 1:argèr.ciao .. 

Acceptació da la comunieeci.ó antre dif~ront.-1 

estament~;~ 

Restricci6 de la comunicacié a dster~inedna 
qUentiono. 

Participaoié dole ell..!f.Ht-30 a 1~ claa3o ., e 
l .. Gtnpa. 

P.a:~tir:inaci6 dal:'l meet!'t'lG a la ganti6. 
Participaoi6 dols ~aresu 
Passos que ao van fant. 

~Jo;nbre ·tot¡Ü 
NOi1bre dl3o !lGil:?l i rl<a ¡1RnC'ri .. 

Nombre de eataiaparlants i de catitallapar.bmta 
Nombro de nan41 que hnn r::nat a parvulari 
NAns que han anat junta dsr. de parvulari -

des dtii p:rimar d"'egb. - nens noua d .. nquest 
cura - repati0orc6 

E data (anye l. maeae), oi són petita. 

Llengua del profoaao:/a: llengua pròpia -
llsngua amb que parle a clasca - llrJngu~ 

amb que a'~dreça als nans fora de classe~ 
Hi hs o no proF~sso~s e3pacialietes - ~n qui

nee :natàriea., 

'"' ', ' . ~· 
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}.2.2 Or~anitzaci6 de la classe 

El lloc Distribució de l'espai (plànol) 

El temps. 

Les coses. 

La gestió 

1.2.3 Hàbit's i normes 

~rdenaci6 fixa o variable segons !~activitat. 

Llocs individuals - da petit grup - de tots. 

Activitats qua es fan diàriament. 
Ritme del treball diari. 
Activitats que es fàn setmanalment. 
Oistribuci6 del treball setmanal (horaris). 

Material individual - de petit grup (taula) -

col.lectiu (de classe). 
Ordenació, cura i endreça (veure l;apartat 

de normes) •-

Decissions que poden prendre els nena - de-

ciseions que no poden prendre. 
forma de del.liberaci6 i d~acord. 

forma de control de 1 #acompliment dels aéords. 

Càrrecs i responsabilitats que prenen els nena 

Eficàcia dels nens en les seves responsabili-

tats. 
Participaci6 a les aLtivitats; part ~el mes

tre - part dels nens. 
Revisió, crítica, valoració de les pròpies 

actuaciOns i de les dels altres. 

Algunes situacions de la vida quotidiana són sotmeses a nor

mes dictades per 1 ;escola o pel mestre. o acordades per la classe. 

De vegades les normes són ben explícites i de vegades no ho són. 

Semblantment, els nans poden estar habituats -amb normes o 

sense- a seguir una comportaments concrets en determinades situa

cions. 
La llista qua segueix ès un inventari de situacions per a 

ésser tingudes en compte a l;hora de veure quins elements tenen els 

nens per a regir la seva conducta i determinar si la. forma de fer 

dels nans té l'origen en normes. en hàbits, en ambdós. 

La jornada escolar Entrada a classe. 
Canviar-se. Posar-se bata. 
Inici deJ treball. 
Seure bé a la cadira. 
Calma i predisposició per al treball. 

oesp~açaments per' la classe. 



7. 

1.2.2 Organització de la classe 

El lloc Oistribuci6 de l'espai (plànol) 

El temps, 

Les coses. 

La gasti6 

1.2.3 Hàbit's i normes 

Ordenaci6 fixa o variable segons l'activitat. 

Llocs individuals - da petit grup - de tots. 

Activitats que es fan diàriament. 
Ritme del treball diari. 
Activitats que eS fàn setmanalment. 
Distribució del treball setmanal (horaris). 

Material individual - de petit grup (taula) -
col.lectiu (de classe). 

Ordenaci6, curà i endreça {veure l'apartat 
da normes). 

Oecissions que poden prendre els nena - da-
cissions _que no poden prendre. 

forma de del.liberaci6 i d'acord. 
forma de control de !"acompliment dels a·cords. 

Càrrecs i responsabilitats que prenen als nens 

Eficàcia dels nens en les seves responsabili-

tats. 
Participaci6 a las aLtivitats: part ~el mes

tre - part dels nens. 
Revisió, crítica, valoració da les pròpies 

actuaciOns i da les dsls altres. 

Algunes situacions de la vida quotidiana són sotmeses a nor

mes dictades per 1 ~escola o pel mestre, o acordades par la classe. 

De vagades les normes són ben explícites i de vegades no ho són. 

Semblantment, ela nens poden estar habituats -amb normes o 

sense- a seguir una comportaments concrets en ·determinades situa

cions. 
La llista qua segueix és un inventari de situacions per a 

ésser tingudes en compte a 1 "hora de ve1.Jre quins elements tenen els 

nens per a regir la seva conducta i determinar sí la. forma de fer 

dels nans té l'origen en normes, en hàbits, en ambd6s. 

La jornada escolar Entrada a classe. 
canviar-se. Posar-sa bata. 
Inici de.l treball. 
Seure bé a la cadira. 
Calma i predisposició per al treball. 

Desplaçaments per la classe, 



Ordre i neteja de la 
classe. 

J. 

Plegar las coaee (abans dele eabarjoo i al 
final deia jornada eecolar). 

Entrades i aortidea de classa. 
Oesplaçament·a per l'escola" 
El pati. 
El menjador. 

Polidesa dola treballs oscrita - dibuixoa -
altres. 

Ordre de la carpeta o arxivador individual 
Cura da las llibretes. 

Ordre del calaix individual - da la taula .. 

del material col.lectiu. 
Neteja del terra - escombrar - paperarss~ 

Guixots a las taules - cuxa dels llibres. 

1.2.4 Estructura del 2rue 

A totes las classes als nens 1. nanos s .. apleguer. en sub

grups segona determinades afinitats: amistat, treball, joca, afec

cions. 
Al seu grup d'amics cada nan hi tr~ba, en una certa mesu

ra, un caliu humà i un acolliment que li són necesaüris. 

Les rel.,lacions dels subgr-ups en~r11 ai configuren una di

nàmica sovint con-flictiva ja que tendl!i.:tai"l .a edoptar comportament.& 

col.lectiu~ homogenis de resposta al conjunt de la situaci6. 

Subgrups presenta a 
la claase. 

Relaciona entra ela 
subgrups 

Quins hi ha - nois i noies qua formen cada 
subgrup .. noia o noiae que en fall de ~teu• 

portant. 
Paper de cada subgrup a la classe: oarioei

tat/gresea - iniciative/pasoivitat -
implicats a la feina/inhibits - sorollo

sos/qu~ets - creatius/raactius ~·· 

Jlmistosa - hostil - indiferent. 
Oe dom;naci6 - de submisai6 - d'igualtat, 

Cooperaci6 - compotància - ignor~ncia ~ú-

tua. 
Relaxada-conflictiva 



troba¡oau ObSO!'U-1lt' anpoctwa con~r~ta 

Abcno do ~.J:J:IltHmLr.:u: ... lcoJ, P~7i0, vold1·iom inzisti¡; en !a n'J·_;eo• 

si tat què no EJig•Jin ;:.:€<_1 onteaor;: aqu9otc -;;uione no oún llitd:.sn do 

prcgur.teo cc.!. dor.a~·hi una respouta, aén ' OOi'lJI:JS pauts3 per 

?. .. l .. l Ho!·o,;.:!c {8v3.d::m::.me;¡{; nc hi h~ l}t:i6 O<;!pec:!fic) .. 
2 ¡ ., ('J"".~,..,l"',...-,P: ~·· ,r, .-,-:-,"':"''.._,._,J " ~.;;. r4~·';,¡ (>..; .• \..'_.,.,. ::¡'·"'"'""...,·•0 

2 .. 1 .. s :sor.._,:;n d~ -;;¡:o~lnül,. 
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2.,2,.1 !n~.tzntcri els !:'Útodoa !. t'OCt.!t"SO:Jo 

2.,Z.,2 f';:::t.iciru.:nió tielJ alur,mae an rll p&-ocóo dc t~a::.ellt 

2.5 Gio~alitzc.eió~ 
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2.1.2 Pragramaci6 Reneral d~ l! matèria 

Orientaci6 i objectius Oriantac!.6 gene•el d& la programació 

Objactiuo: coneixements - instrumenta intel. 

lactuals - actitude - habil!tatc. 

Contingut.· 

Procedència 

Aspectes concreta 

Apartats del pugre"a - Lligall'! entre ella -

Lógica da l'encadenament. 

Coneixements a adquirir 
Coneixsmenta i instrumenta intel.lactuals 

neceseàris prèvia~ont. 

niniatsri- Llibre de tc~t • Criteri de l'~•

cola (còm hi ha arribat) • Criteri del 

mestre ( cò11· el juatitica). 

Oiatribuci6 el llarg del tempe. 
Adaquaci6 antre ala objectiua perseguits ! 

als nivells i poaoibilitata dels noto. 

rormoo de control de: la progreooid dela 

noia- l'adequació a lea aoves posaibi

litato • ela retards. 
rorBec do recuperac16 previstes. 

2.1.3 Normes de treball 
' ' 

El que segueix ée una llista de lés eituaciona quotidianes 

d"'una claeatl. Ea tracta d"'obssrvar si hi ha o no unes normea que lea 

regulin 1, sn cea afirmatiu, veure quinea o6n i quina funci6 acom-. 

platxan. 

Plantejament de la 
feina del die. 

CompOrtament que s"'es
p~ra dale noia durant 
lea explicacions. 

Propoeici6 d'axar• 
cicia o feinea. 

Treball individual 

Ordro 1 calma. 
Aportacions que .poden fer. 
rer preguntse • Osmanar 8Clerimsnta. 

Qu{ ho fa - Càm. 
Qu~ s'espera dels noia - Nivell d'exigèn-

cia - formes de control. 

Silenci - concentraci6. 
Qual! tat del treball. 
Polida•• en le preoentaci6. 

J 

l 
' 
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TrobeU e en g:~p 

Correcció da leo 
fa in ee. 

El moment ds plagar 

Calm~ - To dm ve~~ 

SatJï:·c o ror:~ra,:l;:(: .-~n :.;;: !nd!:'ot dS 1'.1Br·m.it~<.::i.-G .. 
flanpJ.c.ç:e.;-:,o¡;ta ps::: la c.1n:1{';13 o F: í'.:'l!'e., 
Pt"oble,(';;:;:fJ qui;: sczog:;!.x3r, .. 

.1\ 1'3 çl<wwm - o. ct:ev.<~ Davnnt 6o1. noi ... ni.~-
Oit:·O!J<'leiCi d€:liZ! tt".;;ballo,. 
lntorpr~t~~ió ~ole 

::;: 1 .. loc.r;;iur~. 

La ll..tsta scg:Jont ;;,·ncull DJ.g:.m:a"" C:(~ lo;s w::t.i,;:.d.;.r<;-3 ·rJr:' éh,:::~: 

a terme els m~otre~ per o i~~~ul~a~ o ro~alzs: e! trs~~ll ~&lu n018~ 

!::':5 trecto do que, bs.sont..,·~a ni1 equf.lot."r". ox-ier.tsr..1.ó -q11~ !i!'·ta 
enriquir-9 arribin a deocr:f.urc l<:1 ~-Hlt.ctblcJie o:r:pt'ad;;¡ ~n lç, ... - · .._ 
que obsArvceo 

Pots u'oilitzoo 

rorma de recollir. i 
madUrar ein in1a~;.re"o.,. 
S09.del3 n013o 

1 

I 

Aotivitrtt qu~ ac da
mena olo no~& (la 
lli ata ~ .. ord~nsde). 

r rccedicont._ ~u e_ e ".util:: tJ.:ao 
Grbu_ t!e i'tÚ .--:\:«ci{; 1d-~ ,l.a c.l.nceo o_;nb_ l~ 'J5.r.b 

dala nola~ . - . · 
Ele_'.}g::-Qoió del c-'ihe_ixtHr:~nt r: pel'ti:;:o Gel -;;:!J>· 

'cut. 

G:eu da ;.1on.s;~i_d- ,_~;;;;b 'ls ~:"t21'H~~-~ .. 
G;.~3!.! _ci~e'ngr.·aacu:i!en·t~~: dG traapàe ci'.il .. luFJi6 11 

d '_G<itÍí':Wl p_osftiU .. 
Grs.Ú ci'"' ;:-efr:rç ·uo l"ncti.uitat íl-'3l'eo:tal d~.t 

noi o 

Gr_~u \iG !';1~.!'JipL!!{lc!6 f.'lOtivant~ d''ú6 da la· 
:'JCH#OdéJt .. 

Grau do Cl.h:'lcci~., 

Mor!ot-i t<H~f.;i.Ó 
C~:;;pr-~;ncid d') laa e-.pol'tr..::ia:-.a dol ~o3t:t·t'l iS' 

è-0 loctu;;-s;; ,, 
• ' ....1" • • • " t l' l. t 11 't (?,C!Z'Cl.C:d!! ~.> --~;.fL~-.t.r.t:C1.V \..;~ o ,JXPu.1.Ca O rfrg_._ • 

tnt5!ïj:l1'Ci:.f-l-Oi.Ú ~-1?1 dadee.. . . 
:t:.n~cn.·pr:-d:.e:c-.ió ÜfJ p;:-oce~~Gce ... 
:: xp~rimeni;sèió e 



Nivell d'exigència 

rormee de control 

Anor fent oeneo nolestar gairo9 
Conpl!r ,-~mb >Dl treball {en ol sentit de 

11 comp1!r~') .. 
fer-t1e :.~ssponsable de .:.a "?sine .. 
f'ar un t:;ebsll da recerca. 
Ess~r crltic affib s! matsix .. 
OtH,landr. de craativite.t. 

Coriocc16 dels trmballa. 
Oiocuo•i6 dole treballa (incliv./col.lec,) 
Int.arp:retac:t6 del1J' resul tat:J. obtinguts. 
Periodicita~ del cont~~l. 

Activitats a la clas
sa, 

Explic8cion3 - nivell de lt\xic. 
Us ds_ la pifJsar;ci!' - g:Sfiquac - foraee de vi-

auell<zoci6 (dibuixos- fotos), 
Utilització d~exemplas. 
Probla~as i a~ercicie. 

Tt~bRll individual - en grup - rarloxió col. 
lal!tivo .. 

. . Enqueatae "': 3ortidos. 
f'laniP•Jlaci6 - sxporimentacJ.6 sota formae di-

~.2.2 Particieaci6 dels alum,n"s sn al proc6o de trabsll 

Tot treball d'una cert e ~ot;1plexitat sol pasear psr unsz ra~· 

sas que es segueixeh amb un ordre relativament constanto 

Aqu~ates faseo, pensades p~¡; a una si tuaci6 complexa, són 

lea que ss troben a la llista aagQant. Ce' poeeib'le qun en la classe_ 

on fas les pràctiques les cosac siguin mSs aan:illea, perb a priori 

hem procurat raunir el màxim dpelemsnta~ 

Es tracta de que observis, sn cada una dG les fases que pu

guis veure, quina 's la part que hi pcsnen 9ls noic: 

1. rormulaeió d'una o vàries prcpost-ea ds t.re
ball (poaem per co.e, per a comprovar un pro··· 
blema o por a aclarir una qUesti6). 

2. oetarminacid dels objectius del treball a 
fer (elegit o na pels noia). 

3. oeterminaci6 dels passos nacessàrls per a 
dur a terme el treball. 

~. . .. ~ 



4. Oeterminaci6 delu mitjena qce calen per a 
r-oalitzardlv. 

s~ Si &s un trabali en grup. o dividit antr~ 
dife~ents grups, dis~ribuci6 de les dif~
rents fo!nns o ~aapon$abilitats. 

6. Rsalitzac!6 dol trQball. 

7. Control dr3 que la realitzec,iÓ dal t.rabB11 

va duant-ee a terme de la forma provi~ta~ 

a. AueluaciÓ dels t9&Ultata obtingutflo-

2.3.1 Inventari de materials 

Os la segOsnt llista de materials es tracta de veurn c¡uin1 

a6n a la classe a diapa~ic16 del mestre o dels noiu. 

Quina utilitat tenen 1 còm as fan servir. 

Llibres de text. 

Materials de consulta 

Material Vifual o 
audiovisual. 

La paraula 

Materials feta pel 
mestre. 

Materials fets pels 
nois o certate per 

, ells. 

' 

Qualitats que t6 al llibre (fli hi ho llibre) 
oafactas o def!ciònciae mas notables. 
Atsnci6: no en general • einò en conc rat-~ 

Quins són: llibres, ;:oevlstas, imetgee 
o"ón hen e.ortit, qu.1 els ha dut .. 

Pissarrà~ 
Gravats ~ imatges' - fotografies 
,qudiovisuals., 

La del mestre: explicsció ·•aclariment .., e;,~g

gerimGnt. 
La dels nois: debat - intente d'interp~s~e~ 

ci6. 

Fitxes: informatives - explicatives - il~lus

tratives - de recuperació - d'ar.-~pliao:'.6. 

Reculls d"informaci6. 

.. ' ·" ., . '. 



2.4.1 Aspectes de 1 'avaluac~ 

Aspectes generals 

Aspectes concreta 

Us de lea notes 

i 

Criteris nue ee tRnan '!n COí4P"t.a a ¡-~hc.:e 

d' evaJ.uar .. 
Procad~.mvnte que o"util:\::;:tf!n .. 
Periodicitat cie 1 'a,HÜul:lci6 .. 
Diferències en~ra matàrioe~ 

Qualitat del troball fet p~l noi" 
R•ndiment. 
Actitud. 
Solidaritat. amb Gle companys .. 

Pressiñ. 
Estímul. 
Competàncic. 
Saguredat/par. 
Regulació del proc§s d'apro:nantstge., 
El problema de las rscuperaciJns. 

' 
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3. GUIO DE S!NTESI OE l 'OBSERVACid 

AllÒ que ~as observat del funcionament da la classa és re

sultat de la incidència simultàni~ de diversos factors ambientals, 

' 

l 
i 

materials i institucionals i de l .. actuació d'uneG persones dins del -.¡ 

marc· que defineixen aquestes condicions. 

Abans no et posis a prepara~ una classe, cal qua facis la 

feina de reunir totes las dades per a interpretar-las en la seva 

totalitat. 

Fixa 't bé que allÒ qua convé no 6s qua decideixis oi 1 'es·· 

cola funciona com a tu et sembla que hauria de funcionar. El que 

conv& éa que comprenguis ban clarament com funciona en realitat- i 

com haa de situar-hi la teva intarvanci6. 

Per tal d'articular aquesta reflexió, suggerim qua estruc

turis las teves observacions sobre aquests aixos: 

Els nens i l'entorn. 

Els nena i !~escola. 

Quin és l'entorn dels nens de la classe. 
E et!muls i liO!Haèiono que als ofereix o ela 

imposa.., 
Imatge que el8 nens tenen de sí mateixos 

(del que uol dir '••er nan) parquè l'sn
torn els ha ha ensenyat aix{. 

Imatge que els nens tonen da la ssva acti
vitat escolar{! 

Necessitats que tenen aquesta nens. Les més 
eignif i cat ives. 

Recursos personals qua tenen. 
Possibilitats que ofereix l'entorn. 

Consideracions similars a lea anteriors~ 
Imatge qua tenen els nens del que és "tre

ballar", del que és "llengua•, ~mate-
m~ticaqt etc. · 

Hàbits que tenen adquirits. Normes de la 
classe, dei mestre, de l'escola. 

Limitacions institucionals. 
Risc que a& corre amb las innovaciano. 



Els non• i la matèria Imatge qua tenen d' le matèria en 1ua fcrè~ 
classe. 

Aprenentagaa qua tenen assolit~ i bon re
oolta. Tan aspoctea instrumentale com de 
continguts. 

Dèficit~ in-strumentals que has obsorvot. 
Què als motiva, què aln intGreoaa. 
Còm concaben al ~reDall: què ~s par a sl1s 

treballar. 
Quine mtftodes 1 recursos• ·eet~n hab! tu ats a 

util!t;~:ar .. 
Quines formes de control ! d'exigència ala 

s6n habituals. 

4. GU!d DE PROJECTE D'ACTUAC!d 
----==..:::.:....:;=~:::..:<-~=:..-=----------' .. --

Paasoa a seguir per a preparar la claaea a classes qu~ ha~is 

de far. Aquesta orientaci6 'a necaasàriamAnt àmplia i 9 per tant, poc 

precisa. 

Anàlisi del concepte o 
conceptes a treballar. 

Objectius. 

l'lateriala. i matodo• 
la gia. 

' 

Què és el qus .treballarb.s. amb ala nens_: ~uc
plicitar-ho sn' te.rmas ben precieoe. 
rer una al_abor2ei6 taórica ganera:._ d 'aqu_eG, 

contingut. 
Referàncitt _ala matArlÍils i fonts d "informa

ci6 qus: ha e 1consultat. 
Anàlisi dels inat~umants i continguto prè

vie que ~ls neno heurien de. tenir osi:o
lita& ¿&la tenen assolits o no?~ 

Si_ no els tenen assolit~: ¿,quines aodifica
cione llas d'introdu!r en sl teu plantoja• 
mant?. 

Objectius que pots pretendre en lo;;cliisoo 
o. classe a· qus f arè a. 

fixa'ls tenint en compte als aopsctsa enta
r_iors. 

fixa 'ls da forma tan axpl!cita com et si.gui 
poasibl_a. 

Conexi6 amb 1 'antax·n dels nens., 
formes de motivaci6. 
Activitats a desenvolupar a claa~e: justifi

car-les., 

' ''ò!'"~.-:.-~ -· '-" ~ 
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S. CUid DE REVISid 

17. 

Nivell/e d 'axigàncic,. 
Formes de cont~cl del treball. 
formes da control del procés quo fan ela 

nens (ai As més d'una claaeG). 
Grau de participació dels nens al treball. 
Materials a utilitzaz: justificar-ne l'alec-

ci6. 
Gui6 de la teva actuació personal. 
f"'llitodes- O' avaluació. 
Diari de la teva experiència. 

Alguns ele~ents són ampliats a 2.2ol, 2.2.2 
i 2.3.1. 

No pota limitar-te a dir si ta n'has sortit o no. El veri

table judici consisteix a saber 91 perquè d'allò mée reeixit i al 

perqu~ d~allò no tan raeixit. 

Pots partir del diari de les classa• qua has fat. 

Anàlisi dels resultats Valoraci6 global, Comprovsr-la, s! pot sar, 
amb un procedim~nt d"avaluació l'ormol. 

Anàlisi d~ la teva 
actuaci6. 

Anàlisi de la teva 
visi6 la claoae. 

Aspectes oignificativamsnt positius. Perquè. 
Aspectes· ·signi f' icativament negat!'ue .. ~erqult. 

Què hauries hag~t de far diferentment. Par 
què?. Cbm haurl.as hagut de rar-ho? 

Què canviaries ara del projecte d'actuació 
que varee formular-ta?. Per què?. 

Còm t'ho formularies ara?. 

Què t'ha descobert el fet d'haver realitzat 
una classe que no hagu,sais vist abans?. 

Quines de les tevea observacions eren arr~
niaa?. En quin eentit'l. 

Quins aspectes de la teva interpretació de 
la classe eren manya precisos? 

Còm modificaries la teva interprotaci6 
d'aquesta classe? , 


