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3. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’AULA  
 
INTRODUCCIÓ: 
 
“La gent creu que un bon mestre/a hauria de fer miracles i 
manifestar il·luminació. 
    No obstant  l’únic requisit d’un mestre/a és posseir tot allò que el 
seu deixeble necessita” 
                                                                    Idries Shah 
 
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
 

• Definir l’escenari on es desenvolupa l’acció educativa. 
• Reflexionar sobre el què volem aconseguir a l’aula. 
• Cercar estratègies sòcioemocionals que ens permetran anar 

regulant les nostres actuacions. 
• Treballar el elements que intervenen en una bona gestió 

d’aula. 
• Planificar la intervenció pedagògica a l’aula. 
• Gestionar l’espai i el temps a l’aula.  
• Establir les normes, els límits i les advertències per 

aconseguir un bon clima d’aula i de centre. 
 
 
CONTINGUTS: 
 

• Primers dies de classe 
• Elements per una bona gestió d’aula 
• Sistematització de la intervenció pedagògica  
• Normes, límits i advertències 

 
MATERIALS:  
 
PWP, pag referència Francesc Sala: http://www.metodologies.cat. 
Http://bloc-plantilla.blogspot.com.  Poesia L. Malaguzzi 
 
ACTIVITATS: 
 
Activitat introductòria: 
 
Quina percepció global tenim de la nostra classe? Funciona, no 
funciona? Hem de mirar. Una mirada activa. Escolta activa. Fer un 
anàlisi de les variables que intervenen: què és el que no funciona? 
Escolten o no escolten, aprenen o no aprenen, s’entusiasmen o no, 
participen activament o no, treballen o no... 
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Puc mirar els alumnes de manera passiva o activa. Observació 
activa exploratòria: què els agrada (interessos), què fan bé 
(aptituds). 
Com reaccionem davant de la situació d’aula que se’ns presenta? 
Si reaccionem amb externalitat reactiva (ens instal·lem en el passat 
i donem la culpa a coses externes): les respostes són defensives, 
generen insatisfacció i no contribueixen a una solució. 
Si reaccionem amb internalitat proactiva (ens permet gestionar el 
futur, les causes que provoquen la situació són internes): les 
respostes són constructives, guanyen en eficàcia i generen 
satisfacció. 
  
 
Activitats d’aplicació: 
 
Act_1_sessió 3: Fitxa inicial d’observació a l’aula. Es tracta de fer 
una observació pautada de l’alumnat els primers dies de classe. 
Activitat aula. 
Act_2a_sessió 3: Treballaran amb el seu equip docent. Activitat 
retorn. Es tracta d’una activitat que implicarà a tot l’equip docent 
per millorar les reunions d’equip perquè siguin eficaces.  
Act_2b_sessió 3:  Fitxa. Treballarem amb el nostre equip docent 
Activitat retorn. 
Act_3a_sessió 3:Confegir un portafolis. Activitat retorn. En aquesta 
activitat hauran d’utilitzar una nova eina de treball que els ajudarà a 
millorar la seva tasca docent de manera sistemàtica. 
Act_3b_sessió 3: Guia del portafolis docent. Activitat retorn. 
Act_4_sessió 3: Protocol d’actuació, l’ofici de ser professor/a. 
Activitat retorn. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
ELS PRIMERS DIES DE CLASSE… 
 

Els primers dies són claus! Els primers dies marquen la 
diferència, si en els primers dies marquem un ritme, ens serà 
més fàcil mantenir-lo durant la resta del curs. Com en el teatre, 
la posada en escena, és important. 
 

 
En quant a la gestió de l’aula 
 
Per gestionar bé un aula necessitem: 

 
1. Tenir la feina preparada (lliçó, el currículum) 
2. Tenir l’aula preparada (gestió d’aula) 
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3. Tenir una actitud preparada (expectatives altes, actitud positiva 
envers l’alumne) 

4. Gestionar el temps i l’espai 
5. Treballar les normes, els límits i les advertències 
 
 
3.1Tenir la feina preparada 
 
 En quant el currículum: 
 

• Cal tenir la matèria ben preparada. 
• Planificar la feina de cada sessió. Tenir preparades 

alternatives per si es presenten situacions que ens fan variar 
les nostres actuacions. 

• Tenir preparat to el material necessari per la sessió. 
• Explicitar que esperem de l’alumnat. 
• Control d’assistència i puntualitat ( cal que el professorat sigui 

puntual). 
• Calendari d’actuacions: avaluacions, lliurament de treballs , 

sortides. 
• Criteris d’avaluació. 
• Deures. 
• Utilització de l’agenda. Blog del professor. L’alumnat pot 

consultar la feina que ha de fer sinó ha anat a classe o no ho 
ha anotat a l’agenda. 

• Presentació i materials de la feina de cada dia. 
 
3.2 Tenir l’aula preparada 
 
El concepte de les aules de secundària és diferent de les de 
primària, són variables, mai es té la mateixa aula i únicament el 
professorat especialista té una aula assignada amb els materials 
específics de la seva matèria. La resta del professorat tot i tenir una 
aula assignada durant tot el curs està sotmès a variacions per 
necessitat del centre. Cal que es comprovi cada dia si hi ha alguna 
incidència al respecte. Si per algun motiu tenim canvi d’aula cal 
comunicar-ho abans al delegat/da de la classe si ens és possible. 
L’alumnat aprofita qualsevol moviment imprevist per actuar de 
manera disruptiva. Es tracta d’evitar situacions que puguin generar 
disbauxa. 
Si necessitem algun aparell o material que no usem quotidianament 
el prepararem amb anticipació. 
Cal tenir les fotocòpies i tot el nostre material preparat. 
No començarem cap activitat fins que no hi hagi el clima de treball 
apropiat per a treballar. Aquesta norma ha de quedar clara des del 
primer dia de classe i mantenir-la durant tot el curs. 
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Com trobem l’aula i què cal fer 
Cal explicitar des del primer dia que volem treballar en una aula 
ordenada i neta. Si ens trobem en situacions complexes de brutícia, 
descontrol etc. mai abandonarem l’aula i amb fermesa donarem les 
ordres oportunes per restablir l’ordre. Sempre actuarem de la 
mateixa manera i mai ens precipitarem en les nostres actuacions. 
 
3.3 Tenir una bona actitud. 
 
Una bona part de l’èxit en la gestió a l’aula depèn de la nostra 
actitud davant del nostre alumnat. 
Des que entrem al centre escolar hauríem de treballar el nostre 
pensament en actituds positives. 
Tenir bones expectatives del nostre alumnat, confiar en ells i fer-los 
partíceps del que esperem d’ells. Hem d’explicitar les nostres 
intencions i verbalitzar en tot moment el que sentim, el que 
necessitem d’ells i el que ells poden fer per aconseguir els objectius 
que els demanem. Donar oportunitats a aquell alumnat que més ho 
necessita. Hem de recordar que les coses que nosaltres hem 
aconseguit ha estat perquè algú ha confiat en nosaltres. 
Les expectatives i valoracions positives que l’alumnat, el 
professorat i les famílies tenen sobre el valor dels estudis 
contribueixen de forma decisiva a l’èxit escolar. per tant, hem de 
veure quines són les expectatives que tenim, i com les podem 
transmetre a l’alumne i a la família. Unes expectatives altes i 
positives funcionaran a llarg termini com un efecte boomerang. Les 
expectatives altes i positives influeixen en les que tindrà l’estudiant 
i la seva família. 
 
Cada alumne viu la única vida que té, la única que mai tindrà, el 
mínim que podem fer és no disminuir-la. 

Bill Page 
 
3.4 Programació a l’aula 
 
Preparar-se les classes (estructurar els continguts en coherència 
amb els objectius, planificar les estratègies i recursos). Transmetre 
molta seguretat i preparació de la sessió amb els objectius molt 
clars del que es vol ensenyar. És a dir, ser capaços de concretar les 
competències que es volen posar en joc en una sessió concreta. 
Fer la classe interessant, activa, que l’alumne se senti  protagonista, 
capaç, subjecte actiu del seu propi aprenentatge. La passivitat no 
responsabilitza ni fa créixer. 

Planificar l’ensenyança, seleccionant moments de la seqüència 
educativa en els quals diversificar el treball. Pensar en tot el que 
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faràs mentre ensenyis i amb quina finalitat i pensar també en tot el 
que els alumnes faran mentre aprenguin. 
Importància de la planificació i de disposar d’un patró d’actuació. 
Planificació de la matèria a partir d’una selecció dels conceptes 
claus, pensant les activitats per treballar-los i a partir de les 
activitats formular els continguts, les competències, l’avaluació... 
Fer la programació partint de l’activitat concreta, sigui una pràctica 
de laboratori, sigui un problema, sigui el que sigui. Activitat que pot 
durar una sessió o vàries i que sempre ha de contemplar un cicle 
d’aprenentatge complet. 
 
3.5 La gestió de l’espai i el temps 
 
La implementació de l’EDUCAT 1x1, amb noves dotacions a les 
aules (pissarres digitals interactives, més connectivitat wi-fi) i la 
disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, més el 
desplegament dels llibres de text en format digital (una  aportació 
innovadora en el desenvolupament de les competències necessàries 
en la societat del coneixement) ens porta ineludiblement a pensar 
en una nova configuració d’aula i a fer un nou replantejament de 
com distribuïm l’espai i el temps que dediquem a l’adquisició de 
nous coneixements del nostre alumnat. 
El paper de professorat ha de ser clau en la nova organització de 
l’aula. Cal rebutjar la idea del paper secundari que sembla que està 
condemnat el professorat en el moment actual amb la presència de 
les noves tecnologies. És necessari també per vèncer tots aquests 
temors una sòlida formació de tots els docents.   
L’educació té a veure amb els suports que rep i durant molts anys 
ho van ser la pissarra , el llapis i el paper. Ara ho són els portàtils i 
els mòbils.  
L’ allau de nous suports fan necessària una nova pedagogia, no de 
l’enunciació sinó de la participació. L’educació ha d’incentivar, 
persuadir a través d’accions, de la creació de dispositius que canviïn 
el clima d’aula, que generin nous tipus d’aprenentatge. 
Neix l’ecologia del coneixement: de consumidors a productors 
d’informació. 
Molt sovint disposem de poc espai als centres i es fa difícil la seva 
distribució, però no hem de renunciar a petits aspectes que ens 
facilitaran la nostra tasca.   
 

• L’espai aula ha d’anar combinant la seva estructura piramidal 
per l’horitzontal. L’organització de l’espai ha de facilitar la 
interacció, poder compartir coneixements, i la integració de 
les TAC. 
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• S’hauria de disposar d’espais on deixar els treballs, fulls 
informatius, recull d’incidències (caixes o prestatges). Moltes 
vegades tenim els armaris de l’aula poc aprofitats. 

 
• Cal que el professorat tot i respectar la distribució del 

mobiliari per part de l’equip docent pugui variar durant la seva 
hora de classe les taules i les cadires de manera que facilitin 
un bon clima que afavoreixi l’ensenyament- aprenentatge de 
l’alumnat. L’ordre facilita la comunicació. 

 
• L’organització de l’aula ha de permetre la diversitat de 

modalitats d’agrupament (individual, per parelles, en petit 
grup, en gran grup) que facilitin l’aprenentatge col·laboratiu, 
la comunicació i el diàleg, l’autonomia de treball, l’accés a 
continguts variats.  
Un factor important es  gestionar el temps que es destinarà a 
cadascuna de les activitats preparades. Aquestes  han de 
donar resposta a la diversitat d’alumnat i han d’afavorir 
l’aprenentatge per competències. 

 
• L’actuació a l’aula va més enllà de l’espai - aula.  
 
• No n’hi ha prou en dir “fer deures”. Cal vetllar i fer possible la 

realització d’aquests deures. La discontinuïtat educativa que hi 
hagut fins ara entre l’escola, l’entorn familiar, l’entorn oci , 
l’entorn mitjans de comunicació i l’entorn xarxa, demana en 
aquests nous temps la implicació de l’actuació educativa més 
enllà de l’aula. El temps educatiu cal orientar-lo i adequar-lo 
segons aquests paràmetres anteriors. 

 
• Hem de tenir present l’organització del temps educatiu de 

l’alumne, a l’aula i fora de l’aula. 
 

• Vetllar pel temps fora de l’aula a partir de l’espai online.  
Donar activitats de control i autocontrol de dedicació. 

  
• Aquest temps fora de l'aula ens ajuda a relativitzar la 

possibilitat que  redueixin  hores de la pròpia matèria, la por a 
no acabar el currículum etc. Ens ajudarà a treure angoixes de 
pèrdues de temps: Si avui el currículum que he fet a l’aula ha 
estat essencialment currículum ocult, llavors em plantejaré fer 
el currículum explícit fora de l’aula, amb l’ajut de les noves 
tecnologies.. 

 
• Cal tenir cura i evitar endarrerir el començament de la classe 

amb consultes particulars al professorat en el moment 
d’entrada a l’aula. S’ha de deixar un temps per fer-ho quan 
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ja s’ha establert una dinàmica de treball. La confusió facilita el 
descontrol. 

 
• Començar sempre la classe, per exemple, amb una activitat 

que l’alumnat pugui fer de manera autònoma, sense 
supervisió del docent, i que duri entre cinc o vuit minuts. 

 
• La puntualitat del professor/a evita conflictes i denota 

consideració i respecte envers l’aprenentatge del seu alumnat. 
 

• No interrompre la classe per sancionar a un alumne. Apropar-
t’hi i fer-li saber que després en parlareu o mirar-lo i anotar a 
la llibreta de classe el seu nom. Si ho fem a l’aula i amb veu 
alta davant de tot l’alumnat, segurament s’hi afegiran altres 
alumnes fent costat a l’alumne sancionat i ens poden 
qüestionar la nostra autoritat.  

 
• Hem de donar sempre la impressió que no perdem el temps 

durant l’hora de classe. L’alumnat que no vol seguir el 
currículum i que molt sovint actua de manera disruptiva 
aprofita aquests moments per actuar sabotejant si pot la 
nostra intervenció. 

 
• Les TAC i la digitalització dels continguts ens aporten 

flexibilitat, trencament de barreres d’espai-temps, formats 
diferents d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Amb l’ordinador a l’escola aturem la discontinuïtat tan forta que s’ha 
produït entre els continguts que els nois/es es troben navegant per 
la xarxa, totalment oberts, i el format dels continguts que es troben 
a l’escola, totalment tancats. Hem d’anar cap a un model en què la 
barrera entre el formal i l’informal sigui ben fina. 
Les TAC esdevenen el motiu per transformar la manera d’aprendre 
però en cap cas el seu ús, per si mateix, comporta renovació 
pedagògica. 
 
3.6 Normes dins de l’aula 
 
S’han de respectar les normes generals acordades per l’equip 
docent. 
El professor/a que respecta les normes acordades a l’equip docent 
actua amb un suport al darrera de tot l’equip que el legitima. 
L’alumnat el respectarà més. 
Hem de recordar que els alumnes actuen junts i  si el professor/a 
que actua en solitari és detectat per l’alumnat, perd la força i el 
respecte. 
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Establir límits durant les primeres setmanes….i mantenir-los durant 
tot el curs ( J.Vaello)1

Com fixar els límits? 
 
Avantatges de fixar aquests límits, tan per part del docent 
com per  part de l’alumnat 
 

• Definir límits: fins a on podem arribar. 
• Establir normes. 
• L’alumnat sentirà que hi ha control i que algú és 

responsable d’ells: els alumnes son els primers que se 
senten insegurs quan no hi ha normes clares. 

• Indicar el què és prioritari: Et fa pensar a tu, com a 
docent, què és el bàsic que necessites. De vegades poques 
coses clares, són suficients per aconseguir un bon clima. 

• El docent se sentirà recolzat amb poder d’actuació. El 
docent necessita que “li facin cas” i no que posin en qüestió 
totes les seves actuacions. Les normes eviten el següent tipus 
de preguntes: ”però per què?, perquè ho dius tu?”( docent 
solitari, els alumnes actuen en equip contra ell) 

• Ajudarà els docents a ser més justos en les seves 
actuacions. L’alumnat té molt incorporat el sentit de la 
“justícia”. De vegades no actuem amb la mateixa coherència 
amb tots els alumnes davant d’una mateixa situació, les 
normes et situen i t’ajuden a ser just. 

• Disminuirà el nivell d’estrès del docent. Un cop té unes 
normes, el docent ja sap en què fixar-se i el desestressarà no 
haver d’estar pendent de tantes coses. Un clima agradable 
t’ajuda a fer la feina més content i contenta. 

• Donaran sentit de seguretat a l’aula: una aula amb un 
bon clima és un lloc segur on tothom hi vol estar. 

• Crearan atmosfera de treball. Amb un ambient de 
tranquil·litat el temps d’ensenyament i aprenentatge 
augmenta enormement. 

• Augmentarà la fermesa i seguretat en el docent. Bons 
professionals se senten frustrats davant d’una situació que no 
poden controlar, les regles donen credibilitat a les  accions. 

 
Com han de ser les advertències? 

 
Les advertències han de ser: fermes, breus, úniques i calmades. 
Han de tenir caràcter impersonal.  
 
 
 

                                                 
1 J.Vaello. Resolución de conflictos en el aula. Madrid. Santillana. 2003 
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Com comunicar- nos amb l’alumnat a l’hora de fer-les?  
 
Hem de comunicar-les assertivament, ni ser agressiu  ni passiu. 
Hem de comunicar-nos cuidant el to de veu. S’ha de parlar poc, 
donant les advertències de forma clara i precisa. El professor que 
sempre parla bombardejant al seu alumnat fa que aquests/es no 
discriminin moltes vegades el que és important del que no ho és 
tant. Cal dir-ho una sola vegada i quan els/les nois/es estiguin en 
disposició d’escoltar. La repetició dels missatges és un factor 
negatiu ja que per un cantó poden devaluar-se i perdre el seu sentit 
i per altre fa que el/la noi/a no li calgui escoltar amb atenció. Per 
altra banda s’ha de complir allò que és diu, s’ha de ser conseqüent.  
Les advertències individuals no han d’arribar a tot l’alumnat. 
El to de veu no ha d’interferir la tasca que estiguin fent a classe. 
S’ha de respectar el silenci necessari per pensar en allò que els 
estem dient. 
Maneres de dir: 
Com creus que em sento?  
T’ofereixo ajuda, i tu?  
Per què amb altres professors no fas el mateix?  
Digues-m’ho d’una altra manera,  
no puc consentir-te,  
agrair,  
reconèixer el respecte,  
tenir present les perspectives. 
 
Com adquirir els compromisos? 
 
Hem de deixar clar: 
El nostre dret a donar classe però no qualsevol classe. 
L’alumnat té el dret a rebre una classe digna, possible  i 
assequible. 
 
Com ho aconseguim? 
 
Entrenant la força de voluntat. 
Entrenant l’autocontrol. 
Evitar sancions. 
Aconseguir un efecte més permanent que amb les advertències . 
 
Aconseguint una classe: 
 
Inclusiva no excloent. 
Tenint present l’atenció a la diversitat. 
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Com utilitzar les sancions? 
 
Usar-les formativament. No per mortificar sinó per modificar. Que 
promoguin canvis. 
Que responguin a un grau de responsabilitat i maduresa. 
Utilitzar-les però com el darrer recurs. 
 
Com han de ser? 
Avisades, justes i raonades. 
Amb tres condicions prèvies: que tallin el camí que porten, millorar 
el clima de la classe i que siguin justes. 
 
Què hem de valorar? 
 
Hem de valorar:el temps, l’espai i la tasca a fer. 
 
Normes a classe 
 
LES NORMES A CLASSE. OBJECTIUS. Quins son els problemes que 
ens trobem a l’aula?  
No tots els comportaments disruptius es resolen amb unes normes, 
però hi ajuden molt.  
 
 
Com es trien les normes? 

 
Han de definir el que esperes d’una acció en concret: El que 
vols aconseguir, han de clarificar el teu objectiu amb una frase 
curta. 
 
Cinc com a màxim: és una qüestió de memòria i priorització. Cinc 
coses es poden recordar amb facilitat, si són moltes correm el perill 
d’oblidar-les o d’estar pendents de tantes coses que al final no facin 
cas de cap. Una bona manera, especialment en els centres més 
desafavorits, és començar a poc a poc. Un cop assolides se’n pot 
substituir una per una altra, sempre i quan es deixi ben clar que 
encara que no la tinguem escrita està en vigència. Quan es 
compleixen cinc normes bàsiques moltes situacions disruptives 
desapareixen. 
 
En vigor sempre. Per mantenir les normes la seva validesa (ara sí, 
ara no) no pot dependre de l’activitat, si no valen sempre evitem-
les. En tot cas definim molt bé què volen dir i en quin context. 
 
Directes: que afectin el comportament de l’alumnat. Fixem-nos en 
aquesta norma: “ el docent decideix el que es fa a la classe”. En 
aquest cas, no és una norma directa, ni parla del que s’espera de  
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l’alumnat. Seria més adequat: “segueix les instruccions del 
professor” perquè s’adreça a l’alumnat. 
 
Clares: “No corris per la classe” fins a quin punt és el missatge 
clar: puc saltar? Puc anar fent veure que patino? ... “camina 
tranquil·lament per la classe”, evita discussions innecessàries. 
 
Concretes/específiques. Fixem-nos en aquesta norma: “Sigues 
responsable” el fet de ser responsable és una actitud complexa, 
difícil d’avaluar. Per una altra banda, diferents actuacions denoten 
responsabilitat, no és només una. Per tant, no li estaríem demanant 
una sola cosa a l’alumnat sinó moltes.  En aules amb força disrupció 
són més adequades les regles concretes. 
 
Redactades en positiu preferentment: volem mostrar el que 
volem que passi, no el que no volem. Són més educatives. De 
vegades els alumnes no coneixen l’alternativa, com fer un 
comportament adequat. Si estan en positiu no hi ha dubte. Els 
nostres alumnes estan immersors en models negatius, necessiten 
molts models positius. Ara bé sempre hi ha excepcions: “No mengis 
a classe” de vegades és més il·lustratiu que res, també podríem 
optar en aquests casos per donar opcions del quan. En aquest cas 
podríem dir “menja només a l’hora del pati”. Recordem que  estem 
per educar no per reprimir i si és en positiu molt millor.  
 
Normes explícites:  
 
Poques, clares, formulades en positiu, han de complir-se i ser 
flexibles. 
 
Normes implícites: 
 
Són normes que sense estar escrites regeixen un grup classe per 
rutines, els costums, el tempteig dels alumnes segons el 
professorat. 
Amb cada professor/a acaben tenint un comportament i uns hàbits 
que acaben sent regles suposadament  consensuades i acceptades i 
que acaben conformant un clima determinat a cada classe. 
Les normes implícites si pertorben la classe s’han de convertir en 
explícites.
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ACTIVITAT: Act_1_sessió 3: Fitxa inicial d’observació a l’aula 
 
Marc de realització: aula 
 
Aquesta fitxa d’observació inicial t’ajudarà a veure quines són les variables que afecten a l’aula. Conèixer aquesta 
realitat et donarà pistes de com abordar millor la gestió d’aula, treballant a nivell individual amb l’equip docent.  
 
 
Nivells 
d’incidència 
Cursos 

Convivèncial 
Nº de conflictes 

Emocional 
Nº d’insatisfets 

Motivacional 
Nº de
desmotivats 

 Nº de distrets 
Atencional Acadèmic 

Nº de suspensos 

 
Primer d’ESO 
 

     

 
Segon d’ESO 
 

     

 
Tercer d’ESO 
 

     

 
Quart d’ESO 
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ACTIVITAT: Act_2a_sessió 3: Treballem amb el nostre equip 
docent 
 
Marc de realització: retorn. 
 
Objectius: En aquesta activitat us proposem un exercici pràctic que 
us permeti veure el tipus de reacció més freqüent en el vostre equip 
docent davant de situacions quotidianes. 
 
Participants: equip docent. Dues persones com observadores. 
 
Materials: full de registre. 
  
Desenvolupament de l’activitat: 
 
En una sessió d’avaluació s’anomena a dues persones per anotar en 
el full de registre, en dues columnes diferenciades, totes les 
intervencions  de l’equip docent anotant les que responguin a 
actituds proactives internes i les que responguin a actituds reactives 
externes. Es tracta de veure, en acabar la sessió d’avaluació, si el 
balanç és equilibrat, o si una columna té un pes específic molt 
superior a l’altre. 
Observareu quines són les seves reaccions i quin tipus d’anàlisi en 
fan.2

Tipus de reacció: 
 

• Reactiva: ens instal·lem en el passat, en la queixa, centrem la 
intervenció en els altres. 

• Procativa: ens permet gestionar el futur, la solució està en el 
jo. 

 
Anàlisi de la situació: 
 

• Externalitat: les causes que provoquen la situació són 
externes, estan a fora. 

• Internalitat: les causes que provoquen la situació estan a 
dins.

 
2 Activitat propasada per J.Vaello 
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ACTIVITAT: Act_2b_sessió 3: Fitxa: Treballem amb el nostre equip docent 
INS………………………………………………………………….EQUIP DOCENT…………SESSIÓ AVALUACIÓ:……….. 
 
Tipus de reacció Anàlisis de la situació 
Reactiva   Proactiva Externalitat Internalitat
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Observacions:  

Reactiva: ens instal·lem en el passat, en la queixa, centrem la intervenció en “els altres”. 
Proactiva: ens permet gestionar el futur, la solució està en el “jo”. 
Externalitat: les causes que provoquen la situació són externes, estan fora. 
Internalitat: les causes que provoquen la situació estan dins. 
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ACTIVITAT: Act_3a_sessió 3: Confegir un portafolis 
 
Marc de realització: retorn 
 
Objectius: En aquesta activitat us proposem un exercici pràctic que 
us permeti analitzar des de l’inici de la vostra tasca docent totes les 
vostres habilitats personals, treball en equip, millora de l’aplicació 
de noves eines dins l’aula, així com, els avenços i canvis positius 
que s’han produït amb el vostre estil docent. L’objectiu final serà 
confegir un portafolis. 
 
Participants: individualment. 
 
Materials: guia del portafolis docent i portafolis. 
  
Desenvolupament de l’activitat: 
 
Necessitareu consultar el document guia del portafolis docent. 
Construíreu el vostre propi portafolis amb els apartats següents: 
portafolis inicial, portafolis intermedi i portafolis final. 
 
Recollireu la documentació necessària en cada fase. 
 

• Anàlisi de la situació de partida (Fase d’Autoanàlisi - 
Portafolis Inicial). 

 
• Contrast amb altres mirades i desenvolupament i 

execució d’un pla d’acció per a canviar i millorar la 
situació de partida (Fase de Contrast i Redescripció -
Portafolis Intermedi). 

 
• Anàlisi de la nova situació, mirant enrere i valorant 

els canvis que s’hagin produït (Fase d’avaluació - 
Portafolis Final). 

 
En la sessió de retorn es posarà en comú la pràctica proposada. 
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ACTIVITAT:Act_3b_sessió 3: GUIA PEL PORTAFOLIS DOCENT3

 
Breu explicació de l’essència i la funció del portafolis docent. 
 
El portafolis docent es deriva dels portafolis professionals els quals 
neixen en un primer moment en els ambients professionals del 
Canadà i dels Estats Units. Es tractava d’una carpeta o dossier que 
utilitzaven els professionals moderns (arquitectes, artistes, 
dissenyadors, etc.) per a presentar-se davant de possibles clients 
tot mostrant els millors productes de la seva creació. Amb això 
pretenien evidenciar les seves habilitats així com les competències 
professionals adquirides al llarg del seu desenvolupament 
professional, i això a partir del recull de mostres tangibles de ‘bona 
feina’. 
Aviat l’ús del portafolis professional s’estén al context de la formació 
del professorat en el qual s’incorpora com a instrument per a 
mesurar les competències i les habilitats dels docents en 
moments diversos del seu desenvolupament. 
 
I així, el portafolis docent es fa servir en primera línia com a eina 
formativa amb una component important de reflexió. És un 
instrument, l’autor o l’autora del qual és la mateixa persona en 
formació, on deixa constància i reflexiona sobre el seu propi procés 
de desenvolupament professional durant la formació. 
A grans trets podem dir que l’estructura bàsica d’aquest tipus de 
portafolis correspon a la d’una carpeta amb tres separadors: 
 
Anàlisi de la situació de partida (Fase d’Autoanàlisi - Portafolis 
Inicial). 
 
Contrast amb altres mirades i desenvolupament i execució 
d’un pla d’acció per a canviar i millorar la situació de partida 
(Fase de Contrast i Redescripció -Portafolis Intermedi). 
 
Anàlisi de la nova situació, mirant enrere i valorant els 
canvis que s’hagin produït (Fase d’avaluació - Portafolis Final). 
 
Per tal de poder fer aquesta anàlisi és imprescindible recollir 
documentació del procés de PORTAFOLIS INICIAL 
 
Aquest primer portafolis m’ajuda a documentar el meu punt de 
partida i a entreveure cap a on vull anar: 
D’on parteixo? 
Començo a intuir cap a on vull orientar el meu procés de millora? 
 

                                                 
3 Fransec Sala 
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Per a documentar el meu punt de partida recullo evidències del 
procés d’autoobservació i anàlisi i les reflexions que n’he extret: 
 
Anàlisi de bones pràctiques meves i el contrast amb d’altres dels 
meus companys i companyes. 
 

� Quins punts forts he detectat en la meva manera de fer? 
� A què dono un valor especial ? 
� Què ha d’acomplir una bona pràctica per a mi? 
� Què m’ha aportat l’intercanvi de bones pràctiques amb altri? 

 
Primera pluja d’idees personal del que jo entenia per un “bon 
treball de .......”(àmbit de coneixement de la formació) i el mapa 
conceptual que hem construït col·lectivament a la sessió després del 
debat amb altri (companys/es, persones formadores) 

 
� Què m’ha aportat aquest contrast? 
� Observant els àmbits que han sortit en el mapa, què crec que 
ja faig i en què crec que hauria d’incidir-hi més? (Autoavaluació) 
 

Les meves primeres observacions: 
 

� Què he detectat de positiu en la meva actuació? 
� Quines inquietuds, quins interrogants han aparegut? 
 

Després d’aquestes primeres sessions i del procés d’autoanàlisi de 
la meva tasca docent: 
 

� Què vull compartir amb el grup sobre el meu procés 
d’autoobservació i anàlisi? 
� Començo a intuir cap a on vull orientar el meu procés de 
millora? 
� En quins aspectes coincidim i en quins divergim amb els 
companys i companyes? 

 
PORTAFOLIS INTERMEDI 
En aquesta fase, després de la fase d’autoanàlisi que m’ajuda a 
definir el meu punt de partida, inicio una fase de contrast amb 
altres (companys/companyes; persones formadores; models 
didàctics en forma de bones pràctiques, articles, conferències) que 
m’ajuden a acabar de definir l’àmbit a millorar i a començar un 
procés de construcció de noves alternatives d’actuació 
fonamentades, per tal de donar resposta a l’objectiu de millora 
que m’he plantejat. 
 
En aquest separador del portafolis recolliré: 
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Tot allò que m’ha suggerit el CONTRAST entre les meves idees i les 
idees d’altres respecte al meu objectiu de millora: 
Idees que m’han aportat el debat amb altres companys i companyes 
i les persones formadores en sessions presencials o en els fòrums al 
moodle. 
Les idees més rellevants extretes del contrast amb la T en forma 
de : 

� Bones pràctiques de persones expertes (Quins aspectes m’han 
resultat més interessants? Què no faig jo? Per què? Quins 
problemes em planteja? Què podria incorporar a la meva aula?) 
� Lectures amb les meves reflexions recollides en les fitxes de 
lectura.(Què relaciono de les meves experiències d’aula amb els 
paradigmes teòrics? Què podria fer servir per a reelaborar la 
meva pràctica? En forma de què? Quins interrogants em 
planteja? Quines noves perspectives m’obre? ..) 
� Les sessions de formació o conferències de persones expertes. 
(Full de continuïtat) 
 

A partir d’aquí construeixo el MEU PLA D’ACCIÓ: 
 

� Això que m’ha suggerit el contrast amb altres mirades, 
com ho podria materialitzar didàcticament parlant? En 
forma de què? 
� Quines accions concretes duré a terme a l’aula o al 
centre per a aconseguir l’objectiu que m’he fixat? 
Quines accions pedagògiques? 
On? Amb quin grup d’aprenents? 
Quan? En quant de temps? Des de ..... fins a ...? 
� Com puc observar el que estic fent? Quins instruments em 
poden ajudar? 
� Com puc recollir evidències dels efectes de la intervenció 
pedagògica? 

 
PORTAFOLIS FINAL: “Mirant enrere” 
AVALUACIÓ GLOBAL DEL MEU PROCÉS DE CANVI 
Contrast en el temps: 

� Com he treballat fins ara l’aspecte que m’he proposat 
millorar? Per què ho he fet així? 
� Quines idees i pràctiques d’altri, quines lectures m’han resultat 
més suggerents i enriquidores respecte al meu objectiu de 
millora? Quines han estat les aportacions concretes que han fet 
sacsejar la meva manera de fer i les meves idees al respecte? 
� Aquestes idees que m’han suggerit, com ho he traduït a la 
meva tasca docent? En forma de què? 
� Què he anat canviant en la meva pràctica docent al llarg de 
tot aquest procés? 
Per a aquest canvi .......... , presento les evidències següents: 
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Per a aquest altre ............ , presento aquestes evidències: 
Per a documentar aquest canvi, faig una tria argumentada 
d’evidències : Per què són significatives? 

 
Avaluació i conclusions: 

� Com avaluo el meu procés? 
Comparant la selecció de les primeres evidències i de les últimes, 
quin canvi significatiu percebo? 
A partir dels enregistraments amb algun instrument d’observació 
que he recollit en els diferents moments de la meva actuació i de 
les reflexions successives, com avaluo la meva actuació? Què ha 
suposat per a mi, per al meu alumnat, per a l’ambient de classe, 
per al centre…..? 
Com m’he sentit durant el procés? Com em sento ara? 
 

Contrasta l’avaluació que fas del teu portafolis amb una avaluació 
més externa, la qual cosa t’aconduirà de ben segur a la constatació 
d’unes conclusions altament interessants. 
 
Noves perspectives: 

� Quins nous dubtes, reptes se m’han despertat? 
� Quins nous objectius em plantejo de cara a noves accions 
pedagògiques? 
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ACTIVITAT: Act_4_sessió 3: Protocol d’actuació, l’ofici de ser 
professor/a. 
 
Marc de realització: retorn 
 
Objectius: En aquesta activitat us proposem un exercici pràctic que 
us permeti compartir en diferents espais d’actuació al centre les 
idees clau per a l’exercici de l’ofici de ser professor/a. 
 
Participants: en grups de 4 persones. 
 
Materials: protocol d’actuació. 
  
Desenvolupament de l’activitat: 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ4

 
ASPECTES FONAMENTALS EN L’OFICI DE PROFESSOR/A PREVIS A 
L’ABORDATGE DELS CONTINGUTS, PROGRAMACIONS I DIDÀCTICA 
Ubicar-nos i acceptar la població del nostre centre. Segons el context 
sociocultural on es trobi ubicat el centre haurem d’ajustar les expectatives. 
 
Respectar i acceptar els alumnes. Veure’ls no únicament com alumnes de la 
nostra matèria, sinó com a persones. Acceptar les diferències (d’aptituds, 
d’interessos, de perfil d’aprenentatge), acceptar que cada alumne té una 
història personal. 
 
Ser flexibles, ser capaços d’introduir canvis. Acceptar que una manera de fer 
que t’ha funcionat gairebé sempre resulta improductiva amb determinat grup 
 
Ser creatius. Els principis sobre l’ensenyament ens guien però no 
constitueixen una recepta. 
 
Capacitat de renovació i de flexibilització 
 
Tolerància a la frustració i tolerància a la incertesa 
 
Ser puntual. La impuntualitat genera desordre i desprestigia a qualsevol 
professional 
 
Ser molt clars i explícits amb el que s’espera dels alumnes, amb els 
comportaments que no s’acceptaran, amb el clima de treball que es vol a 
l’aula. 
 
                                                 
4 Llicència d’estudis:Metodologies i estils docents que prevenen la disrupció a 
l’aula. Pilar Vegas 
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Informar als alumnes de com es tractarà la matèria, de com s’avaluarà, de 
què s’exigirà. Fins i tot és bo donar el primer dia de classe un calendari amb 
la planificació de l’assignatura al llarg del curs escolar (dates fixades 
d’exàmens, de lliurament de treballs, de sortides culturals...) 
 
Partir dels coneixements previs dels alumnes, adequar-se al seu nivell. 
Programar sempre partint de les característiques del grup-classe. 
 
Generar espais d’acollida.  

 
Preparar-se les classes (estructurar els continguts en coherència amb els 
objectius, planificar les estratègies i recursos). Transmetre molta seguretat i 
preparació de la sessió amb els objectius molt clars del que es vol ensenyar. 
És a dir, ser capaços de concretar les competències que es volen posar en 
joc en una sessió concreta. 

 
Reflexionar amb veu alta (metacognició) sobre el que es pensa, explicar les 
expectatives que es té respecte el funcionament de l’aula, de l’aprenentatge, 
buscar la  implicació, el compromís del grup 

 
Planificar l’ensenyança, seleccionant moments de la seqüència educativa en 
els quals diversificar el treball. Pensar en tot el que faràs mentre ensenyis i 
amb quina finalitat i pensar també en tot el que els alumnes faran mentre 
aprenguin. 
No es tracta d’introduir canvis a diari però sí de disposar d’un ampli ventall de 
recursos i tècniques per aplicar quan es consideri necessari. 

 
 
Estratègies que funcionen a l’aula: 
 
PROPOSTES METODOLÒGIQUES A TRACTAR EN EQUIPS DOCENTS 
DE NIVELL O DE DEPARTAMENT 
Reforços positius (elogis verbals i amb la mirada, proximitat corporal, 
reconeixement del treball, ...). Importància de la comunicació analògica. 
 
Iniciar la classe puntualment; evitar la dispersió. Començar amb una activitat 
que concentri l’atenció. 
 
Portar la classe organitzada, sinó és amb un guió escrit,  tenir molt clar 
mentalment què es pretén treballar, com es treballarà (amb quines activitats, 
amb quin material, quina seqüència didàctica se seguirà) i com s’avaluarà. 
 
Adequada organització de l’espai 
 
Utilitzar els torns de paraula per participar (aprendre a escoltar i a seguir un 
ordre) 
 
Mantenir bones relacions interpersonals amb l’alumnat 
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Reconeixement i consideració de la base emocional dels aprenentatges. 
 
Crear expectatives. Posar reptes. Valorar la dedicació. Plantejar objectius 
assequibles. 
 
Informar i a ser possible negociar algunes activitats o plantejament 
metodològic (fer copartícep l’alumnat) 
 
Veure els conflictes com ocasió per rectificar, per aprendre, com el resultat de 
carències sòcioemocionals que cal ensenyar. L’aula com a lloc 
d’aprenentatge de competències cognitives i de competències 
sòcioemocionals. 
 
Amb grups conflictius aplicar estratègies conjuntes, unificar criteris. 
Començar per establir prioritats (erradicació de la conducta més molesta). 
Coordinar-se a través d’un dossier-registre, de breus reunions o d’establir 
triangulació 
 
Aprofitar situacions amb implicacions sòcioemocionals (un conflicte, una 
discussió, una agressió...) i/o provocar-les per dedicar uns minuts a la 
conversa, a l’escolta activa, al coneixement mutu i a la construcció de grup 
 
Acordar i negociar la primera setmana del curs el que podem permetre i el 
que no. Definir el clima d’aula per poder treballar 
 
 
 
PROPOSTES METODOLÒGIQUES A TRACTAR A NIVELL DE 
CLAUSTRE: METODOLOGIA DE CENTRE 
Contemplar diferents formes d’agrupaments (individual, per parelles, en petit 
grup, grup-classe) 
 
Promoure la participació activa, la presa de decisions i la resolució de 
problemes. D’aquesta manera els alumnes són més competents que amb la 
recepció passiva d’informació. 
 
Utilitzar diferents metodologies per atendre els diferents estils d’aprenentatge 
(treball per projectes, estudi de casos, webquest...) 
 
Promoure l’aprenentatge entre iguals i la cooperació (treball per parelles, 
treball en grup, ús de la web2 per intercanviar i compartir informació i 
coneixements) 
Utilitzar diverses estratègies d’avaluació (llibreta amb multiplicitat de registres: 
exposicions orals de treballs, deures, proves diversificades, actitud, 
participació...). 
Avaluació contínua com a mètode per saber que és el que cal anar modificant
 
Promoure l’èxit, reconèixer les bones accions 
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Centrar-se en l’alumne, ell és el que treballa. El professor coordina el temps, 
l’espai, els materials i les activitats. 
 
Disposar de molts recursos i estratègies d’ensenyament-aprenentatge per
atendre la diversitat 
 
Supervisar i controlar possibles desajustaments abans que passin.  
 
Acordar què entenem per disrupció i com actuar davant una conducta lleu o 
una conducta greu (diàleg reflexiu, informació família, mediació,...) 
 
Conèixer les variables que intervenen en el clima d’aula per controlar-les i 
canalitzar-les: control (límits, advertències, compromisos, sancions i 
derivacions), relacions interpersonals (respecte i empatia), rendiment 
(expectatives, motivació, atenció, autoestima) 
 
Decidir, en funció del grup, el tipus d’intervenció pedagògica. No pretendre 
una instrucció estandaritzada 
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El niño está hecho de cien 

 
 
El niño tiene cien lenguajes, 
cien manos, cien pensamientos, 
cien modos de pensar  
de jugar y de hablar, 
cien, siempre cien, modos de escuchar, 
de maravillarse y de amar, 
cien alegrías para cantar y entender, 
cien mundos para descubrir, 
cien mundos para inventar, 
cien mundos para soñar, 
 
El niño tiene cien lenguajes 
(cien, cien, cien más) 
pero le roban noventa y nueve. 
 
La escuela y la cultura 
separar la cabeza del cuerpo. 
 
Le dicen al niño,  
piensa sin manos, 
haz sin cabeza, 
escucha y no hables, 
entiende sin emocionarte, 
ama y maravíllate, solo en Pascua y Navidad 
 
Le dicen al niño: 
descubre el mundo ya existe 
y de los 100 le roban 99. 
 
Le dicen al niño: 
que el trabajo y  el juego, 
la realidad y la fantasía, 
la ciencia y la imaginación, 
el cielo y la tierra, 
la razón y el sueño, 
son las cosas que no van juntas. 
 
Le dicen en definitiva, que el cien no existe, 
 
Pero el niño sigue diciendo el cien existe. 
 
L. MALAGUZZI 
 

Programa gestió d’aula                                             Materials pels assistents 24


	Bill Page

