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Graella d’observació

Projecte/Intervenció:
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Observat/ada:                                                                                 Observador/a:

ACCIONS Accions observades Propostes de millora

INICI DE LA SESSIÓ

Promou que tots els alumnes plantegin i
verbalitzin preguntes sobre el nou objecte de
coneixement.

Comparteix o recorda a l’alumnat què vol
que aprenguin, per què i com.
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Organitza el treball de la sessió, recorda
normes i les justifica o renegocia.

Planifica les tasques per tal que l’alumnat es
posi en situació d’aprendre de manera
autònoma.

DURANT LA SESSIÓ

Genera un bon ambient de treball i gestiona
els elements negatius que sorgeixen.

Utilitza metodologies que possibiliten la
inclusió de tot l’alumnat

TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Dedica uns minuts a promoure la reflexió i la
verbalització dels aprenentatges adquirits.

Formula preguntes com les següents: què
hem fet a classe avui?, què hi hem après?,
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què ens havíem proposat d’aprendre?, què
no m’ha quedat prou clar?, què ha funcionat
del treball realitzat?, etc.

Proposa als alumnes que verbalitzin què han
après dels seus companys i companyes.

Reflexiona sobre què han aportat per al bon
funcionament del grup i en què poden
millorar...
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