
Material elaborat en el marc del projecte ARMIF
La millora de les pràctiques dels futurs mestres a partir de la seva participació col·laborativa en comunitats professionals
d’aprenentatge basades en la indagació

Guia per aprendre a partir de la reflexió sobre la

pròpia pràctica

1. Enregistra el nombre màxim de sessions de la intervenció. Si et cal, demana
al teu mentor que et doni suport per a l’enregistrament de les sessions. Pots
utilitzar el mòbil. Aquí trobaràs algunes indicacions que et poden resultar útils
per enregistrar amb el mòbil.

2. Després de cada sessió de la teva intervenció, si us plau, pren-te un temps
per reflexionar i dibuixar el teu registre visual de la sessió seleccionant els
esdeveniments més significatius. Penja el registre visual de cada sessió a la
teva carpeta Drive.

Exemple de registre visual de la sessió 1

3. Quan hagis finalitzat la teva intervenció (totes les sessions), selecciona els
esdeveniments més significatius de cada sessió i dibuixa’n una síntesi
utilitzant aquest instrument. Si us plau, penja’l a la teva carpeta Drive.

4. D’aquesta síntesi de les sessions, selecciona’n dues experiències
significatives: una de positiva o empowering i una segona problemàtica o
challenging. Revisa l’enregistrament de la sessió en la qual es troba cada
experiència significativa i fes un videoclip per a cada una d’elles (la durada
pot ser de cinc a vuit minuts aproximadament). Posa un títol a cada clip que
s’adigui amb el seu contingut.

5. Puja aquests clips al programa VEO i analitza’ls seguint la Pauta d’observació
de la pràctica (POP).

● Assegurat que has entès bé el contingut de la Pauta.
● Relaciona cadascun dels clips seleccionats amb un o dos àmbits de la pauta

segons la temàtica que creguis que exemplifica, com a bon exemple o com a
experiència millorable.

● Analitza-ho/avalua-ho amb el programa VEO.
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6. Escriu un autoinforme per a cada una de les dues experiències significatives
seleccionades contestant les preguntes següents. Si us plau, penja
l’autoinforme a la teva carpeta. Aquest és el guió per a l’autoinforme.
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