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Graella d’observació 7. Principis per a l’aprenentatge

Projecte/Inter
venció:

Curs:

Data:

Observat/ada:                                                                                             Observador/a:

Autoobservació Observació entre iguals Observació externa

Principi d’aprenentatge Accions observades Propostes de millora

1. S’afavoreix que els alumnes siguin
protagonistes dels seus aprenentatges,
s’estimula el compromís actiu i se’ls ajuda a
comprendre la seva pròpia activitat com a
alumnes.

2. Les activitats dels alumnes es fonamenten
en la naturalesa social del procés d’aprendre
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i fomenten activament l’aprenentatge
cooperatiu ben organitzat.

3. S’han tingut en compte les motivacions
dels alumnes i el paper clau que tenen les
emocions en l’assoliment de resultats.

4. Es tenen en compte les diferències
individuals entre l’alumnat, inclòs el seu
coneixement previ.

5. Les activitats proposades als alumnes han
exigit, en tots els casos, esforç i afany de
superació, però sense una sobrecàrrega
excessiva.

6. S’han aplicat estratègies d’avaluació
coherents, posant èmfasi en el feedback
formatiu que ha de contribuir a
l’aprenentatge.
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7. S’ha promogut la “connectivitat
horitzontal” entre àrees de coneixement i
matèries; també amb la comunitat i el món
en general.
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