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2500798 Educació primària OB 3 A

Prerequisits

És molt recomaneble que l'estudiant que estigui matriculat del Pràcticum II ho estigui també de Planificació,
Investigació i Innovació.

Per poder desenvolupar el Pràcticum II cal tenir com a referència el centre de pràctiques en el que s'ha
realizat el Pràcticum III.

Objectius

Analitzar les característiques de les innovacions en els contextos escolars des de la perspectiva d'aula.
Analitzar la implicació docent en els projectes d'innovació des de la perspectiva individual i col·lectiva.
Elaborar projectes de recerca i d'innovació partint de l'anàlisi de les característiques del context.
Vincular la innovació i la recerca amb el desenvolupament professional docent i de l'organització
escolar.

Competències

Educació primària
Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració
d'informes.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d´aprenentatge

Col·laborar amb els professionals de l'escola a fi d'extraure la informació rellevant dels projectes
d'innovació analitzats.
Concebre les pràctiques d'aula com element de millora de la pràctica professional.
Implicar-se en la dinàmica del centre i de l'aula a l'hora de fer propostes d'innovació relacionades amb
el context del centre i de l'aula.
Observar críticament la realitat de l'escola parant especial atenció als projectes d'innovació, reflectint

aquest coneixement pràctic en les propostes de millora.
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aquest coneixement pràctic en les propostes de millora.
Relacionar la teoria de l'assignatura amb la realitat de la pràctica observada tot reflectint en les
propostes de millora aquesta relació.
Seleccionar la informació clau per a efectuar propostes de millora en els centres d'educació primària.

Continguts

Metodologia

PRESENCIALS
Les activitats presencials de gran grup han de permetre que l'estudiant participi activament en la construcció
del coneixement professional. Malgrat que el protagonisme recaigui fonamentalment en el professor, cal la
participació activa de l'alumnat. En aquestes activitats incloem les visites que hauran de fer els alumnes al
centre per tal de recollir informació a l'hora de proposar un projecte d'innovació, tasca fonamental de
l'assignatura i objecte principal d'avaluació.
SUPERVISADES
Es tracta de la realització d'un treball grupal, projecte d'innovació, aplicat a la realitat escolar analitzada.
AUTÒNOMES
Estudi, lectures, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencials en gran grup 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Seminaris 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades
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Tutories 7 0,28 2, 5, 6

Tipus: Autònomes

Estudi 25 1 2, 5

Avaluació

PROVA PRÀCTICA
S'elaborarà un projecte d'innovació adequat i adaptat al centre de pràctiques de referència. Seguint un guió
específic caldrà que es demostrin les diferents competències considerades.
PRESENTACIÓ DEL TREBALL
Com a conseqüència del treball, caldrà fer una presentació del projecte d'innovació en sessió de seminari,
posant èmfasi en el projecte en sí i en la consideració del context per a justificar la proposta.
D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest
treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots
els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor
considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no
autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.
És obligatòria una assistència mínima del 80% per a poder aprovar l'assignatura

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Presentació del treball 40 1 0,04 2, 4, 5, 6

Prova pràctica 60 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
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