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1. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LA FORMACIÓ DEL PEDAGOG:  

Hi ha una sèrie de consideracions que entenem que són fonamentals per significar la importància del 
Practicum III en la contribució al desenvolupament d’algunes de les competències professionals 
associades al perfil dels futurs pedagogs i pedagogues. 

El Pràcticum III permet a l’estudiantat trobar-se en un escenari professional, el qual podrem considerar 
com un espai de primer contacte professionalitzador, no hem d’oblidar però, que el Pràcticum III és també 
una eina d’aprenentatge, d’integració de coneixements i experiències que permetran, posteriorment, 
desenvolupar un seguit de competències professionals. L’estada doncs, en aquest escenari professional 
permetrà que l’estudiantat visqui tot un seguit d’experiències molt dispars que enriquiran els seus 
aprenentatges.  

Per últim també cal tenir en compte que el Pràcticum III es pot desenvolupar en diferents àmbits i per tant 
dona resposta a interessos i necessitats referents als diferents perfils professionals del Pedagogs i 
Pedagogues, la qual cosa contribuirà a la definició professional del nostre estudiantat i possible 
especialització en algun dels diferents àmbits de treball. 

 

2. OBJECTIUS, CONTINGUTS  I COMPETÈNCIES QUE S’HI RELACIONEN: 

 

OBJECTIU CONTIGUTS COMPETÈNCIES 

Analitzar i avaluar l’entorn de la 
institució o centre on es realitza 
el Pràcticum  

Analitzar i avaluar els elements 
organitzatius de la institució o 
del centre on es realitza el 
Pràcticum 

Identificar les interaccions 
existents entre l’entorn i la 
institució o centre, posant de 
manifest les variables més 
significatives. 

-El context institucional: 
variables endògenes i variables 
exògenes. 

 

-Els elements organitzatius de les 
institucions educatives: objectius, 
estructura i recursos, sistema 
relacional, funcions 
organitzatives i funció directiva. 

 

 

- D’anàlisi de fenòmens 
educatius. 

 

- D’adaptació de les accions 
educatives a contextos i 
situacions diverses. 

 

- Per a la intervenció directa en 
processos educatius i formatius. 

 

-De disseny d’accions educatives 
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Proposar àmbits d’intervenció en 
la realitat analitzada 

Emprar instruments i/o tècniques 
pertinents per a la recollida de la 
informació 

Reflexionar sobre la relació entre 
els plantejaments teòrics i la 
realitat de la pràctica 

Col·laborar amb els professionals 
de la institució realitzant les 
tasques que s’adeqüin a les 
característiques de la institució  i 
del context de treball 

Desenvolupar actituds i 
comportaments pertinents amb 
l’exercici professional 

 

-Les tècniques, instruments i 
processos de recollida 
d’informació. 

 

-La intervenció educativa. 

 

-La Innovació educativa. 

 

-La competència professional del 
pedagog. 

 

- De gestió, elaboració i ús de 
recursos 

 

-En el desenvolupament 
d’autoaprenentatge 

 

- D’habilitats socials 

 

- De comportament ètic 

 

 

3. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES:  

Les activitats que es proposen per a desenvolupar durant el període del Pràcticum III són les següents: 

 

1. Activitats de procés d’Ensenyament- Aprenentatge presencial: (6h) 

- Tutories grupals 

i. Presentació inicial del Pràcticum 

ii. Sessions monogràfiques de continguts 

- Presentació pública del Pràcticum III 

 

2. Activitats de procés d’Ensenyament- Aprenentatge dirigit: (140h) 

- Tutories individuals 

- Elaboració de la memòria 

- Estada al centre 

- Elaboració del diari i/o portafoli professionals 

- Elaboració del pòster 

 

 

 



 

 

3. Activitats de procés d’Ensenyament- Aprenentatge autònom: (4h) 

- Tutories presencials i/o virtuals 

- Recerca d’informació 

- Lectures teòriques d’ampliació 

 

 

4. Avaluació i acreditació dels aprenentatges:  

 

 Activitats d’avaluació  

E/A 

PRESENCIAL 

 Presentació pública del treball realitzat 

 Assistència a les tutories programades 
10% 

E/A  

DIRIGIT 

 La memòria del Pràcticum 

 Informe emès pel tutor del centre o institució 

 Diari i/o portafoli professionals 

 Pòster  

90% 

 

6. Materials:  

 

- Dossier per a l’estudiant, en el que s’expliquen les accions que s’espera que dugui a terme 

- Dossier per al Centre, en el que s’expliquen les accions que s’espera que l’estudiantat dugui a terme, 
així com el paper que es desitja per part del Centre en el Practicum III 

 

7. Informacions complementàries: 

 

La bibliografia per al Practicum III és la corresponent a les matèries docents que tenen relació directa 
amb els continguts que consten en aquest programa. Recomanem a l’estudiantat que consulti l’apartat 
dedicat a la bibliografia dels programes de les diferents assignatures. 

 

 

 

 


