Annex 1

Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l’alumnat conegui i s’integri en un projecte
d’innovació dissenyat entre l’escola i la facultat. Els projectes es duran a terme tant a l’Escola Bressol, com al
Parvulari. L’alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre.

Objectius
1. Conèixer la realitat educativa d’una escola bressol o un parvulari.
2. Analitzar la realitat de l’escola i dissenyar un projecte d’innovació adequat.
3. Dur a terme el projecte dissenyat i avaluar el procés.

PROGRAMACIÓ GENERAL ACTIVITATS DEL PRACTICUM IV DEL GEI
Activitat i dedicació

Descripció de les activitats

Seminari i tutories
individuals
18 hores

Reunions de preparació del practicum.
Seminaris d’intercanvi, discussió i avaluació dels processos dissenyats en petit
grup.
Conferències i tallers sobre temes específics del practicum. Tutories individuals.
Preparació dels documents derivats de la modalitat de projecte de practicum.
Exposicions orals de treballs, valoracions i conclusions.

Estada al centre de
pràctiques
210 hores

Observació de les diferents realitats del centre educatiu, elaboració d’informes,
anàlisi de documents.
Estudi de les situacions quotidianes al centre educatiu i intercanvis amb el
professorat del centre.
Col·laboració en la realització de les activitats d’aula i amb l‘equip docent i la
direcció el centre.
Negociació per a la definició i la realització del projecte de pràctiques (Modalitat
“A”, “B” o “C”).
Realització de les tasques derivades de la modalitat de projecte de practicum.
Inclou el seguiment de les activitats que realitza el grup de referència a l’escola i
les activitats que realitza el tutor/a fora de l’aula: reunions, entrevistes,
programació...
Elaboració del diari de camp i notes d’observació.

Autònoma
72 hores

Total 300 h

Lectura de bibliografia recomanada.
Anàlisi i estudi de la realitat escolar
Disseny del projecte de pràctiques.
Elaboració de la memòria o dossier final.
Preparació d’exposicions orals.

