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SEGON PERÍODE  DE PRÀCTIQUES (MAIG 2013) IES MIQUEL MARTÍ I POL

>Analitzar competències, objectius, materials, 

organització i tipus d'avaluació                                                   

>Disseny UD                                             >Aplicar 

la UD  

>Pensar innovació amb les TAC                

>Valorar innovació amb el tutor                           

>Aplicar aquesta innovació a la UD

f. Seguir i avaluar la unitat didàctica d’un 

company de pràctica, creant i utilitzant els 

registres d’avaluació pertinents.

OBJECTIUS

a. Dissenyar i aplicar la unitat didàctica 

elaborada amb la supervisió del tutor del 

centre, seleccionant les competències i 

objectius d’aprenentatge, l’organització de les 

activitats d’aprenentatge i d’avaluació, els 

materials i els recursos didàctics.

b. Planificar alguna innovació educativa o 

didàctica i aplicar-la i avaluar-la en la seva 

unitat didàctica i, si s’escau, en altres unitats 

didàctiques o espais educatius. En aquest punt, 

caldria estudiar la possibilitat de potenciar l’ús 

de les TAC en el desenvolupament de la UD.

c. Assistir i participar, amb el suport i estímul 

del tutor de centre, en les activitats en les que 

intervé el seu tutor com a professional docent 

(equips docents, departament, claustre, 

entrevistes ...) i analitzar conjuntament amb ell 

les decisions educatives que s’hi adopten.

d. Analitzar els resultats de l’avaluació i dels 

aprenentatges de l’alumnat en la unitat 

didàctica desenvolupada i reflexionar sobre les 

propostes de millora a introduir.

e. Recollir i sistematitzar informacions i 

materials de les activitats del període, i 

descriure i reflexionar sobre el procés realitzat i 

els aprenentatges obtinguts.  

>Participació activa en les pràctiques         

>Demanar calendari de reunions del tutor    

>Consensuar les decisions amb el tutor    

>Valorar les reunions

>Anotar dades avaluables                               

>Crear graella valoració UD                                  

>Pensar millores per la UD

>Crear un document de recollida d'informació 

de tot el període

>Crear registres d'avaluació                          

>Seguir les pràctiques del company            

>Avaluar la UD del company

TASQUES


