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INTRODUCCIÓ
La realització del Pràcticum III planteja a l'estudiant l'oportunitat d'integrar en la
seua pràctica docent les diferents competències adquirides durant les estades en els
Pràcticum I i II, així com reflexionar sobre l'aprenentatge realitzat i la pràctica duta a
terme. Durant les estades prèvies, l'alumnat ha estudiat el context i l'organització
escolar (Pràcticum I), i el disseny i la posada en pràctica d'una proposta didàctica
(Pràcticum II). En aquest cas, l'última estada del mòdul Pràcticum engloba dos
objectius generals:
- Desenvolupar la capacitat reflexiva de l'alumnat aprofundint en l'anàlisi d'un
àrea de coneixement específica.
- Realitzar una reflexió global a partir de les seues observacions.
En el primer capítol es presenta l'assignatura, es delimiten les principals línies
del Pla de treball, tant en el centre educatiu on l'alumnat realitza les pràctiques com en
els seminaris de la Facultat d'Educació, i finalment, es descriuen les funcions del
professorat.
En el segon capítol, s'exposa detalladament el contingut i les normes per a
l'elaboració de la memòria.
En el tercer capítol, es proporcionen les orientacions per a l'avaluació de
l'assignatura.
Finalment, en el quart capítol, s'inclou una bibliografia de consulta, sobre la
base de la legislació actual, publicacions de llibres, i articles científics complementaris,
etc.
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CAPÍTOL 1. EL PRÀCTICUM III
1. QUÈ ÉS EL PRÀCTICUM III?
El període de pràctiques en els centres educatius es considera un element
curricular essencial per al desenvolupament de les competències professionals dels
futurs docents en el títol de Grau en Mestre/a en Educació Primària. El Pràcticum és
una matèria obligatòria l’objectiu del qual és la iniciació docent de l'alumnat en
pràctiques, perquè conega la complexitat de la realitat educativa, pose en pràctica
l'experiència teòric-pràctica desenvolupada en la seua etapa formativa, i reflexione
sobre la seua pròpia experiència en el centre escolar, etc.
L'assignatura Pràcticum té assignats 48 crèdits en el pla d'estudis del Grau en
Mestre en Educació Primària que es distribueixen en tres períodes: Pràcticum I (18
crèdits), Pràcticum II (18 crèdits) i Pràcticum III (12 crèdits). El Pràcticum I es cursa en
tercer durant el primer semestre, mentre que el Pràcticum II i III es desenvolupen en
quart curs durant el primer i el segon semestre, respectivament.
El Pràcticum III és la tercera estada de l'alumnat en pràctiques en el centre
educatiu i la seua adequada realització suposa la finalització del període de pràctiques
proposat en el Grau de Mestre/a. Igual que el Pràcticum I i II, el Pràcticum III està
orientat a proporcionar a l’alumnat la relació entre els continguts teòrics i la realitat
educativa, mitjançant l’observació i reflexió sobre la pràctica escolar. L’objectiu durant
aquesta estada es aprofundir en l’anàlisi reflexiu de la pràctica educativa en una de les
àrees de coneixement presents en un centre escolar.

2. LÍNIES BÀSIQUES DEL PLA DE TREBALL
El pla de treball és una eina que permet organitzar i sistematitzar les principals
directrius que s'han de desenvolupar durant un període de temps per a la consecució
d'una fi. En aquest cas, l'estada del Pràcticum III ocupa del 04/02/2019 al 08/03/2019 i
es desenvolupa en centres d'Educació Infantil i Primària (CEIP) i en la Universitat.
El Pràcticum III permet integrar les dinàmiques e interessos específics de cada
centre, dels docents tutors/es de l’alumnat en pràctiques, i la formació inicial de Grau.
A continuació, s’exposen les línies generals a desenvolupar durant el Pràcticum III.
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2.1. Pla de treball en el centre educatiu

En primer lloc, durant el període de pràctiques es descriuran els diferents
referents teòrics i experiències rellevants en els quals es fonamenta el procés
ensenyament-aprenentatge, així com l'entorn d'aprenentatge i el funcionament del
grup-classe, com l'ambient d'aprenentatge i el funcionament de l'aula en un dels
àmbits o àrees específics de coneixement.
Posteriorment, es realitzarà una breu descripció i anàlisi de la planificació
didàctica de l'àrea o àmbit i nivell escollit tenint en compte la relació entre la
programació anual i la programació d'aula. A més, l'alumnat dissenyarà i implementarà
una sessió (p. ex. activitats, taller, etc.) atenent a la informació arreplegada en l'apartat
1.
Finalment,

l'alumnat

reflexionarà

sobre

les

estratègies

i

tècniques

metodològiques d'organització de l'aula i del temps, recursos, materials i sistemes
d'avaluació. L'alumnat que desenvolupe el Pràcticum III generalista haurà d'analitzar
un àrea d'un curs a la seua elecció, mentre que l'alumnat que realitze el Pràcticum III
en una menció haurà d'analitzar l'àrea de coneixement en un curs concret que haja
triat. Per a açò, l'alumnat haurà de seguir l'esquema-guió indicat en el Capítol 2
d'aquesta guia.

2.2. Pla de treball en la Facultat d’Educació

A)

Assistència a seminaris
L'alumnat haurà d'assistir els dilluns durant el període de pràctiques als

seminaris (generals, de tutoria o individuals) establerts pels professors tutors de
pràctiques de la Facultat d'Educació.
 Seminaris generals (o de gran grup): ofereix orientacions de caràcter general,
aplicables a múltiples situacions i d'utilitat per a desenvolupar un adequat període
de pràctiques. Són obligatoris.
 Seminaris de tutoria (o de petit grup): el tutor/a de la universitat guia, orienta i
assessora a un grup d'alumnes en aspectes més concrets i específics de les seues
pràctiques. Són obligatoris.
 Seminaris individuals: l'alumnat consulta dubtes concrets durant la realització de les
seues pràctiques. Aquests seminaris de tipus individual s'utilitzaran perquè el
4

tutor/a de pràctiques realitze una avaluació formativa, és a dir, que supervise les
parts de la Memòria i el seu desenvolupament. D'aquesta manera, el resultat final
de la Memòria s'ajustarà en major mesura als objectius proposats.
B)

Elaboració de la Memòria
El Pràcticum III conclou amb el lliurament de la Memòria de pràctiques en la

qual queda reflectida el desenvolupament del pla de treball. Les orientacions per a
l'elaboració de la mateixa són descrites en el capítol 2.

3. FUNCIONS DEL PROFESSORAT
Les pràctiques en els centres educatius durant el Pràcticum III seran orientades
per les aportacions del tutor/a de pràctiques de la Facultat i per part dels mestres del
centre escolar les funcions dels quals d'assessorament i orientació són fonamentals
perquè l'alumnat aconseguisca els objectius proposats.

3.1. Docent del centre escolar

El seu acompliment professional col·laboratiu en conjunció amb el professorat
de la Facultat, pot concretar-se en les següents quatre funcions bàsiques i rellevants.
En primer lloc, informar, orientar i guiar a l'alumnat de pràctiques perquè puga revisar i
analitzar els documents d'identitat i organitzatius del centre. En segon lloc, assessorar
a l'alumnat en pràctiques respecte a l'observació i anàlisi de la realitat en l'aula. En
tercer lloc, assessorar, guiar i ajudar durant el disseny i el desenvolupament de les
activitats, tòpics o projectes que haurà de dur a terme l'alumnat en pràctiques en
situació real d'ensenyament. I finalment, fer un seguiment i una avaluació formativa.

3.2. Docent de la Facultat d’ Educació

Quant al professorat de la Universitat, la funció del tutor/a amb l'alumnat en
pràctiques es basa a oferir un seguiment i orientacions sobre el desenvolupament de
la Memòria del Pràcticum III. Afavorirà el desenvolupament de la reflexió de l'alumnat
sobre els continguts teòric-pràctics que al llarg dels estudis de Grau de Mestre/a en
Educació Primària ha estudiat, aplicant-los en l'anàlisi i reflexió de la realitat educativa.
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Aquesta funció es desenvoluparà en sessions de gran grup, de xicotet grup (o
seminari) i de tutories individualitzades.
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CAPÍTOL 2. ORIENTACIONS PER A L’ELABORACIÓ DE
LA MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ
En el present capítol s'exposen de manera detallada les normes per a
l’elaboració de la Memòria atenent als objectius del Pla de treball. Conèixer els
aspectes que ha d'integrar la memòria de pràctiques, així com les seues principals
normes d'elaboració i redacció resulta un factor essencial per a garantir una major
qualitat en el resultat de la seua realització.

Es proposa un guió orientatiu identificant els principals aspectes que deu
incloure la memòria del Pràcticum III. Per tant, és una estructura oberta i flexible que
permet integrar diferents maneres d’abordar l’anàlisi i l’elaboració del referit material.

La memòria final serà avaluada atenent a dos aspectes: contingut i format de
presentació.

2. CONTINGUT
La memòria final haurà d’incloure els següents apartats i subapartats tenint en
compte els aspectes que han de ser tractats en cadascun d’ells.
2.1. INTRODUCCIÓ

Presentació general dels continguts exposats en la memòria.
2.2. JUSTIFICACIÓ I MARC TEÒRIC

Es descriuran els diferents referents teòrics i experiències rellevants en les que
es fonamenta el procés ensenyament-aprenentatge (p. ex. bones pràctiques,
pràctiques innovadores, metodologia, recursos i organització, etc.).
2.3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL GRUPCLASSE EN UN ÀREA O ÀMBIT DE CONEIXEMENT

Es realitzarà una descripció precisa i detallada de l'entorn d'aprenentatge i el
funcionament del grup-classe. Per a açò, l'alumnat descriurà i analitzarà l'organització,
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l'ambient d'aprenentatge (espais, materials, temps) i el funcionament (dinàmiques,
recursos, etc.) de l'aula en un dels àmbits o àrees específics de coneixement.

L'alumnat que desenvolupe el Pràcticum III generalista haurà de descriure totes les
àrees d'un mateix curs, mentre que l'alumnat que realitze el Pràcticum III en una
menció haurà d'analitzar l'àrea de coneixement concret en els diferents cursos i nivells
que haja observat en el centre escolar.

2.4. PLANIFICACIÓ DIDÀCTICA PER AL PRESENT CURS

Es realitzarà una breu descripció i anàlisi de la planificació didàctica de l’àrea o
àmbit i nivell triat (p. ex. Matemàtiques 3r, Ciències Naturals 2n) tenint en compte la
relació entre la programació anual i la programació de l’aula. A més, l’alumnat
dissenyarà i implementarà una sessió (p. ex. activitats, taller, etc.) atenent a la
informació arreplegada en l’apartat 1.

2.5. ANÀLISI SOBRE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA OBSERVADA DE L’AULA EN
ASPECTES METODOLÒGICS DE L’ÀMBIT.

Aquest apartat suposa un tercer nivell de profunditat en l’estudi. L’alumnat que
desenvolupe el Pràcticum III generalista deurà analitzar un àrea d’un curs (p. ex.
Llengua i Literatura 4t) a la seua elecció, mentre que l’alumnat que realitze el
Pràcticum III en una menció deurà analitzar l’àrea de coneixement en un curs en
concret (p. ex. Educació Musical 3r) que haja triat. L’alumnat, a partir de l’anàlisi de la
realitat

de

l’aula,

reflexionarà

sobre

les

següents

estratègies

i

tècniques

metodològiques:
-Organització de l’aula: espais i tipus d’agrupaments.
-Organització del temps: horaris i ús dels temps.
-Recursos i materials.
-Sistemes d’avaluació.

2.6. ALTRES ACTIVITATS REALITZADES

Descripció d’aquelles activitats en les que s’haja participat en el centre durant el
període de pràctiques.
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2.7. CONCLUSIONS

Sobre la base de l'opció desenvolupada en el Pràcticum III, l'alumnat haurà
d'establir conclusions clares i propostes de millora de la pràctica educativa descrita i
analitzada. Els aspectes a considerar en aquest apartat són:
-

Relació entre la fonamentació teòrica i la realitat educativa.

-

Anàlisi de les dificultats trobades en la pràctica diària i possibles solucions o
actuacions de millora.

-

Contrast d'idees, estratègies didàctiques o pedagògiques.

-

Aportacions i orientacions dels professionals del centre educatiu.

-

Reflexió global sobre el Pràcticum III.

2.8. REFERÈNCIES

Citar la bibliografia utilitzada per a la redacció de la memòria final.

2.9. ANNEXOS

En aquest apartat es pot incloure qualsevol aspecte a destacar per l’alumnat
en pràctiques.

3. FORMAT DE PRESENTACIÓ
La memòria del PRACTICUM III es presentarà virtualment, en format pdf en el
UACloud a través de l'aplicació Controls. L'alumnat podrà pujar el treball una vegada
obert el control i fins a la data de la convocatòria oficial.

Primera pàgina: Portada. Han d'aparèixer els següents elements:
-El logotip de la UA en la part superior.
-El nom del Centre: Facultat d'Educació, Universitat d'Alacant.
-El tipus de treball: Memòria: PRÀCTICUM III.
-Nom i cognoms de l’autor/a.
-El curs acadèmic.

Segona pàgina:
-Nom i cognoms de l’autor/a.
-Nom i localitat del Centre en el qual es realitzen les pràctiques.
-Nom i cognoms del/de la Tutor/a del centre escolar.
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-Nom i cognoms del/ de la Tutor/a de la Facultat.

Tercera pàgina:
-Declaració d'autoria.

Quarta pàgina
-Índex de l'estructura de la memòria, tenint en compte l'organització proposada
en aquesta guia en l'apartat “Contingut”. En l'índex han de constar totes les parts del
treball i la pàgina on comença cadascuna de les parts.

Cinquena pàgina i següents:
-Redacció del text de la memòria.
-En l'annex, es poden incloure: tots els documents, notes de camp, fotografies i
dibuixos que estimen oportuns per a major comprensió de la memòria.

L'extensió recomanada se situa entre 7.000 i 10.000 paraules exceptuant els
annexos, excepte en aquells casos que per la naturalesa del treball no siga
recomanable aquest criteri. El format que ha d'utilitzar-se per a la redacció de la
memòria és el següent:
-Tipus de lletra: Times New Roman o Arial de 12 punts, i 1,5 d'interlineat. Marges
de 3 cm. Excepte l'inferior de 2,5 cm.
-Pàgines numerades.
-Utilitzar un llenguatge per a la igualtat de gènere.
-L'autoria de les fonts consultades s'haurà de citar sempre en l'apartat de
referències.
-S'ha d'evitar la intertextualitat (la incorporació literal de fragments dels
documents consultats).
-Referències: La bibliografia comprèn el llistat de les obres consultades i
expressament citades al llarg del treball. Es presentarà al final de la memòria i se
citarà seguint les normes Associació de Psicologia Americana (APA). Com a document
orientatiu es pot consultar “Estils de referència” disponible en la RUA en el següent
enllaç: http://hdl.handle.net/10045/18839.

10

4. RESPONSABILITATS EN L’OBTENCIÓ I ÚS DE LA INFORMACIÓ
4.1. Utilització de dades personals
En el moment de realitzar el porta folio del PRÀCTICUM III és imprescindible
evitar la utilització de dades personals (noms, adreces, etc.) que puguen identificar a
les persones (alumnat, docents, com de qualsevol altre professional o familiar). Per
això, per a facilitar la redacció d'experiències i reflexions, s'han d'utilitzar noms ficticis o
indicar únicament la inicial del nom.
4.2. Enregistraments, fotografies i difusió d’arxius
En el context escolar, qualsevol videocreació, fotografies, etc. que implique a
l’alumnat, docents o familiars i la seua posterior publicació en qualsevol mitjà digital o
imprès (internet, publicacions electròniques o impreses, porta folio del Pràcticum, etc.)
és un assumpte delicat que exigeix conèixer i respectar la legislació vigent.

Abans de realitzar qualsevol d'aquests actes (gravar, fotografiar, publicar, etc.),
s'ha de consultar tant al tutor de pràctiques com al director/a del Centre i informar-se
sobre el procediment que tenen establert a l'hora de treballar amb imatges, com:
demanar permís als responsables dels menors i docents, traure d'esquena o esborrar
les seues cares amb un programa d'edició d'imatge, cercar un enquadrament on no
s'aprecien les cares, o simplement no realitzar enregistraments ni fotografies. En cas
de dubte, han d'abstenir-se de publicar cap imatge.

Les següents lleis regulen els drets que qualsevol ciutadà, especialment el menor,
tenen pel que fa a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:
-Drets fonamentals i llibertats públiques, regulat pel Títol I de la Constitució
(article 18).
-Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
-Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor (article
4).
-Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal: Obligacions i responsabilitats del Centre i els docents pel que fa a la
informació personal de l'alumnat.
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CAPÍTOL 3. AVALUACIÓ DEL PRÀCTICUM III
L'avaluació serà contínua i global, tindrà caràcter orientador i formatiu. Haurà
d'analitzar i valorar els processos d'aprenentatge de l'estudiant que corresponguen als
coneixements, habilitats i actituds dels objectius i continguts de l'assignatura.

En aquesta avaluació es prestarà especial atenció tant al desenvolupament de
les competències relacionades amb la implicació en el centre on es desenvolupen les
pràctiques com al desenvolupament de les competències d'interpretació de la realitat
educativa, que els estudiants coneixeran en els centres escolars, mitjançant l'ús de
coneixements teòric-pràctics treballats en la facultat, i a les competències per a
expressar aquests coneixements en la Memòria final.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà en funció de les qualificacions
obtingudes en la part valorada des de la Facultat d'Educació (40%) i pel centre
educatiu (60%). Per a poder establir la nota mitjana s'ha de tenir aprovada tant
l'avaluació del centre educatiu (CEIP) com l'avaluació del tutor/-a de la Universitat.

A continuació, es descriuen els criteris d'avaluació que realitzarà el tutor de la
Universitat sobre la Memòria final i l'assistència als Seminaris de l'alumne, i pel tutor
del centre d'estudis sobre les actuacions de l'alumne/a durant les pràctiques.

1. AVALUACIÓ PER PART DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Avaluació de la Memòria*: (fins a 3 punts)
Justificació i marc teòric
Descripció i anàlisi de l’organització i el funcionament del grup-classe
en un àrea o àmbit de coneixement
Planificació didàctica per al present curs
Anàlisi sobre la intervenció educativa observada de l’aula en aspectes
metodològics de l’àmbit
Coherència interna, correcció ortogràfica i expressiva

0,5
0,5
0,75
0,75
0,5

Puntuació total
3
*Tota memòria plagiada parcialment o en la seua totalitat tindrà la qualificació final de
0.
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Avaluació dels Seminaris: (fins a 1 punt)
Assistència i participació activa a les sessions (fins a 1 punt).

2. AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE EDUCATIU
Avaluació de les Pràctiques: (fins a 6 punts)

Assistència i participació

Puntuació
màxima
0,5

 Acudeix al centre amb puntualitat.
 Coneix i respecta les normes de convivència del centre.
 Participa de forma activa en les activitats col·lectives, la vigilància dels
esbarjos i en l'entrada i l’eixida de l'alumnat.
 Va a les reunions de coordinació (nivell, cicle, àrea) sempre que el docent ho
estima oportú, i mostra interés pels temes tractats i el seu desenvolupament.
Actitud i interés en l'aula

1

L'alumne/a ha mostrat interés i atenció a les indicacions del tutor/a a l'aula
(realitza preguntes sobre l'observat, realitza anotacions, demostra entusiasme i
motivació, té una actitud positiva cap a l'aprenentatge, etc.).
Cerca d'informació i materials

1,5

L'alumne/a ha realitzat una recopilació d'informació i materials adequada sobre
l'àrea escollida o de la menció per al disseny de la Proposta Didàctica (investiga
sobre metodologies, models didàctics de l'àrea o àmbit de coneixement, indaga i
mostra interès pels materials del centre escolar, recopila materials externs
adequats, investiga sobre recursos innovadors, etc.).
Disseny de la Proposta Didàctica

1

L'alumne/a ha realitzat un disseny i planificació adequada de la Proposta
Didàctica de l'àrea escollida o esment en un nivell, atenent a la programació
didàctica de l'àrea o nivell i la programació d'aula del docent-tutor.
 Mostra una relació entre continguts, criteris d'avaluació i competències clau.
Inclou el disseny d'activitats i exercicis que propicien l'adquisició de les
competències lingüístiques (CCL).
 Existeix relació entre activitats proposades i les estratègies metodològiques,
utilitzant diferents espais, distribució de temps, organització d'aula i
agrupament de l'alumnat, recursos didàctics i les tecnologies (TIC).
 Les activitats d'ensenyament-aprenentatge estan relacionades amb els criteris
d'avaluació, competències clau i el desenvolupament dels continguts
proposats seqüenciats correctament.
 Concreta el procediment i els instruments d'avaluació per a cadascun dels
criteris d'avaluació implicats en la Proposta Didàctica, concretant els criteris de
qualificació i el seu pes en l'avaluació contínua.
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 Proposa activitats de reforç i ampliació atenent les diferents NEE existents en
l'aula, tenint en compte les característiques i necessitats del grup classe, etc.
Posada en pràctica de la Proposta Didàctica

1,5

L'alumne/a ha desenvolupat una implantació correcta de la Proposta Didàctica.
Realitza una aplicació coherent al seu disseny, que ha adaptat a les necessitats i
ritme de l'aula. Atén a l'alumnat en el seu conjunt i a les necessitats individuals
amb una metodologia activa: utilitza dinàmiques de grup, controla els temps,
integra els espais i recursos més indicats; aconsegueix els objectius proposats;
realitza una avaluació coherent al seu disseny, etc.
Autoavaluació de l'alumne

0,5

Valoració del qüestionari d'autoavaluació realitzat per l'alumne/a (realitza i lliura al
tutor/a una reflexió crítica sobre el desenvolupament de les seues pràctiques al
centre escolar).
Puntuació màxima

6

El procés d'avaluació dels estudiants pot incloure complementàriament
l'elaboració d'un informe per part del centre educatiu sobre el grau d'adquisició
individual d'aprenentatges de l'alumne en funció de la pràctica realitzada.

En la figura següent s'indiquen de forma resumida els criteris d'avaluació de
l'assignatura i la qualificació màxima per ítem.
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