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INTRODUCCIÓ 
 
Les pràctiques externes del Grau d’Educació Social són una oportunitat per als 
estudiants d’aproximar-se al camp professional a partir de la col·laboració de les 
entitats d’iniciativa social i de les administracions que posen a disposició els seus 
recursos, serveis i equipaments per facilitar la formació pràctica dels futurs 
professionals de l’educació social.  
 
La formació en el grau d’Educació Social a la Universitat de Barcelona s’ha plantejat 
des de la lògica professional. La seva finalitat és que l’estudiant eix central de tot 
el procés desenvolupi les competències professionals necessàries per intervenir 
de forma reflexiva i adequada a diferents àmbits i situacions laborals possibles. Així 
com la capacitat de recerca de noves necessitats i espais d’acció socioeducativa. 
 
Aquesta professió s’emmarca en una societat del coneixement, amb unes 
polítiques socials i educatives canviants i una revolució tecnològica constant, que 
l’alumnat ha de conèixer perquè és la realitat on s’ubicarà el seu exercici 
professional. La formació teòrica està pensada per a dotar d’eines que li permetin 
l’anàlisi i comprensió d’aquesta realitat (contextos socials, institucions, subjecte de 
l’educació, models de relació, àmbits d’acció social, etc).  
 
El pràcticum és la darrera etapa en la formació universitària cap a la 
professionalització, ja que planteja als alumnes transferir les seves competències a 
la pràctica. Un exercici clau per a la definició de la seva carrera professional i 
l’orientació dins l’ampli camp de l’educació social. 
 
Les pràctiques externes de tercer Pràctiques Externes I (PEI) i les de quart 
Pràctiques Externes II (PEII) suposen, per a cada curs, l’estada i participació 
dels estudiants en un àmbit i centre d’educació social on és present la figura de 
l’educador social.  
 
Aquest guia pretén ser un suport als estudiants en el procés de cursar les 
pràctiques, perquè us ajudi a copsar la globalitat d’aquest itinerari formatiu i a 
planificar aquesta experiència a mida, i treure el màxim rendiment possible. 
 
Presentem el resultat d’un procés de treball en què han participat estudiants, 
tutors i tutores de centres, tutors UB, col·laboradors,  l’equip de  coordinació i la 
cap d’estudis. Esperem que sigui d’utilitat i que el continuem millorant entre tots i 
totes.
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I. LES PRÀCTIQUES EXTERNES EN EDUCACIÓ SOCIAL 

El pràcticum és un punt de partida en la carrera professional de cada estudiant, a 
través del qual comença a adquirir experiències; resoldre situacions, planificar 
actuacions, desenvolupar programes, acompanyar persones en el seu procés, etc. 
Aquesta experiència permet a l’estudiant tenir els elements bàsics per iniciar-se en 
la professió. 

Les pràctiques externes d’Educació Social es proposen oferir als estudiants un espai 
d’intervenció socioeducativa per mobilitzar els recursos teòrics, pràctics i 
experiencials que acumulen, tant de la formació teòrica a la universitat , com de la 
seva trajectòria professional i personal. També és un espai formatiu que facilita 
l’adquisició de les competències específiques del perfil professional de l’educador/a 
social, essencials per a la capacitació professional i per a la construcció de la 
identitat professional. 

A partir de la retroalimentació entre la teoria i la pràctica, l’estudiant dóna sentit 
als  aprenentatges que ha fet i que continua fent. Interpreta la realitat social per 
actuar i, des de l’acció, genera coneixement teòric per explicar-la, repensar-la i 
millorar l’acció educativa. 

Els objectius de la formació pràctica en el grau d’Educació Social són que l’alumnat 
pugui: 

− Vincular-se a un espai d’intervenció socioeducativa i intervenir-hi 
− Mobilitzar recursos (coneixements, actituds i valors) per funcionar en 

diferents situacions d’aquest espai 
− Adquirir competències específiques del perfil professional 
− Integrar i posar en pràctica aprenentatges d’altres matèries 
− Afavorir la relació entre teoria i pràctica 
− Exercitar una actitud crítica i reflexiva 
− Desvetllar una actitud oberta i innovadora (emprenedoria) 

       

    
El següent gràfic presenta la distribució de les assignatures obligatòries del grau 
d’Educació Social i permet reconèixer el tipus d’aprenentatges i competències que 
l’alumnat ha d’estar en situació de posar en pràctica en els centres de pràctiques: 

     

 

Figura 1. Estructura del grau d’Educació Social 
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II. ESPAIS FORMATIUS I AGENTS CORESPONSABLES 

L’experiència formativa de les pràctiques externes pren un sentit global a través 
dels tres espais i agents formatius que hi intervenen: el centre de pràctiques (tutor 
de centre), el seminari i les tutories (tutor UB) i el treball autònom (estudiant). 
 

 
Figura 2. Representació gràfica de l’escenari formatiu de les pràctiques externes 

 
QUIN ÉS EL PAPER DE L’ESTUDIANT? 
 
- Participar activament i implicar-se en el procés de les pràctiques. 
- Portar a terme el pla de pràctiques. I informar el centre, el tutor de la universitat 

i la coordinació del pràcticum, de qualsevol canvi que es produeixi en la seva 
situació personal o de formació que tingui incidència directa en les pràctiques en 
centres. 

- De manera obligatòria, assistir als espais formatius: seminaris, i lloc de 
pràctiques, participar-hi i implicar-s’hi. La feina feta queda recollida en el treball 
de pràctiques. 

- Analitzar i reflexionar entorn d’un projecte o activitat socioeducatiu. Dissenyar, 
desenvolupar i avaluar una activitat, o bé conceptualitzar una pràctica o àrea de 
treball, etc. Aquest projecte ha de ser consensuat amb el tutor/a del centre i el 
tutor/a de la universitat. 

- Autoavaluar-se, ser conscient de la pròpia evolució. Ser responsable del propi 
procés formatiu i planificar el procés d’aprenentatge.  

 
I DELS ALTRES AGENTS? 
 
La funció docent que exerceix el tutor/a del centre passa per:  
- Designar un educador/a social que tutoritzi l’estudiant en pràctiques.  
- Facilitar l’acollida de l’estudiant al centre de pràctiques.  
- Acordar el pla de pràctiques de l’estudiant.  
- Fer un seguiment i avaluació de l’alumnat.  
- Orientar l’estudiant en l’elaboració del projecte.  
- Facilitar la tramitació dels convenis individuals de l’estudiant. 

 
 
Les funcions que defineixen el rol del tutor/a de la universitat són les següents: 
- Ser el referent formatiu de l’estudiant. 
- Fer un acompanyament formatiu en els espais de seminari i tutoria. 
- Acordar una proposta formativa amb l’estudiant. 
- Coordinar el pla de pràctiques de l’estudiant. 
- Orientar en el treball reflexiu i d’anàlisi 
- Coordinar els seminaris de treball amb els estudiants. 
- Fer un seguiment del centre. 
- Col·laborar amb l’equip de coordinació en la valoració del centre com a espai de 

pràctiques. 
- Fer el seguiment i l’avaluació de l’estudiant. 
 
 
El tutor-centre i el tutor-UB han de mantenir contactes periòdics per... 
- Coordinar i planificar les activitats de l’estudiants. 
- Supervisar i avaluar la formació pràctica de l’estudiant. 



III. TRIA DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 

 
L’elecció del centre de pràctiques és una decisió important en la teva trajectòria 
professional pels seus efectes a curt termini, ja que et portarà a tenir, molt 
probablement, la teva primera experiència professional en el sector laboral en què 
aspires acabar treballant. Per això, és necessari que et paris a fer un exercici de 
reflexió sobre qui ets, què pretens aconseguir, què se’t dóna bé i què podries 
aportar, i al contrari, què creus que et pot dificultar –d’entrada- les pràctiques.  
 
Comença per acotar l’àmbit o el col·lectiu amb què t’agradaria treballar, i després, 
fes una cerca dels centres o entitats que et podrien interessar. Pots demanar 
referències als companys de cursos més avançats, tot i que has de comptar que la 
teva, com la de tots els teus companys i companyes, serà una experiència única, 
degut a la multiplicitat de factors que interaccionaran en el teu procés formatiu. 
Per ajudar-te, pots recórrer als apunts i continguts de les assignatures de 1r i 2n, 
respectivament: «Identitat i desenvolupament professional» i «Àmbits dels espais 
emergents». Potser pot ajudar-te a prendre aquesta decisió fer els exercicis que et 
proposem. 
 

Activitat 1. Qui sóc? Què vull ser? 
Pensa en tot allò que saps fer i que creus que són qualitats personals 
professionals. 
 
Activitat 2. Àmbit o àmbits preferencials 
Imagina’t d’aquí 5 anys. On et veus treballant? Quines serien les teves 
funcions. 
 

Àmbits 1. 2. 3. 

Funcions 
 
 

   

 
Activitat 3. Presa de decisions 
Fes un llistat dels àmbits i posa raons a favor i en contra de cadascun per tal 
de poder triar un àmbit. 

 

 
 
Si és el cas, també pots proposar a la coordinació del pràcticum un nou centre de 
pràctiques, sempre que compleixi les següents condicions: 
 

- Treballar en un àmbit preseleccionat pels estudiants del curs que 
correspongui. 

- Tenir disposició a acollir un estudiant d’Educació Social en pràctiques i 
acceptar les orientacions i els períodes de pràctiques de l’ensenyament. 

- Conèixer la figura de l’educador social i disposar d’un professional de 
referència que pugui tutoritzar les pràctiques de l’alumnat i que faci un 
mínim de dos anys que és al centre. 

- Disposar d’un projecte educatiu, un pla de treball i una normativa de 
funcionament que permetin aprendre el treball de l’educador social.  

- Oferir a l’estudiant en pràctiques eines i instruments per a l’aprenentatge 
de l’exercici professional: accés a la documentació i als espais de treball de 
coordinació interna i externa, orientació i tutorització, oferir espais 
d’observació i d’intervenció, etc. 

- Oferir acompanyament de professionals de referència. L’estudiant en 
pràctiques no pot substituir o ocupar llocs de treball propis de la institució. 
 

 
Després que hagis triat el centre i que la coordinació del pràcticum t’hagi confirmat 
que serà el teu lloc de pràctiques, és necessari que hi facis un primer contacte. El 
més aconsellable és que enviïs un e-mail o truquis el teu tutor/a del centre per tal 
de concertar-hi una cita amb què conèixer les instal·lacions del centre i l’equip 
educatiu. També és el moment de demanar-li el pla de pràctiques (en cas que el 
tinguin per escrit) i que acordeu conjuntament el teu pla de pràctiques. És possible 
que, fins i tot, el teu tutor/a et recomani alguna lectura interessant sobre l’àmbit o 
el col·lectiu amb qui treballareu, perquè aprofundeixis en els continguts que et 
serviran per a desenvolupar la teva pràctica professional quan t’incorporis amb ells 
al setembre-octubre. 
 
 
A la pàgina següent trobareu un quadre amb el procés de sol·licitud i designació de 
les places de pràctiques en centres col·laboradors: 
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CALENDARITZACIÓ DEL PROCÉS DE TRIA I ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 
FITXA DE PRESELECCIÓ 
DE L’ÀMBIT 
 

Cada estudiant fa una preselecció de l’àmbit on voldria fer 
les pràctiques. 
En cas d’haver contactat amb un centre de pràctiques en 
concret, l’estudiant en facilitarà les dades. 

DISTRIBUCIÓ DELS 
CENTRES DE 
PRÀCTIQUES 

Les places de pràctiques seran ofertades per la coordinació 
del pràticum mitjançant reunions programades al migdia, per 
tal de facilitar l’assistència d’estudiants de matí com de 
tarda. 
Les places es distribuiran per criteris d’igualtat d’oportunitats 
(sorteig entre els interessats/des). 
Les dades proporcionades per la coordinació del pràcticum 
tindran l’objectiu únic de facilitar a l’estudiant el contacte 
amb el centre de pràctiques (adreça i telèfon). I per tant, 
s’ometran totes les dades de caràcter confidencial. 

REUNIÓ D’INICI DE LES 
PRÀCTIQUES 
 

A principi de curs, la coordinació del pràcticum convoca una 
reunió d’inici de pràctiques amb la doble finalitat de: 
a) lliurar els convenis individuals i ratificar les dades del 
centre 
b) conèixer el tutor/a-UB i la resta de companys/es del 
seminari 

PRIMER CONTACTE 
AMB EL CENTRE DE 
PRÀCTIQUES 

La primera visita al centre ha de servir per autopresentar-se 
al tutor/a del centre, conèixer les instal·lacions i l’equip de 
professionals (i potser, algunes de les persones beneficiàries 
del servei). També és el moment de fer un primer esbós del 
pla de treball que desenvoluparàs al centre. 

RETORN DEL CONVENI 
DE PRÀCTIQUES 
INDIVIDUAL SIGNAT 

La Secretaria d’Estudiants de la Facultat de Pedagogia emet 
tres còpies del conveni individual de cada estudiant. 
Cadascuna de les còpies ha d’estar signada per les tres parts 
compromeses en el compromís de pràctiques: l’estudiant, la 
universitat i el centre col·laborador. L’estudiant és el 
responsable de retornar la còpia corresponent a la mateixa 
secretaria. 

Taula 1. Calendarització del procés de tria i assignació dels centres de pràctiques. 
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IV. FORMALITZACIÓ I REGULARITZACIÓ DE LES 

PRÀCTIQUES. ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ  

L’equip de coordinació de les pràctiques considera important oferir a l’estudiant  de 
tercer i quart un centre de pràctiques de qualitat i d’acord amb les seves 
preferències d’àmbit. Així doncs, la llista de centres col·laboradors no és estable, 
sinó que es revisa i modifica anualment des de l’equip de coordinació  

PROCÉS D’ASSIGNACIÓ D’ESPAIS DE PRÀCTIQUES  

En cada curs s’ofereixen places de pràctiques diversificades en relació amb els 
diversos espais de treball i es garanteix una plaça de qualitat per als estudiants, tot i 
que no sempre pugui ser del primer àmbit de la seva preferència. Els criteris 
d’inclusió dels centres col.laboradors en aquesta llista són els següents:  

- Desenvolupar tasques d’educació social.  

- Tenir disposició a acollir un estudiant d’Educació Social en pràctiques i acceptar 
les orientacions i els períodes de pràctiques de l’ensenyament.  

- Disposar d’un professional de referència que pugui tutoritzar les pràctiques de 
l’alumnat i que faci un mínim d’un any que és al centre.  

- Disposar d’un projecte educatiu, un pla de treball i una normativa de 
funcionament que permetin aprendre el treball de l’educador social.  

- Oferir a l’estudiant en pràctiques eines i instruments per a l’aprenentatge de 
l’exercici professional: accés a la documentació i als espais de treball de 
coordinació interna i externa, orientació i tutorització, oferir espais d’observació 
i d’intervenció, etc.  

- Oferir acompanyament de professionals de referència. L’estudiant en pràctiques 
no pot substituir o ocupar llocs de treball propis de la institució.  

L’estudiant selecciona l’espai de pràctiques més idoni. Aquesta sol·licitud d’un 
àmbit espai d’actuació concret per fer les pràctiques es portarà a terme en el 
darrer trimestre del curs anterior a la realització les pràctiques (2on o 3er del 
grau). La coordinació tindrà en compte aquesta preselecció  a l’hora d’oferir places.  

Els espais d’actuació seran oferts per la coordinació a l’estudiant a través de 
reunions informatives. En cas de tenir més demanda que oferta, les places 
s’adjudicaran per criteris d’igualtat d’oportunitats. Les reunions es faran en horari 
de migdia, per tal de facilitar de la mateixa manera l’assistència de l’alumnat de 

matí i de tarda. Es lliurarà als estudiants que ho sol·licitin un justificant d’assistència 
obligatòria en l’horari indicat.  

A causa de la llei de protecció de dades, la coordinació de les pràctiques no oferirà 
a l’estudiant cap llista de centres col·laboradors en què apareguin dades 
identificatives com ara l’adreça i el telèfon. La informació referida als centres de 
pràctiques serà explicativa i de consulta, i oferirà només a cada estudiant les dades 
del centre amb què ha d’establir contacte. Serà responsabilitat d’aquests 
estudiants mantenir la confidencialitat de les dades ofertes.  

L’estudiant podrà proposar nous centres de pràctiques a l’equip de coordinació. En 
cas de conèixer una entitat que compleixi els requisits esmentats i que no hagi 
tingut abans conveni amb la Universitat ni rebi estudiants en pràctiques, 
l’estudiantat podrà proposar-lo com a nou centre de pràctiques en la fitxa de 
preselecció de l’àmbit. L’equip de coordinació es posarà en contacte amb el centre 
proposat i n’estudiarà la idoneïtat, i formalitzarà la relació de col·laboració si les 
dues parts arriben a un acord. En aquests casos l’estudiant que ha fet la proposta 
tindrà una assignació directa d’aquest centre.  

Els estudiants només podran demanar canvi de centre de pràctiques, un cop 
iniciades, presentant una sol·licitud i les acreditacions per escrit que ho justifiquin 
(inici d’activitat laboral en l’horari de pràctiques, situació personal o familiar greu o 
casos semblants). En cada cas, la coordinació valorarà els motius i respondrà de la 
possibilitat del canvi i el procés que s’ha de seguir a partir d’uns criteris normatius 
que garanteixin la igualtat d’oportunitats.  

CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRES COL·LABORADORS  

D’acord amb la normativa vigent de la UB (Aprovada per la Comissió Acadèmica 
el 27 d'abril de 2012 i Consell de Govern de 8 de maig de 2012), les pràctiques 
en centres han d’estar regulades a través d’un conveni de pràctiques entre la 
Facultat de Pedagogia i les empreses o institucions publiques o privades que tinguin 
interès a acollir alumnes en practiques. Aquest conveni, que anomenarem conveni 
general, es vigent durant el curs acadèmic per al qual se subscriu i es prorroga 
automàticament en els cursos successius. Només té validesa quan s’hi adjunta 
l’annex amb el projecte formatiu amb les dades de l’estudiant, la seva 
documentació i les dades del centre on fa les pràctiques, amb el nom del tutor-
centre i la persona de la universitat que en fa la supervisió (tutor-UB).  

Per formalitzar els convenis és necessari que l’estudiant compleixi els requisits 
següents:  

- Estar matriculat en l’assignatura corresponent de la titulació  
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- Els estudiants menors de 28 anys ja disposen d’una assegurança obligatòria; els 
més grans d’aquesta edat estan obligats a subscriure l’assegurança voluntària. 
En cas que l’estudiant no hagi abonat l’assegurança escolar o d’accidents per no 
haver pogut efectuar la matrícula en el moment de la signatura del conveni, 
caldrà un compromís escrit de que es durà a terme el més aviat possible.  

- Aportar, en els terminis demanats per la coordinació, la documentació 
necessària per a la tramitació del conveni de pràctiques.  

El conveni general el sol·licitarà la persona responsable de l’oficina del pràcticum a 
l’entitat col·laboradora. L’Annex individual el sol·licitarà l’equip de coordinació i els 
tutors-UB amb la col·laboració dels estudiants .  

El procés per a l’establiment de l’annex amb el projecte formatiu és el següent: tot 
l’estudiantat haurà de donar signat pel centre i per ell mateix les tres còpies de 
l’annex, la fotocòpia de la matrícula en què consta les pràctiques on s’ha matriculat 
i la fotocòpia del DNI. Aquesta documentació serà lliurada a l’Oficina del Pràcticum 
qui s’encarregarà dels tràmits de secretaria: signatura del degà o degana, segell de 
la universitat i registre de l’annex adjunt al conveni, així com de la seva tramesa un 
cop signat a l’estudiant i al centre col·laborador.  

Només estaran exempts de tramitar convenis de pràctiques l’estudiantat que tingui 
un reconeixement de pràctiques o un reconeixement de lloc de pràctiques (si han 
aportat prèviament la documentació requerida per coordinació.  
 
Conveni de pràctiques no curriculars: és una modalitat de conveni que permet la 
realització de pràctiques voluntàries que poden ser retribuïdes. Per a la signatura 
d’aquest conveni serà necessari haver superat un mínim del 50 % dels crèdits de la 
diplomatura. L’estudiant haurà de registrar-se en la base de dades curricular de la 
UB i en cap cas no pot tenir relació contractual amb la empresa, entitat o institució 
pública o privada on es facin les pràctiques. Es podrà formalitzar un únic conveni 
posteriorment a la realització de les pràctiques curriculars, i mentre la matrícula de 
l’estudiant a la UB sigui vigent. Tindrà un màxim de 500 hores i es formalitzarà 
d’acord amb el model de conveni establert per la Universitat. El reconeixement 
acadèmic de les pràctiques externes no curriculars es pot fer constar al Suplement 
Europeu del Títol.  
 
La resolució de conflictes de relació amb les institucions col·laboradores i el 
professorat implicat serà atès durant tot el curs acadèmic des de la coordinació del 
pràcticum. Les persones encarregades de la tutorització i l’alumnat hauran 
d’informar la coordinació del pràcticum sobre els canvis i les incidències de les 
pràctiques com més aviat millor. 
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V. MODALITATS DE REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 

La coordinació del pràcticum és la responsable de garantir que tots els estudiants 
tinguin un centre de pràctiques. Per aquesta raó, desenvolupa una important tasca 
de cerca de possibles centres de pràctiques per ofertar als estudiants. Són alguns – 
cada cop més-, els estudiants que proposen nous centres de pràctiques, els quals, 
molts cops, passen a formar part de l’oferta de la universitat, gràcies a la iniciativa 
precursora d’aquell/a alumne.  
A banda, hi ha altres modalitats per a realitzar les pràctiques, o millor dit, per 
obtenir els crèdits de les pràctiques externes.  Una d’elles és el que s’anomena 
reconeixement del lloc de pràctiques. Ocorre en els casos que els estudiants 
preveuen tenir contracte laboral durant el curs acadèmic en què matricularan les 
pràctiques d’implicació. Els estudiants que es trobin en aquesta situació han de 
presentar, junt a la documentació habitual, la fotocòpia dels contracte vigents, la 
qual, haurà de tornar a presentar a finals de setembre. Una segona modalitat és el 
reconeixement de pràctiques. Es dóna en aquells casos en què els estudiants hagin 
treballat exercint funcions d’educador/a social per un període mínim d’un temps 
determinat i ho puguin demostrar amb contracte i certificats. Aquests, tenen dret a 
l’aprovat directe. S’ha de consultar a la coordinació de pràctiques. A pràctiques 
externes I, es consideren com a mínim de 18 mesos de contracte que equival a 
2.400 hores d’experiència de treball com educador/a social anteriors a la data de 
presentació de la documentació. 
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  ⋅ L’estudiant realitza les pràctiques al lloc de 
treball. 

⋅ L’estudiant participa als seminaris de 
pràctiques amb la resta d’estudiants i realitza 
el treball demanat. 

⋅ Els sol·licitants que no se’ls concedeixi el 
reconeixement participaran del procés 
d’adjudicació de lloc de pràctiques, segons la 
preselecció establerta 

⋅ Sol·licitud de reconeixement de 
lloc de pràctiques 

⋅ Fotocòpia del contracte laboral on 
s’especifiqui la categoria laboral, i 
els dies o el període treballat 

⋅ Carta del responsable detallant les 
funcions de la dedicació 

⋅ Projecte de la Institució 

Criteris Responsable 

Caldrà revisar si l’entitat té conveni general 
amb la UB. Si no existeix,  es mirarà la identitat 
del centre i caldrà signar-ho. 

S’entregarà la documentació 
pertinent al responsable d’àmbit 
corresponent 

 

RE
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M
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⋅ L’estudiant  presenta la documentació 
acreditativa de  la seva experiència anterior i la 
seva vida laboral relacionada amb el camp de 
l’Educació Social en un sentit ampli. 

⋅ Presentar documentació a Secretaria i esperar 
resposta des de Cap d’Estudis que analitza cas 
per cas el còmput d’hores i les funcions. 

⋅ Si es reconeixen les pràctiques de l’estudiant 
no participa als seminaris n’hi realitza cap 
treball. No hi ha qualificació a l’expedient ( 
surt com a R : “reconegut” ).  L’estudiant paga 
el 20% de la matricula. 

⋅ Els sol·licitants que no se’ls concedeixi el 
reconeixement participaran del procés 
d’adjudicació de lloc de pràctiques, segons la 
preselecció establerta o el reconeixement del 
lloc de pràctiques. 

⋅ Instància exposant els motius del 
reconeixement de les pràctiques 

⋅ Història de la vida laboral 

⋅ Fotocòpies dels contractes laborals 
on s’especifiqui la categoria 
laboral, i els dies i el període 
treballat 

⋅ Acreditació de funcions i tasques 
realitzades, (full signat per la 
direcció del centre) 

⋅ Currículum Vitae 

Criteris Responsable 

Acreditar com a mínim 18 mesos d’experiència 
que equival a 2400 hores de treball d’Educació 
Social. 

S’entregarà la documentació 
pertinent a secretaria on es 
registrarà i serà valorat per la 
coordinació i resolt per la cap 
d’estudis. 

Taula 2. Modalitats per a la realització de les pràctiques externes. 
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VI. COMPETÈNCIES FORMATIVES EN PRÀCTIQUES EXTERNES 

Les pràctiques externes per competències són un dels elements clau de la formació 
integral per a la professió. És una eina bàsica per a l’articulació de l’aprenentatge 
de l’estudiant, ja que és l’espai on es posen en joc aquestes competències. Permet 
el intercanvi entre el món acadèmic i el professional, duent a terme l’exercici de 
reflexió sobre l’acció per dotar-la de contingut teòric, a la vegada que es 
reconstrueix des de l’experiència. Aquesta retroalimentació facilita a l’estudiant 
donar sentit als  aprenentatges que ha fet, i que continua fent. També li permet 
interpretar la realitat social per actuar i, des de l’acció, retroalimentar el marc 
teoricopràctic de referència.  

Les pràctiques externes són un punt de partida en la carrera professional de cada 
estudiant, a través del qual comença a adquirir experiències, resoldre situacions, 
planificar actuacions, desenvolupar programes, acompanyar persones en el seu 
procés. Aquesta experiència permet a l’estudiant tenir els elements bàsics per 
iniciar-se en la professió.    

Pretenem avaluar les competències que es posen en marxa en els diferents 
moments del procés de les pràctiques del grau d’Educació Social. Per això, hem 
definit uns àmbits amb uns estàndards en clau de competències per anar mesurant 
el procés i el resultat dels aprenentatges de l’alumnat. A les pràctiques 
acompanyarem el desenvolupament de les competències vinculades a l’experiència 
i a un context determinat, amb una orientació clara a la resolució de problemes. 
Des d’aquesta perspectiva, una persona serà competent si és capaç de mobilitzar i 
fer sevir amb èxit els seus recursos (coneixements, procediments, habilitats, 
actituds) en l’execució real d’activitats pròpies de l’exercici professional.  

Algunes d’aquestes competències les aportarà cada estudiant des del 
començament de les pràctiques, partint de les seves experiències i preparació 
anteriors, i hauran d’emergir i evolucionar en les pràctiques externes mitjançant el 
contacte amb la realitat professional a la qual ha de fer front. 

De cada competència aportem els criteris que ens permetran establir un judici de 
valor amb relació als resultats assolits: l’estàndard d’avaluació. Aquests criteris ens 
ajuden a establir el nivell en què s’han d’assolir uns resultats d’aprenentatge i, per 
tant, a poder considerar si s’ha adquirit la competència a la qual està associada. 

En les pràctiques del grau d’Educació Social les competències que els diferents 
actors ens proposem impulsar són les següents: 

 
Analitzar i 

sintetitzar la 
informació 

- Actitud exploratòria cap a la institució de pràctiques i el seu context.  
- Comprensió del seu projecte educatiu i de l’àmbit on es fan les pràctiques. 
- Aprofundiment en la lectura de textos sobre l’àmbit d’intervenció i de la professió. 
- Capacitat de gestionar la informació: recerca i selecció, ús de les TIC, elaboració 

d’informes.  
- Actitud crítica i respectuosa davant la informació i les fonts de les quals prové. 

 
Participar i 

organitzar la 
tasca 

- Capacitat d’imaginar una seqüència d’actes amb antelació i ordenar-los de forma 
coherent i precisa, partint d’un procés de detecció i anàlisi. 

- Presa de decisions a partir d’objectius, amb implementació d’activitats, gestió de 
recursos i una avaluació per a la millora. 

- Capacitat de gestionar els temps i l’acompliment dels encàrrecs de forma racional. 
- Actitud progressiva d’autonomia sabent resoldre situacions imprevistes.  
- Elaboració d’un projecte de millora a partir d’una anàlisi de necessitats. 

 
Resoldre 

problemes i 
prendre 

decisions 

- Anàlisi de situacions de conflicte i proposta d’estratègies de negociació i resolució. 
- Capacitat de preveure les situacions conflictives i posar-hi recursos per evitar-les. 
- Actitud progressiva d’autonomia sabent resoldre situacions imprevistes. 
- Consciència de les pròpies limitacions i de la necessitat de treballar en equip. 
- Guany progressiu d’autoritat professional en la intervenció amb les persones ateses. 

 
Analitzar 

les pròpies 
intervencions 

i les dels 
altres 

- Observació, anàlisi escrita i sistematització de la pràctica de l’educador social. 
- Coneixement i assumpció del codi deontològic que avala l’acció socioeducativa.  
- Detecció i reconeixement dels errors propis i dels altres, per aprendre d’aquests 

errors, en una evolució cap a la millora de la tasca professional. 
- Identificació dels factors contextuals i personals que condicionen la intervenció. 

 
 

Treballar 
en equip 

- Capacitat d’identificar les funcions i responsabilitats dels membres de l’equip educatiu. 
- Acceptació de les aportacions dels altres i dels acords que es prenen en equip. 
- Actitud de coresponsabilitat dins l’equip de professionals. 
- Capacitat d’escolta, empatia i assertivitat en reunions del grup de treball. 
- Davant situacions de conflicte, capacitat per saber demanar ajuda i compartir la 

intervenció amb altres professionals. 
 
 

Gestionar 
les emocions 

- Capacitat d’acompanyar els processos dels altres amb una distància emocional òptima.  
- Actitud dialogant i conciliadora davant situacions de tensió. 
- Capacitat per saber demanar ajuda a l’equip davant situacions estressants. 
- Regulació de les pròpies emocions al llarg de les pràctiques, especialment en 

situacions d’especial càrrega emotiva. 
- Actitud de motivació i d’implicació, assolint cada cop més autoconfiança. 

Actuar 
d’acord amb 

el perfil 
professional 

- Coneixement identitari de la pedagogia i l’educació social a escala nacional i 
internacional. 

- Coneixement de la legislació relacionada amb la pràctica professional. 
- Posada en marxa d’habilitats, actituds i valors relacionats amb l’exercici professional 

d’acord amb el codi deontològic i els aprenentatges dels diferents cursos del grau. 
 
Taula 3. Les competències que s’impulsen en les pràctiques externes. 

 



VII. OBJECTIUS I CONTINGUTS FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES  

Les pràctiques permeten a l’estudiant un assaig de les competències específiques 
en un dels camps de la professió. Aquest exercici és clau per a la definició i 
orientació de la carrera professional. L’estudiant  veu si pot ser competent o no en 
aquest context. Es faciliten eines per millorar i aprofundir en aquelles competències 
menys desenvolupades per l’estudiant i per anar discriminant, identificant i 
construint la trajectòria professional. L’objectiu final de les pràctiques és que 
l’estudiant sigui competent en el desenvolupament del seu exercici professional i en 
el procés de construcció de la seva identitat professional.  

Una altra finalitat de les pràctiques externes és desvetllar una actitud oberta i 
innovadora, mostrant a l’estudiant que els camps professionals són oberts i estan 
en canvi continu, cosa que implica un estat constant d’alerta professional per poder 
donar resposta a les noves exigències de l’entorn. Els canvis continus i les 
evolucions del nostre context impliquen que el professional ha d’estar atent i 
predisposat a generar nous espais de treball, actuar en relació amb noves 
necessitats i demandes, desenvolupar noves estratègies, diversificar els canals i 
mètodes. L’estudiant no només ha de percebre la necessitat de la formació 
permanent  i desenvolupament professional, sinó que ha d’aprendre a ser flexible i 
innovador o innovadora.  

Objectius referits a l’aprenentatge de coneixements  Què ha de saber l’estudiant? 
⋅ Adquirir la terminologia específica i els conceptes fonamentals sobre l’àmbit d’intervenció. 
⋅ Aprofundir en aspectes teòrics i pràctics com a vertebradors de les accions, metodologies i 

estratègies en el context professional. 
⋅ Comprendre els elements i les condicions que optimitzen el desenvolupament de la pràctica 

professional 

Objectius referits a l’aprenentatge d’habilitats o procediments  Què ha de saber fer l’estudiant? 
⋅ Analitzar el sentit, la finalitat i els trets característics de l’àmbit i l’exercici professional. 
⋅ Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar accions  i projectes  d’acord amb les necessitats de 

la realitat  i als acords presos amb l’equip professional. 
⋅ Complementar el procés de construcció de la pròpia identitat professional. 

Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament 
Com ha d’actuar? Com ha d’estar? Com ha de ser? 
⋅ Prendre consciència de l’actuació professional des dels principis del codi deontològic 
⋅ Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant les intervencions i accions observades en els 

professionals del centre i pròpies de l’estudiant. 
⋅ Reflexionar sobre el procés formatiu en el marc de les pràctiques i el desenvolupament de les 

competències professionals. 

A partir de les competències, s’identifiquen els blocs temàtics amb els seus 
continguts.  

La institució. Es tracta de tenir una actitud exploratòria cap a la institució de 
pràctiques i el seu context per poder comprendre la globalitat de la seva realitat.  

El subjecte de la intervenció. Es tracta d’analitzar per qui i amb qui treballem, qui 
són els nostres clients o usuaris, quina demanda fan, com interpretem aquesta 
demanda, el coneixement de les seves característiques.. La finalitat és aprofundir 
en l’objecte de la intervenció des de la lògica disciplinar. 

La pràctica professional. Es tracta de la pròpia acció de l’estudiant dins del centre, 
és la immersió en l’exercici professional. Suposa treballar continguts i competències 
com la capacitat d’autoexploració per analitzar les seves pròpies pràctiques, per 
valorar i prendre decisions i responsabilitzar-se de les seves pròpies accions.  

La professió. Es tracta del procés de construcció de la identitat professional de 
l’estudiant i de la identificació i construcció de la seva trajectòria professional. Els 
continguts a treballar es concreten en les pròpies competències de l’estudiant; és a 
dir, l’anàlisi de les seves competències professionals en l’exercici per explorar si és 
competent o no en aquest context en concret del centre de pràctiques. L’anàlisi de 
les seves competències transversals són també un element a treballar, com per 
exemple, els valors,  l’ètica professional i el codi deontològic de la professió.  

El disseny, planificació, implementació i avaluació d’un projecte.  

El desenvolupament personal. Es tracta d’afrontar-se a un mateix, amb les pròpies 
fortaleses i debilitats, amb les pròpies virtuts i defectes. I és que, en les pràctiques 
externes en centres que treballen amb persones, les emocions i sentiments juguen 
un paper fonamental. 

Sentit del practicum. Es tracta de treballar i construir conjuntament el sentit i el 
significat del practicum amb l’estudiant a partir de la corresponsabilitat. L’estudiant 
ha de trobar sentit al practicum pel seu desenvolupament personal i professional i 
ser conscient no només de les competències que posa en joc sinó també de la 
transferència d’aquestes.  

Aquests blocs temàtics es nodreixen a partir de les competències i contingut de les 
diferents matèries cursades en el grau i les que s’estan cursant. Per tant, es van 
integrant en el procés de les pràctiques externes doncs, aquestes travessen vertical 
i horitzontalment el grau. Ni la seqüencialització dels blocs temàtics ni els seus 
continguts són cronològics i lineals. El desenvolupament de les pràctiques externes 
en el centre, des del seu inici amb l’acollida fins al seu tancament, marca la 
temporalització dels continguts en una espiral.



VIII.a LES PRÀCTIQUES EXTERNES I1

Les Pràctiques Externes I (PEI) representen una immersió en la pràctica professional 
d’un educador. L’estudiant adquireix autonomia en la seva intervenció pràctica, 
mitjançant la maduració de les seves competències i amb acompanyament del 
tutor de centre. A partir d’una acció o d’un programa que s’estigui executant en el 
centre, l’alumne fa una avaluació i presenta propostes de millora. L’estudiant va al 
centre dos dies per setmana i fa un total de 295 hores de permanència. També 
assisteix a un seminari setmanal de dues hores. 

  

Centre Seminaris-Universitat Treball autònom 
2 dies/setmana  
Dilluns i dimarts 
4 setmanes intensives (oct. i febr.) 

Total: 295 hores (147 per semestre) 

1s  2 h/setmanal 
2s  2 h/quinzenal 
 
           Total: 56 hores 

 
70 hores 

Taula 4. Estructura organitzativa de les Pràctiques Externes I 
 
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE? 
- Objectius referits a l’aprenentatge de coneixement: què ha de saber 

l’estudiant? 
⋅ Adquirir la terminologia específica i els conceptes fonamentals sobre l’àmbit 

d’intervenció. 
⋅ Aprofundir en aspectes teòrics i pràctics com a vertebradors de les accions, 

metodologies i estratègies en el context socioeducatiu. 
⋅ Comprendre els elements i les condicions que optimitzen el desenvolupament de la 

pràctica professional 

- Objectius referits a l’aprenentatge de procediments: què ha de saber fer? 
⋅ Analitzar el sentit, la finalitat i els trets característics de l’àmbit i l’exercici 

professional. 
⋅ Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar accions socioeducatives i projectes 

d’intervenció segons les necessitats de la realitat educativa i els acords presos amb 
l’equip professional. 

⋅ Complementar el procés de construcció de la pròpia identitat com a educador social. 

                                                           
1 Aquest apartat s’ha elaborat a partir del pla docent de l’assignatura proposat per la coordinació 

del Pràcticum, analitzat i consensuat per l’equip docent en el curs 2011-2012, i pel Consell 
d’Estudis (juliol, 2011). 

⋅ Identificar i descriure el paper de l’educador social dins de l’equip professional i del 
treball en xarxa. 

- Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de 
comportament: com ha d’actuar? com ha d’estar? com ha de ser? 
⋅ Prendre consciència de l’actuació professional des dels principis del codi deontològic.  
⋅ Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant les intervencions socioeducatives 

observades en els professionals del centre i en les pròpies de l’alumne. 
⋅ Reflexionar sobre el procés formatiu en el marc de les pràctiques i el 

desenvolupament de les competències professionals. 
 
EN QUINS CONTINGUTS HA D’APROFUNDIR? 
- Els elements teoricopràctics de l’àmbit d’intervenció.  
- L’apropament a la realitat: anàlisi del context, el centre i les persones implicades 

⋅ El coneixement de l’entorn comunitari i la xarxa social més propera; dels altres recursos 
socioeducatius pertanyents al mateix àmbit; del circuit, les vies d’accés i els criteris d’accés al recurs.  

⋅ La finalitat i l’encàrrec social i institucional del centre o servei.  
⋅ La ubicació del centre, servei o projecte de pràctiques en el context comunitari. 
⋅ El coneixement del context jurídic i legislatiu que regula la pràctica del centre o servei; del projecte 

educatiu del centre o servei, finalitats, marcs de referència teòrics…; de la figura de l’educador social 
en el si del centre o servei: competències, funcions i responsabilitats, tasques que desenvolupa.  

⋅ El coneixement humà i social de les persones amb qui treballarà en el si del centre o servei. 
⋅ El context quotidià del centre o servei: el dia a dia i el sistema de relacions educatives. 

- El vincle educatiu: teixint relacions socioeducatives 
⋅ El concepte de vincle. 
⋅ La construcció del vincle: establiment, evolució, maduració i tancament. 
⋅ Les oportunitats i els límits del vincle educatiu. 
⋅ El professional: arquitecte i analista de vincles en la relació educativa 
⋅ La coresponsabilitat en el vincle: cedint i assumint responsabilitats. 

- La detecció de necessitats, interessos i possibilitats  
⋅ El coneixement de la realitat social, la problemàtica, la necessitat que s’atén des del centre o servei. 

L’anàlisi de les causes que les provoquen, de les conseqüències i de la seva complexitat.  
⋅ La detecció de necessitats, interessos i possibilitats.  
⋅ Instruments per a l’anàlisi de necessitats, interessos i possibilitats. 

- El disseny i la planificació d’un projecte 
⋅ El disseny d’un projecte partint del coneixement aprofundit d’un context.  
⋅ Les parts d’un preprojecte. La sistematització i fonamentació del projecte.  
⋅ La tasca educativa: activitats, programacions, estratègies educatives i recursos educatius.  
⋅ L’avaluació: procés permanent en el disseny i execució del projecte 

- L’experiència viscuda: desenvolupament professional i anàlisi del procés formatiu 
⋅ Itinerari del procés d’aprenentatge, que quedarà plasmat en un treball formatiu (memòria i projecte).  
⋅ Els dilemes, les situacions educatives quotidianes, la resolució de conflictes, l’acompanyament... 
⋅ Anàlisi de l’experiència professional: anàlisi i autoregulació de les competències desenvolupades… 
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VIII.b LES PRÀCTIQUES EXTERNES II2

En les Pràctiques Externes II (PEII) l’estudiant tindrà més autonomia i major grau de 
responsabilitat per actuar en la pràctica professional. A partir d’un anàlisi de 
necessitats i amb l’acord del centre, l’estudiant ha d’elaborar una proposta de 
millora que després haurà d’implementar i avaluar.  

  

 
L’estudiant fa un total de 184h de pràctiques al centre. Durant el primer semestre, 
passa tres dies a la setmana al centre. En el segon semestre, en canvi, només va al 
centre per a possibles tutories amb el tutor de centre, per consultar documentació i 
per presentar el seu treball davant de l’equip de professionals. Durant tot el curs 
assisteix a un seminari setmanal de dues hores. 
 

Centre Seminaris-Universitat Treball autònom 
3 dies/setmana durant el 1r semestre 
Dilluns, dimarts i dimecres 
5h durant el 2n semestre 

 
Total: 200 hores  

1s  2 h/setmanal 
2s  2 h/quinzenal 
 
         

Total: 36hores 

 
59 hores 

Taula 5. Estructura organitzativa de les Pràctiques Externes II 
 
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE? 
- Objectius referits a l’aprenentatge de coneixement: què ha de saber 

l’estudiant? 
⋅ Dominar la terminologia específica i els conceptes fonamentals. 
⋅ Integrar els aspectes teòrics i pràctics com a vertebradors de les accions, 

metodologies i estratègies en el context socioeducatiu. 
⋅ Comprendre els elements i les condicions que optimitzen la pràctica professional. 

- Objectius referits a l’aprenentatge de procediments: què ha de saber fer? 
⋅ Copsar el sentit, la finalitat i els trets característics de l’àmbit i l’exercici professional. 
⋅ Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar accions socioeducatives i projectes 

d’intervenció d’acord amb les necessitats de la realitat educativa, els acords presos 
amb l’equip professional i els criteris de qualitat. 

⋅ Retroalimentar el procés de construcció de la pròpia identitat com a educador social. 

                                                           
2 Aquest apartat s’ha elaborat a partir del pla docent de l’assignatura proposat per la coordinació 

del Pràcticum, analitzat i consensuat per l’equip docent en el curs 2011-2012, i pel Consell 
d’Estudis (juliol, 2011). 

⋅ Analitzar i sistematitzar les accions de l’educador dins de l’equip professional i la 
xarxa. 

⋅ Identificar els diversos nivells i àmbits d’actuació dels educadors socials (intervenció, 
coordinació, direcció, treball en xarxa, etc.). 

- Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de 
comportament: com ha d’actuar? com ha d’estar? com ha de ser? 
⋅ Ser coherent en l’actuació professional des dels principis del codi deontològic.  
⋅ Actuar des d’una actitud reflexiva i crítica davant les intervencions socioeducatives 

observades en els professionals del centre i en les pròpies de l’alumne. 
⋅ Optimitzar el procés formatiu en el marc de les pràctiques i el desenvolupament de 

les competències professionals. 
 

EN QUINS CONTINGUTS HA D’APROFUNDIR? 
- La construcció de l’opció conceptual com a professional dels elements 

teoricopràctics de l’àmbit d’intervenció. (Transferència de les competències adquirides 
en les Pràctiques Externes I a un nou àmbit o realitat d’intervenció) 

- Coneixement i anàlisi del context, el centre i les persones implicades. 
(Transferència de les competències adquirides en les PEI a un nou àmbit o realitat) 

- Teixint vincles, enfortint les relacions educatives.  
- La detecció de necessitats, promovent possibilitats i assumint responsabilitats. 

(Transferència de les competències adquirides en les PEI a un nou àmbit o realitat) 

- El desenvolupament del projecte d’intervenció, promovent la reflexió. 
⋅ De la planificació a l’execució. Reajustament, modificacions i adaptacions.  
⋅ La complexitat i la incertesa en tot procés de relació educativa.  
⋅ Els límits de l’acció educativa.  
⋅ Les possibilitats creadores i transformadores de l’acció educativa.  
⋅ L’educació social, per què en aquest context?  
⋅ Dilemes.  
⋅ Les meves pròpies teories i constatacions.  
⋅ Les meves competències i les que observo i veig posar en pràctica en els altres.  
⋅ La valoració del projecte d’acció. Els objectius plantejats, els resultats obtinguts, el procés viscut.  

- Recollint i construint discurs des de l’acció-reflexió: el desenvolupament 
professional i l’anàlisi del procés formatiu 

⋅ L’avaluació del procés formatiu propi en relació amb: jo com a educador o educadora, la meva relació 
amb el centre i els diferents agents interns i externs, la meva relació amb les persones ateses; en 
relació amb el projecte d’acció i en relació amb el desenvolupament dels encàrrecs del Pràcticum.  

⋅ El treball en l’acomiadament i el tancament de processos i relacions establertes.  
⋅ La relectura de la pràctica desenvolupada, de les reflexions recollides i de la construcció de 

posicionaments propis respecte als continguts de l’educació social. 



IX. EL TEU TREBALL AUTÒNOM I SEMIDIRIGIT 

 
L’estudiant és el protagonista de les pràctiques, i com a tal, és imprescindible que 
dugui a terme una tasca d’aprenentatge autònom. Aquesta feina es veu reflectida 
en la memòria de pràctiques, per això és tant important que l’elaboració de la 
memòria sigui un procediment que es desenvolupi progressivament durant el 
període de pràctiques. 
La planificació és el punt de partida de tot procés d’aprenentatge. En les pràctiques, 
aquest procediment es porta a terme conjuntament amb els dos tutors/es. Però és 
l’estudiant qui ha de prendre la iniciativa de proposar què vol aprendre (extreure) i 
què vol i es veu capacitat per fer (aportar) en el dos espais formatius que 
comparteix amb d’altres professionals: el centre i el seminari.  
Una de les primeres accions a planificar i desenvolupar en el centre de pràctiques 
és l’anàlisi de la realitat. Si hem seguit les recomanacions del tutor/a i hem aprofitat 
el període d’estiu per a llegir sobre l’àmbit de pràctiques, ara és el moment per a 
contrastar aquestes informacions amb la realitat. 
A què cal estar atent? 
- La realitat del centre: rutina, dinamisme, organització, funcionament. 
- L’entorn i les seves relacions: el territori, els serveis, els professionals i, el treball 

en xarxa. 
- Les persones ateses. 
- El perfil professional de l’educador o educadora social: funcions i 

responsabilitats. 
- La intervenció socioeducativa: claus del procés, límits, relació educativa. 

Eines per a la recollida i sistematització de la informació: 
- Anàlisi de la documentació del centre. Per a situar-nos i comprendre alguns 

aspectes de l’espai físic, de l’acció socioeducativa, etc. També ens pot donar 
pautes o elements que observar. 

- La observació activa. És probable que coneguem diferents models d’observació 
(participant, externa, etc.). Segons el model d’observació des que mirem la 
realitat, la planificarem més o menys. 

- Diari de camp. Ens permetrà conèixer quina és la nostra evolució personal i 
professional, en tot moment, si som constants en la seva utilització. En un 
primer moment, també pot ser un “abocador” de sensacions, preguntes, etc. 

 
El segon moment clau en el procés formatiu autònom i d’integració de 
competències és el pas a la intervenció socioeducativa. Aquesta acció serà 

planificada amb el tutor/a del centre, qui haurà de procurar cercar amb tu què pot 
ser del teu interès, què et pot resultar potencialment més formatiu, en què et 
podries desenvolupar de forma satisfactòria, en quin grau de progressió podràs 
anar assumint noves tasques i responsabilitats, etc.  
La reflexió de l’exercici professional per a la millora personal (reflexió-acció). 
Aquesta reflexió en l’acció  t’ha de permetre qüestionar-te i ajudar-te en el teu 
desenvolupament de les competències professionals. Per això, el tutor-centre i el 
tutorUB propiciaran aquests espais de reflexió personal a través de l’aportació 
d’elements tècnics que t’ajudaran a connectar amb la realitat. La reflexió es 
promociona a partir de  la relació de confiança desenvolupada en la interacció 
personal i grupal, amb el tutor/a del centre i l’equip de professionals en un cas, i 
amb els companys i companyes del seminari, en un altre. 
La sistematització de la pràctica és la darrera fase d’aquest procés d’aprenentatge. 
Requereix de temps i d’un treball de reflexió, contrastació teòricopràctica i 
implementació de canvis (possibles millores) en l’acció professional. Les 
aportacions derivades del teu procés de treball autònom, acompanyat pels dos 
tutors, beneficien totes les parts implicades: a tu, com a professional en formació; 
al centre de pràctiques, perquè millora organitzativament i a nivell funcional; i a la 
universitat, o a la comunitat acadèmica, perquè permet explicar millor una realitat i 
documentar noves estratègies professionals que afavoreixen el sector professional 
en el seu conjunt. 
La memòria que presentaràs és, com dèiem abans, un de les evidències del teu cicle 
formatiu en les pràctiques. Un procés d’aprenentatge òptim hauria de poder 
quedar registrat o justificat pels següents apartats o blocs temàtics: 
- Quines són les meves expectatives? On estic, on vull estar i com puc arribar-hi: 

autoavaluació i autoregulació. 
- Aprofundiment en els referents teòrics. Elaboració d’una fonamentació i un 

posicionament.  
- Teoria que emmarca la pràctica.  
- El territori, l’entorn, el centre i el projecte. La població: característiques més 

rellevants. 
- Els professionals: funcions i responsabilitats i treball en grup. 
- La xarxa de serveis i recursos en relació amb la intervenció. 
- Primer guió de la proposta de treball. 
- Entre les propostes de millora, quina és la meva proposta? 
- Pensant i repensant la transferència de competències. 

 
El projecte de millora és l’altre resultat del teu treball autònom i que s’haurà de 
desenvolupar en funció del procés de les pràctiques. Es concretarà a l’espai de 
seminari. 



X. EL CENTRE DE PRÀCTIQUES: EL TUTOR-CENTRE I JO 

 
El centre de pràctiques és el laboratori on podràs desenvolupar la teva primera 
experiència professional com educador/a en un context real. Requeriràs d’un 
temps per adaptar-te al funcionament del centre i a les persones amb qui 
interactuaràs, però també al teu nou rol professional, així que no et precipitis. Els 
estudiants soleu tenir moltes expectatives dipositades en aquesta experiència, i és 
lògic. Des de la universitat confiem en els centres de pràctiques i en el vostre bon 
criteri i saber fer, i també procurem vetllar perquè sigui una experiència d’èxit per a 
vosaltres.  

L’ENTREVISTA INICIAL 
 Uns dies abans que comenci el teu període de pràctiques al centre és recomanable 
que vagis a conèixer el tutor/a. Aquesta primera trobada us ha de servir per fer-vos 
una primera impressió l’un de l’altre i establir les línies estratègiques del teu pla de 
treball al centre. Segurament, el tutor/a aprofitarà per a presentar-te la resta de 
l’equip educatiu i les instal·lacions. És possible també que et doni algunes 
referències bibliogràfiques que t’ajudin a comprendre els referents teòrics i 
metodològics del funcionament del centre o la realitat social que atén. Així mateix, 
és moment de repassar qüestions més organitzatives relacionades amb la teva 
estada: horaris, torns, etc. 

EL PRIMER DIA AL CENTRE. L’ACOLLIDA. 
El primer dia de les pràctiques és possible que estiguis neguitós/a i amb moltes 
ganes de començar la teva pràctica educativa. Potser si ja tens experiències prèvies, 
ets capaç de regular més hàbilment les teves emocions. Però en tot cas, no és 
quelcom negatiu, al contrari. 

Aquest dia inicia amb l’acollida per part del tutor/a. És possible que t’hagin 
preparat un esmorzar de benvinguda o alguna altra fórmula d’acollença. En 
principi, el tutor/a haurà delegat algunes de les seves funcions o les haurà 
organitzat de tal manera que pugui dedicar gran part d’aquesta primera jornada ha 
situar-te en la institució, presentar-te aquelles persones de l’equip que et mancava 
conèixer, i sobretot, les persones beneficiàries del servei. I sobretot, que et presenti 

les quatre directrius del funcionament bàsic (diari o setmanal) del centre. Fet això, 
potser et demana que l’acompanyis en una de les seves tasques o activitats i que hi 
participis des de l’observació atenta.  

Al final del dia i abans que marxis, el teu tutor/a et demanarà com et trobes, què 
t’ha semblat el que heu compartit, i t’acomiadarà fins demà. Potser, fins i tot 
t’avança a què us dedicareu o què t’ensenyarà l’endemà. 

Quan arribis a casa o a algun lloc que et permeti escriure, és recomanable que 
escriguis la primera pàgina del teu diari de camp. És molt probable que tinguis 
moltes coses per comunicar; així que és probable també, que expliquis tot allò que 
has experimentat el primer dia a més d’una persona del teu entorn. 

JA ETS CONEIXEDOR/A DE LA REALITAT 
Els trenta primers dies t’han servit per conèixer la realitat del centre, amb la seva 
quotidianitat, dinàmiques de funcionament, organització interna i externa, així com 
la figura de l’educador o educadora social i la resta de professionals amb qui es 
relaciona. 

Com ho has fet? 
Analitzant la documentació del centre a partir dels següents continguts:  

- el funcionament de l’entitat o la institució,  
- el sistema de gestió, les dependències del centre o servei,  
- el projecte educatiu de centre,  
- el reglament de règim interior i/o la normativa de funcionament, 
- la utilització dels diversos espais i materials,  
- els perfils professionals,  
- el perfil de l’educador/a social en el centre i les seves funcions  
- el perfil de població que atén el servei, etc. 

Observant de forma activa les característiques de la realitat i plasmant-ho en el 
diari de camp. 

En els espais de tutoria del centre, el meu tutor/a de centre m’ha aportat elements 
per a l’anàlisi i la reflexió en l’acció, em planteja dubtes i interrogants, em permet 
que exposi les meves reflexions i preguntes, em clarifica conceptes, procediments, 
maneres de fer, etc. 
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Per tant, aquest primer mes t’ajuda a posicionar-te, a trobar el teu lloc. Ara és 
moment que defineixis més concretament el teu pla de treball i adequar-lo doncs, 
ja has fet l’adaptació al centre i a l’àmbit. Demana una tutoria al centre si no l’has 
feta ja. En aquesta tutoria hauries de començar a parlar del projecte de millora, si 
més no, imaginar-ho. 

IMPLICACIÓ EN L’ACCIÓ EDUCATIVA I REFLEXIÓ-ACCIÓ 
Arriba el moment de la immersió en l’exercici professional, ja que el procés 
d’adaptació al centre ja s’ha complert. Has de començar a assumir algunes 
responsabilitats, però mai substituint el treball d’un professional perquè ets un 
estudiant en pràctiques.  
El paper del tutor-centre és clau: és qui et guia i et mostra una manera de fer i una 
manera de ser professional. A partir d’aquí, vas construint la teva identitat 
professional. El tutor-centre et possibilita que vagis expressant la teva opinió. Tots 
dos reflexioneu entorn a l’acció observada i la que tu portes a terme. 
Progressivament, aneu prenent decisions en l’exercici professional. El tutor-centre 
et demana l’opinió i et pregunta, tot això seguit d’una reflexió conjunta (anàlisi i 
argumentació), que et permetrà exercitar la presa de decisions en el teu exercici 
professional. A més, el tutor haurà anat observant el teu exercici professional i 
perquè continuis progressant en la teva formació, et fa una devolució, tant de les 
coses positives com de les negatives. D’aquesta manera, adquiriràs confiança, 
seguretat i responsabilitat. 

En algun àmbit no és possible la intervenció. Si és el teu cas, estàs aprofundint en 
algunes competències mentre que n’adquireixes d’altres que també et serviran en 
la teva pràctica professional. Així, en el cas de l’observació,per exemple, arribes a 
un nivell màxim d’aquesta competència desenvolupant al mateix temps la capacitat 
d’espera i de no desesperar. El saber ajustar-se i adaptar-se a les decisions preses 
per algú amb responsabilitats superiors és un aprenentatge més.  

ELS INTERROGANTS QUE PLANTEGEN LA REALITAT I LA INTERVENCIÓ:  
ENDREÇANT IDEES 
En aquests moments del pràcticum, segur que ja tens forces eines dins la per al teu 
futur com educador/a social. Probablement, aquestes eines estan col·locades amb 
un cert desordre, sense gaire sentit. És l’hora de començar a endreçar-les.  
Però quins són els elements que faciliten aquesta posada a punt de la caixa per 
obrir-la i trobar l’eina adequada? En el treball fet amb els agents tutors i 
l’estudiantat, hem identificat algunes d’aquestes eines:  

• Temps per a l’estudiant. El temps és un element necessari que permet reposar 
les idees, els sentiments, les emocions, els coneixements... per després 
enfrontar-s’hi des d’altres perspectives i mirades. La gestió del temps 
d’aprenentatge és diferent per a cada persona.  

• Les preguntes de l’estudiant. Les preguntes ajuden a analitzar i endreçar les 
idees, els coneixements, els sabers. La tipologia de preguntes reflecteix el 
nivell de maduresa de l’estudiant. 

DEFININT I PLANIFICANT EL PROJECTE DE MILLORA 
El pràcticum d’educació social de la Universitat de Barcelona defineix que el seu 
estudiantat haurà de poder fer una acció socioeducativa. Aquesta proposta 
s’intentarà implementar, sempre que sigui possible. Cal que sigui pactada amb el 
centre i la persona encarregada de la supervisió. I cal que sigui quelcom que 
interessi a l’estudiant i pugui afavorir o millorar algun aspecte del funcionament del 
centre de pràctiques. 

Per tant, caldrà que sol·licitis una reunió a tres bandes: tutor-centre, tutor-UB i tu, 
per pactar aquest projecte i poder-lo implementar. El tutor del centre et 
proporcionarà l’espai on dur-lo a terme. Ha de ser un espai en el que et sentis 
còmode. Ara que ja tens la proposta has de fer tot el procés: planificació, 
implementació i avaluació de la proposta que és converteix en una acció 
socioeducativa.  

Finalment, has de recollir evidències del procés, així com de les fases del projecte 
de millora per després incorporar-ho a la memòria. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS I DELS APRENENTATGES PER PLANIFICAR 
Durant tot el procés del pràcticum, has anat trobant-te amb el tutor/a del centre en 
espais d’avaluació en què heu anat fent un seguiment de l’acord del pla de 
pràctiques com a procés d’avaluació continuada. L’espai de tutories t’ha servit 
també per plantejar dubtes i propostes sobre la realitat de la intervenció i 
preguntar sobre la teva evolució.  

Finalment, el tutor/a et convoca a una tutoria final en què: 
- Valora l’evolució de les teves competències. 
- Et dóna les últimes orientacions sobre la memòria de pràctiques.  
- Parleu de la teva autoavaluació.  
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XI. EL SEMINARI: QUÈ ÉS? COM TREBALLEM? 

 
En el marc del procés de formació de les pràctiques, el  Seminari és un espai de 
reflexió-deliberació sobre la pràctica i els continguts formatius que emergeixin en 
l’exercici professional. La seva finalitat és afavorir la reconstrucció del coneixement 
professional i oferir recursos per la construcció de la identitat professional a partir 
de la transferència de competències en l’acció. 
 
És per excel·lència, un espai pel treball cooperatiu i en xarxa entre els participants. 
Un espai que vol, des de la simulació del treball interprofessional, avançar en 
l’anàlisi de la pràctica i en la recerca d’elements optimitzadors de la mateixa, sense 
descuidarl’acompanyament a l’estudiant en l’autoreflexió de l’exercici professional. 
 
LA PRIMERA TROBADA 
Has conegut el teu tutor o tutor/a de la universitat en la trobada general al 
setembre en la que se t’ha donat els convenis generals. Aquesta  trobada té una 
primera part organitzativa: 

- Aclarir com i quan posar-te en contacte amb el centre, la data de 
començament de les pràctiques en el centre i el nombre d’hores a 
realitzar. 

- Negociar amb el tutor/a de la universitat el calendari de sessions, horari, i 
lloc de trobada. I conèixer els horaris de tutoria que ofereix. 

 
QUÈ ÉS EL SEMINARI? COM TREBALLEM? 
En el primer seminari el supervisor, juntament amb tu i els teus companys i 
companyes, establireu les claus de funcionament d’aquest espai formatiu. Després 
d’aquesta primera sessió, o potser a la segona, has de poder tenir resposta als 
següents interrogants: 

- El seminari... què és? Entenc que el seminaris és ... 
- Com treballarem? Com ens organitzem? 
- Quina relació hi ha entre el què passa en el centre amb el seminari? 

 

INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENTS 
Els seminaris han de poder ser un espai d’exposició d’experiències. És molt 
important que entre seminari i seminari, mitjançant el diari, prengueu nota 
d’aquells elements de la pràctica, d’aquelles reflexions o contradiccions que han 
emergit, perquè no perdeu la informació per la següent sessió de seminari. La 
mirada a la pràctica anirà perfeccionant-se, prenen profunditat i sobretot abordant 
tota la seva complexitat. 
 
Com ja hem mencionat anteriorment, cada experiència de pràctiques és única. Per 
això és necessari que cada estudiant se senti còmode per aportar coneixements i 
opinions, i responsable de fer-ho de forma continuada. Algunes qüestions a tenir en 
compte són: 

- Què puc aportar en el seminari? 
- Aquesta experiència pot enriquir als altres? Davant d’aquesta situació com 

haurien actuar els meus companys? 
- Aquesta informació o documentació pot ser interessant per tots? 
- Això que explica Edurne, també m’ha passat a mi i jo el que vaig fer i com 

em vaig sentir, va ser... i ara crec que... 
- Aquests continguts que hem treballat en el seminari, haig de veure quina 

forma tenen o com es donen en l’acció... 
 
L’objectiu que el seminari sigui un fòrum és estimular la reflexió-acció a partir 
d’experiències viscudes pels estudiants al centre de pràctiques o en altres 
contextos professionals. Aquestes poden ser ben diverses, però de segur tindran 
molts punts en comú, perquè la majoria estaran narrades en primera persona i 
guardaran estreta relació amb el procés personal d’experimentació de les 
pràctiques. La funció del supervisor en el marc del seminari és la de facilitar 
l’intercanvi d’experiències, saber rescatar la teoria d’aquests casos particulars i 
instar els estudiants a la reflexió sobre la pràctica professional i a la construcció de 
coneixement que doni suport i fonamenti l’acció educativa.  
 
BALANÇ DE L’EVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES I PROJECCIÓ PROFESSIONAL 
El seminari també és un espai per a reflexionar sobre els canvis que s’han produït 
en les competències, en la identitat i en els objectius professionals.



XII. L’AVALUACIÓ  

L’avaluació és responsabilitat compartida entre els agents implicats en procés 
formatiu del pràcticum. El tutor de la universitat és el responsable de triangular les 
avaluacions del tutor del centre, del treball de l’estudiant i de l’autoavaluació de 
l’estudiant.  

Per a la realització de les pràctiques és necessari que l’estudiant hagi formalitzat la 
matrícula, fet que li dóna dret a fer la matèria i que se l’avaluï. La matrícula és 
progressiva, és a dir, cal superar els crèdits dels pràcticums anteriors per poder ser 
avaluats dels cursos superiors.  

 
 
Figura 3: Agents implicats en les pràctiques externes 

Es considerarà que l’estudiant no té dret a l’avaluació, i tindrà un “no presentat” a 
les actes, si:  

• Ha incomplert els terminis establerts per la coordinació: en el procés 
d’assignació, en les dates d’inici de pràctiques i les dates de treball grupal.  

• Ha incomplert el programa: assistència al centre de pràctiques, als seminaris, 
tutories, realització del pla de millora, etc.  

Per assignar la qualificació, el tutor-UB, tindrà en compte:  

• L’avaluació de la formació pràctica duta a terme a la institució pel tutor o 
tutora de pràctiques que haurà d’estar aprovada.  

• La participació a les sessions presencials a la UB, havent assistit a un mínim del 
80% dels seminaris.  

• El treball presentat, la memòria de pràctiques que ha d’estar aprovada i el 
seguiment tutorial amb el professorat de la Universitat.  

L’estudiant haurà de comprovar l’avaluació a l’expedient acadèmic individual, en 
cas que hi hagi errors ho haurà de notificar al professorat de la Universitat i aquest 
ho té que notificar a la coordinació de pràctiques.  

Al ser una assignatura anual, l’avaluació final es realitza al juny. Els estudiants que 
compleixen els requisits de la Universitat per a la matriculació extraordinària del 
pràcticum, podran sol·licitar aquesta modalitat de matrícula i seran avaluats de 
manera extraordinària al mes de febrer. La matrícula extraordinària només es pot 
sol·licitar a la secretaria sempre que es tingui el nombre de crèdits pendents del 
total de l’ensenyament, establert a la normativa universitària. Tal com s’informava 
anteriorment, hauran de comunicar a l’equip de coordinació aquesta situació com a 
màxim el 30 de setembre.  
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XIII. LA FORMACIÓ PRÀCTICA AL CENTRE 

Les pràctiques en el centre són la part més esperada pels estudiants i la més 
transcendental, a primer cop d’ull. El paper del tutor/a del centre és clau per a la 
progressió de l’estudiant, però no és possible sense la plena predisposició de 
l’alumne; ni sense l’acompanyament extern del tutor/a de la universitat en l’intens 
exercici de reflexió-acció i la construcció de la identitat professional. En aquest 
apartat et volem presentar el model de coresponsabilitat en l’aprenentatge a les 
pràctiques externes, des del context del centre de pràctiques, però visibilitzant les 
funcions de cadascun dels agents. I partint de tu, com a protagonista del procés. 
 
 

 
Figura 6. Procés de pràctiques i funcions del tutor-centre. 

 
 

Moment 1: ACOLLIDA 
De la representació a la concreció i immersió en l’exercici professional 
Aquest moment obre un període intens on el tutor ha de vetllar per garantir la 
integració i immersió de l’estudiant en la quotidianitat de la pràctica, en  l’equip i 
en la realitat d’intervenció. Per la seva banda, l’estudiant ha de procurar: 

· Proposar adaptacions i consensuar el pla de pràctiques.  L’equip professional et 
farà una proposta que caldrà que consensuïs per poder anar planificant el teu 
propi procés de formació. La coplanificació del procés de pràctiques és 
imprescindible.  

· Mostrar una actitud exploratòria cap a la institució de pràctiques i el seu context. 
A l’estudiant se li suposa un interès pel context on farà les pràctiques i pel 
funcionament educatiu del centre. Les primeres setmanes, l’estudiant ha de 
poder mantenir una actitud d’observació atenta i d’escolta activa, per tal de 
poder conèixer i comprendre la característiques essencials de la realitat 
educativa. 

· Documentar-se sobre el funcionament històric i actual del centre des del prisma 
educatiu i des del legislatiu. La lectura del PEC, del RRI, de les memòries, de 
l’ideari, de les lleis regionals, nacionals i internacionals que regulen la pràctica 
professional i la situació de drets i deures de les persones ateses pel centre de 
pràctiques, així com altres documents que formen part de la identitat i suporten 
el funcionament diari del centre, et seran d’ajuda per comprendre, però també 
per poder qüestionar, la pràctica professional. 

· Aprofundir en el territori, en la realitat del centre i en la quotidianitat de la 
pràctica. Es tracta de poder construir un mapa mental amb què organitzar 
sistèmicament els elements que intervenen en el funcionament global del centre: 
administrativament, educativament, segons els períodes, etc. 

 · Conèixer les característiques del grup de població o de l’objecte d’estudi amb el 
que treballa el centre. Has de poder identificar les necessitats explícites i latents 
que porten aquests individus a requerir o a sol·licitar ajuda, els factors que 
influeixen en les seves situacions personals, i els elements que poden generar un 
canvi per a la superació de la situació de risc o vulnerabilitat que experimenten. 

· Construir tot el seu marc lògic dels projectes que es desenvolupen en el centre de 
pràctiques i que caracteritzen la seva pràctica. És qüestió que puguis relacionar 
els referents teòrics que fonamenten la pràctica educativa i que coneixes de la 
teva formació teòrica amb els objectius estratègics de l’entitat, i com aquests es 
concreten en els objectius operatius dels projectes. I a la vegada, copsar on és el 
focus de l’acció educativa del centre, és a dir, quin factor o aspecte social vol 
transformar, i quina és la lògica que segueix per desenvolupar la seva acció 
transformadora. 
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Estudiant  
· Mostrar una actitud exploratòria 
cap a la institució de pràctiques i el 
seu context.  
· Aprofundir en el context del centre 
de pràctiques.  
· Conèixer el marc legislatiu de la 
pràctica professional.  
·  Reconèixer les característiques del 
grup de població o de l’objecte 
d’estudi amb el que treballa.  
· Construir tot el seu marc lògic dels 
projectes que es desenvolupen en el 
centre de pràctiques i que 
caracteritzen la seva pràctica. 

Tutor-centre  
·  Actualitzar i consensuar el pla de pràctiques.  
·Presentar l’estudiant a l’equip de professionals i a la 
comunitat. 
· Aprofundir en el territori, en la realitat del centre i 
en la quotidianitat de la pràctica. 
· Impulsar espais de relació amb la població que 
treballa i/o amb l’equip de professionals 
· Definir les accions i intervencions de l’estudiant 
amb el tutor-centre.  

Tutor-universitat  
 · Impulsar la construcció d’un marc conceptual per 
interpretar les claus de l’àmbit. 
· Seguiment de l’anàlisi del context  
· Afavorir la identificació de la xarxa d’entitats i 
serveis. 

 
Moment 2: IMMERSIÓ 
Espai per anar cedint responsabilitats progressivament 
La immersió en la quotidianitat de les pràctiques genera una oportunitat per a 
l’estudiant d’estar present en les intervencions dels professionals per observar la 
seva pràctica i analitzar els referents de l’acció. També és el moment que el tutor 
descobreix les potencialitats professionals de l’alumne. Les funcions que aquest 
últim posa en joc són: 

· Observar i reflexionar sobre la pràctica. Convertir-se en l’ombra del tutor implica 
fer una immersió en la seva agenda professional. Aquesta immersió permet a 
l’estudiant conèixer des de l’acció professional tots els elements clau per ser 
desenvolupada. Des de l’observació i l’anàlisi de la pràctica professional aniràs 
configurant l’imaginari des d’on aprofundir en els coneixements teòrico-pràctics 
de l’experiència. 

· Reconèixer les funcions i les característiques de la pràctica dels diferents membres 
de l’equip professional. Comprenent que hi ha diferents estils professionals i tots 
ells poden ser il·lustratius i no excloents entre si. I d’altra banda, adonant-te de la 
plasticitat (o no) d’aquests models, individualment i en relació, en el moment 
d’actuar en la pràctica educativa. La intenció és que aprenguis a rescatar 
elements que et puguin ser útils per a integrar o contrastar amb la teva pròpia 
pràctica i incorporar en la teva identificació professional.  

· Fer un diagnòstic de necessitats/demandes/encàrrecs i prioritzar-les. En processos 
d’organització, planificació, execució i avaluació d’activitats i/o projectes no guia 
només el criteri educatiu, sinó que s’han de tenir en compte aspectes financers, 
materials, contextuals, socials, normatius, de poder, legislatius, temporals, etc., 

que condicionen l’acció educativa final. Has de poder comprendre la realitat des 
del paradigma de la complexitat i planificar el funcionament institucional i l’acció 
educativa conseqüentment.  

· Identificar una acció/activitat que sigui un avanç pel centre a partir del model 
d’anàlisi i planificació anterior. 

· Dissenyar un projecte, acció o programa. De forma correlativa i coherent amb 
l’anàlisi que ja has fet. 

· Començar a realitzar tasques educatives amb la supervisió del tutor/a. El 
reconeixement i cessió d’algunes responsabilitats a l’estudiant permet 
l’experimentació professional cada vegada més autèntica i real. Els estudiants que 
han pogut fer una immersió en la vida quotidiana i rutinària en el centre 
reconeixen haver transferit competències de manera natural i espontània. La 
transferibilitat, i per tant l’aprenentatge, serà més gran com més intensa i 
profunda sigui la relació de l’estudiant amb la pràctica educativa i l’entorn de la 
intervenció. 

Estudiant  
· Observar i reflexionar sobre la pràctica 
professional. 
· Reconèixer les funcions i 
característiques de la pràctica dels 
diferents membres de l’equip 
professional.  
· Fer un diagnòstic de necessitats/ 
demandes/encàrrecs i prioritzar-les 
· Identificar un acció/activitat a 
desenvolupar que sigui un avanç en la 
realitat del centre 
· Dissenyar un projecte, acció, programa. 
· Començar a realitzar tasques educatives 
amb la supervisió del tutor/a. 
 

Tutor-centre  
. Facilitar l’entrada al/s servei/s i integrar-lo com a part 
de l’equip educatiu, especificant l’encàrrec en el seu 
procés de pràctiques. 
. Implicar a l’estudiant en processos de l’organització, 
planificació, execució i avaluació d’activitats i/o 
projectes. 
. Facilitar l’assistència de l’estudiant a les reunions 
d’equip, a reunions en xarxa entre diferents serveis, per 
a cursos de formació amb la resta de l’equip  

Tutor-universitat  
. Ser una persona referent en el seguiment de 
l’estudiant,  
... en el procés de recollida d’informació 
... en el procés d’adaptació al centre 
... en el procés formatiu 
... en l’adquisició d’habilitats, competències i autonomia 
· Acompanyar en la planificació d’un projecte de millora. 

 
Moment 3: RESPONSABILITZACIÓ I AUTONOMIA 
De la cessió progressiva de responsabilitats a l’autonomia supervisada 
Aquest és un moment d’inflexió en el procés de la transferència de competències, 
doncs el tutor es retira progressivament per donar autonomia a l’estudiant. En 
aquest període, prenen molta rellevància els espais de tutorització i seguiment, 
donat que l’estudiant es troba en circumstàncies que ha de fer front prenent part 
activa de la pràctica professional (amb confiança però incertesa). És el moment 
àlgid on l’estudiant mobilitza tots els seus recursos i les seves capacitats. 
L’acompanyament en aquestes sensacions i en la reflexió de l’acció són cabdals per 
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a la identificació del moment maduratiu de les competències que s’han posat en 
relació i que han permès abordar la realitat pràctica.  

Les funcions de l’estudiant que s’han associat a aquest moment són: 

· Implementar una acció/projecte professional en el centre i avaluar-lo.  
· Sistematitzar la pràctica professional des de la reflexió-acció.  
· Definir un marc conceptual propi.  
 

Estudiant 
 
· Implementar una acció/projecte 
professional en el centre. 
· Avaluar el projecte implementat per 
ell mateix en el servei de pràctiques. 
·  Sistematizar la pràctica professional 
des de la reflexió-acció 
·  Definir un marc conceptual propi 

Tutor-centre  
. Promoure l’autonomia i autogestió de la pràctica.  
. Establir espais de reflexió i seguiment sobre les 
responsabilitats cedides. 
· Cedir progressivament responsabilitats  
·Impulsar espais per l’autonomia supervisada  

Tutor-universitat  
. Reflexionar sobre la responsabilitat i autonomia 
adquirides 
·Fomentar l’anàlisi de la construcció de la identitat i 
desenvolupament professional 
·Confrontació de la planificació amb la pràctica  
professional 
·Fomentar el treball en xarxa  

 

Moment 4: AVALUACIÓ 
Des de l’obertura de l’acollida al tancament del procés 
L’avaluació està permanentment present en el procés d’aprenentatge de 
l’estudiant, doncs és el que li dóna evidències de la progressió en aquest procés i li 
permet ajustar algunes circumstàncies o característiques (personals, però també 
del ritme del centre, etc) al seu propi ritme, en cada moment. Sempre amb l’ajuda 
dels tutors. Segons la pròpia percepció, que l’estudiant extreu de l’auto-avaluació i 
de l’avaluació dels altres agents, pren decisions d’acció i de disseny de l’acció; i 
revisa l’autoconcepte sobre la seva identificació professional.  

Les funcions de l’estudiant en aquesta fase són: 

· Observar i reflexionar sobre la pràctica  dels professionals. Al llarg de tot el procés 
de pràctiques i, incorporant cada vegada més elements, per a fer-ne una lectura 
més ajustada a la relació entre allò que els professionals són capaços de fer o 
poden oferir, i l’adequació amb què això dóna resposta a necessitats de la realitat 
social, tot ajustant-se als condicionats del marc contextual. Essent conscient de 
les possibilitats i els límits reals. 

· Saber analitzar la seva pràctica. Aquesta anàlisi permet acompanyar un espai 
d’autoavaluació, en què l’estudiant incorpora aquells aspectes valoratius que ha 
identificat en la seva progressió.  

· Ha de tenir una actitud crítica per poder elaborar unes conclusions sobre el 
projecte, acció o programa realitzat. Aquesta actitud ve donada per la humilitat 
en l’auto-valoració com a professional, la voluntat de millora i la capacitat de 
reconèixer els aspectes de millora, i la capacitat de treball en la sistematització de 
la pràctica i la reflexió sobre la mateixa. També requereix de la capacitat de saber 
escoltar i prendre en consideració les valoracions dels altres.  

· Ha de tenir una actitud reflexiva respecte a l’evolució de les seves competències. 
Enfocada des de la consciència de persona que aprèn i està disposada a dedicar 
esforços i també a equivocar-se. Partint d’una planificació coherent amb les 
pròpies expectatives i aspiracions, que tingui previstos moments periòdics de 
revisió i d’auto-avaluació. 

· Ha de tenir una actitud reflexiva a les relacions posades en joc durant la seva 
pràctica. Tant pel que fa a les persones beneficiàries de l’acció educativa del 
centre, com als membre de l’equip professional i altres professionals vinculats al 
treball que realitza el centre. Però també en relació al tutor/a i companys/es de 
seminari. Pensa com actues i què sents en relació als altres, com et modifiquen 
algunes relacions i en què creus que incideixes tu en els altres; sigues conscient 
que aquest procés bidireccional és inevitable i que està present sempre. 

 
Estudiant  

· L’estudiant ha d’observar i 
reflexionar sobre la pràctica  dels 
professionals. 

 · L’estudiant ha de saber analitzar la 
seva pràctica. 

· L’estudiant ha de tenir una actitud 
crítica per poder elaborar unes 
conclusions sobre el projecte, acció, 
programa realitzat. 

· L’estudiant ha de tenir una actitud 
reflexiva respecte a l’evolució de les 
seves  competències. 

· L’estudiant ha de tenir una  actitud 
reflexiva respecte a les relacions 
posades en joc durant la seva 
pràctica. 

Tutor-centre  
. Analitzar conjuntament l’evolució de les 
competències de l’estudiant.  
. Orientar, proposar i donar continuat al pla formatiu 
de les competències en altres i variades 
experiències.  

Tutor-universitat  
· Conceptualitzar i definir l’avaluació com a eina 
professional 
·Treballar les primeres impressions i emocions. 
· Fomentar la reflexió en l’acció de l’exercici 
professional. 
· Integrar l’avaluació personal amb l’avaluació 
formativa. 
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XIV. PER CONTINUAR TREBALLANT PER LA FORMACIÓ 

PRÀCTICA DE QUALITAT 
 

Una forma de tancar aquesta guia és compartint allò consolidat en el camí 
recorregut tots junts. Allò que a cada pas donat cap a davant, i alguns dels daus cap 
a enrere, ha configurat una manera d'entendre i desenvolupar el pràcticum. 

- El pràcticum està en permanent reconstrucció.  

- Aquesta reconstrucció implica la revisió constant del marc conceptual dels 
principis que defineixen el pràcticum, dels seus referents organitzatius i de la 
incidència en la transferència de les competències dels estudiants.  

- Les transformacions són oportunitats i reptes formatius que amplifiquen la 
qualitat del pràcticum que impliquen a tots els agents i que es fonamenta en la 
reflexió-acció com eina d’avaluació. 

- La qualitat del pràcticum  segons la proposta presentada es fonamenta en:  

· Perseguir un model de pràcticum que aspira a un partenariat recíproc.  

· Impulsar la funció docent de tots els implicats (tutors-centre, tutors-
universitari i estudiants).  

· Facilitar trobades col·lectives per a l'intercanvi d'experiències formatives que 
impulsin la corresponsabilitat docent i repensar conjuntament el pràcticum. 

· Vetllar per la qualitat de la formació pràctica que va més enllà de la qualitat 
dels centres de pràctiques, fonamentant-se en la qualitat de la relació 
educativa entre els tres agents. 

- Centrar-se en la transferència de competències en les pràctiques per a la 
construcció de la identitat professional posa a l'estudiant no només en el centre 
de l'aprenentatge sinó també la seva funció autoformativa i formativa. 
L'estudiant com activista de la seva formació i la dels seus companys i no només 
com protagonista. 

 

- La coordinació del pràcticum supera les funcions administratives, articula 
decisions tècniques i impulsa innovacions docents. Així com, es responsabilitza 
d'impulsar la funció docent del tutor-centre i de l'estudiant.  

- És molt important el grau de consciència que tenen els agents de la seva 
implicació en el pràcticum. És a dir, requereix de la decisió conscient i 
intencional del grau d'implicació i compromís que es va a prendre en el procés. 
Des del tutor-centre fins a l'estudiant, passant pel tutor-universitat, el grau de 
compromís que posa en el procés va condicionar la qualitat d'aquest així com la 
significativitat dels aprenentatges que es facin. 

- El seminari espai de construcció teòric-pràctica des de la reflexió de l'acció, 
fonamentat en el treball interprofessional en xarxa.  

- Innovació i creativitat metodològica en el marc de les transformacions per a 
l'evolució d'un model corresponsable. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=autoformativa�
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