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Resum 

Presentem un projecte d’innovació docent que consta de la implementació i anàlisi de la 

proposta fonamentalment metodològica del Pràcticum al grau de Pedagogia. El Pràcticum són 

tres assignatures obligatòries que es troben coordinades sota una lògica de progressiva 

immersió en una institució de pràctiques. Així, la innovació es troba en cadascuna d’aquestes 

assignatures amb una especificitat i alhora, una coherència global. Des del mapa de la 

professió a l’assignatura obligatòria de professionalització i sortides laborals (PSL), passant per 

les situacions de pràctica simulada i el taller d’emprenedoria a l’assignatura obligatòria de 

pràctiques d’iniciació professional (PIP), fins a la immersió, transdisciplinaritat i els seminaris de 

pràctica reflexiva a l’assignatura obligatòria de pràctiques externes (PEX). Els equips docents de 

les assignatures de PSL i PIP tenen ja un cert recorregut en pilotar les innovacions. En el curs 

2012-13 s’han sistematitzat aquestes experiències i s’han implementat les PEX. Entre els 

resultats que hem obtingut, destaquem la consolidació d’iniciatives com la Fira Pedagògica i la 

proposta de generalització de noves innovacions com l’avaluació amb portafoli digital. En el 

futur ens plantegem fer un replantejament del Pràcticum en clau de transferència de 

coneixement, que la situació privilegiada de contacte constant amb els centres de pràctiques 

ens ofereix. 
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Resumen 

Presentamos un proyecto de innovación docente que consta de la implementación y análisis 

de la propuesta fundamentalmente metodológica del Prácticum del grado de Pedagogía. El 

Prácticum son tres asignaturas obligatorias que se encuentran coordinadas bajo una lógica de 

progresiva inmersión en una institución de prácticas. Así, la innovación se encuentra en cada 

una de estas asignaturas con una especificidad y a la vez, una coherencia global. Desde el 

mapa de la profesión a la asignatura obligatoria de profesionalización y salidas laborales (PSL), 

pasando por las situaciones de práctica simulada y el taller de expendeduría en la asignatura 

obligatoria de prácticas de iniciación profesional (PIP), hasta la inmersión, transdisciplinariedad 

y los seminarios de práctica reflexiva en la asignatura obligatoria de prácticas externas (PEX). 

Los equipos docentes de las asignaturas de PSL y PIP tienen ya un cierto recorrido en pilotar las 

innovaciones. En el curso 2012-13 se han sistematizado estas experiencias y se han 

implementado las PEX. Entre los resultados que hemos obtenido, destacamos la consolidación 

de iniciativas como la Feria Pedagógica y la propuesta de generalización de nuevas 

innovaciones como la evaluación con portafolio digital. En el futuro nos planteamos hacer un 

replanteamiento del Prácticum en clave de transferencia de conocimiento, que la situación 

privilegiada de contacto constante con los centros de prácticas nos ofrece. 

Palabras clave: prácticum, Pedagogía, práctica reflexiva, simulaciones, portafolio digital. 
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