
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
PEER-PRACTUAL: UNA TUTORIA ENTRE IGUALS INTERPROFESSIONAL ALS ESTUDIS DE MAGISTERI I 
PSICOPEDAGOGIA 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Carles 

Cognoms 
Monereo Font 

Correu electrònic 
      
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00003 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
      

Data de presentació de la justificació  
      
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Es presenten els resultats d’un projecte d’innovació didàctica consistent en la realització conjunta de pràctiques 
professionals entre estudiants de Magisteri d’educació Infantil i Educació Primària, i estudiants de Psicopedagogia. 
Aquests estudiants van treballar en parelles i van realitzar un conjunt d’activitats, pròpies de les seves futures funcions 
professionals, amb el suport del company. Concretament la pràctica va consistir en la planificació, desenvolupament i 
avaluació d’una unitat didàctica sobre un tema curricular. Mentre l’estudiant de Magisteri preparava els materials i 
activitats corresponents, la seva parella, l’estudiant de Psicopedagogia, l’assessorava en cada una de les fases 
d’instauració. Per afavorir aquesta dinàmica, els estudiants van comptar en diferents suports i instruments: - Els tutors 
de la universitat, corresponents a cadascun dels estudis implicats, - Una plataforma Moodle específicament organitzada 
per tal que els estudiants poguessin analitzar tot el procés conjuntament. En aquest espai podien utilitzar des de 
recursos per a la programació de  la unitat, eines per realitzar un diari personal, un calendari d’activitats conjuntes o 
esquemes gràfics, fins a altres per editar vídeos gravats de les sessions de classe i per afavorir la seva comunicació. El 
projecte pretenia contribuir a millorar, tant algunes competències professionals relatives ambdós tipus d’estudiants, com 
modificar determinades concepcions i actituds entre mestres i psicopedagogs. Els resultats mostren que ambdós 
objectius van esser assolits amb escreix i que, a més d’aprendre determinades competències professionals, certs 
prejudicis i actituds sobre les dificultats i interès de treballar am altre, es van eliminar de manera contundent. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
      

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient      , manifesten el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a 
la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona,    de       de      
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
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PEER-PRACTUAL: UNA TUTORIA ENTRE IGUALS 

INTERPROFESSIONAL ALS ESTUDIS DE MAGISTERI I 
PSICOPEDAGOGIA (MQD 2006-00003) 

 
 
Coordinador: Carles Monereo Font 
Participants: Sílvia Blanch Gelabert, David Duran Gisbert, Marta Fuentes Agustí, 
Esther Miquel Bertrán i Sònia Sánchez Busques. 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educaci. Facultat de Psicologia i de Ciències de 
l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
RESUM DEL PROJECTE  
 
Es presenten els resultats d’un projecte d’innovació didàctica consistent en la 
realització conjunta de pràctiques professionals entre estudiants de Magisteri 
d’educació Infantil i Educació Primària, i estudiants de Psicopedagogia. Aquests 
estudiants van treballar en parelles i van realitzar un conjunt d’activitats, pròpies de les 
seves futures funcions professionals, amb el suport del company. Concretament la 
pràctica va consistir en la planificació, desenvolupament i avaluació d’una unitat 
didàctica sobre un tema curricular. Mentre l’estudiant de Magisteri preparava els 
materials i activitats corresponents, la seva parella, l’estudiant de Psicopedagogia, 
l’assessorava en cada una de les fases d’instauració. Per afavorir aquesta dinàmica, els 
estudiants van comptar en diferents suports i instruments: - Els tutors de la universitat, 
corresponents a cadascun dels estudis implicats, - Una plataforma Moodle 
específicament organitzada per tal que els estudiants poguessin analitzar tot el procés 
conjuntament. En aquest espai podien utilitzar des de recursos per a la programació de  
la unitat, eines per realitzar un diari personal, un calendari d’activitats conjuntes o 
esquemes gràfics, fins a altres per editar vídeos gravats de les sessions de classe i per 
afavorir la seva comunicació. El projecte pretenia contribuir a millorar, tant algunes 
competències professionals relatives ambdós tipus d’estudiants, com modificar 
determinades concepcions i actituds entre mestres i psicopedagogs. Els resultats 
mostren que ambdós objectius van esser assolits amb escreix i que, a més d’aprendre 
determinades competències professionals, certs prejudicis i actituds sobre les dificultats 
i interès de treballar am altre, es van eliminar de manera contundent. 
 
 
ÀMBIT GENERAL D’INTERÈS DE LA INNOVACIÓ  
 
Hi ha poques experiències d’innovació en docència universitària centrades en 
l’aprenentatge compartit entre estudiants de diferents estudis que, en la seva futura vida 
professional, hauran de col·laborar de manera estreta. Aquest n’és un exemple. 
 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Davant les dificultats observades de col·laboració entre psicopedagogs i mestres dins 
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de la pràctica professional sis docents de la UAB vàrem plantejar-nos incidir-hi durant 
la seva formació inicial. L’assignatura que més s’esqueia per a facilitar als estudiants 
l’adquisició d’aquesta competència era el Practicum d’aquestes titulacions. Tres van 
ser les finalitats del projecte: 
 

a) afavorir el coneixement recíproc de les funcions del psicopedagog i el mestre en 
situacions professionals, i el canvi de concepcions i actituds que això pot 
provocar;  

 
b) promoure l'aprenentatge d'habilitats i competències col·laboratives entre uns i 

altres, de manera que es produeixi un aprenentatge compartit en contextos de 
pràctica autèntica; 

 
c) crear un espai virtual que afavoreixi, no només la interacció entre els estudiants, 

sinó també la participació i coordinació dels diferents tutors que estarien 
involucrats en el projecte i l’elaboració d'eines i materials útils pel treball en 
situacions d'ensenyament semipresencial.   

 
Varem endegar un projecte d’innovació docent en les assignatures de pràctiques de tres 
titulacions: Diplomatura de Magisteri especialitat d’Educació Infantil, Diplomatura de 
Magisteri especialitat d’Educació Primària i  llicenciatura en Psicopedagogia. 
 
Durant el curs 2006-07 es va dur a terme un primer estudi pilot amb quatre parelles 
d’estudiants voluntaris. En les quatre parelles hi participava un estudiant de 
Psicopedagogia i un estudiant de Magisteri 
 
Les bases teòriques del projecte responien, per una banda, en l’enfocament  
l’ensenyament - aprenentatge autèntic (Monereo i Pozo, 2005) que potencia, per una 
banda, l’intercanvi entre estudiants en pràctiques, tutors de la universitat i tutors dels 
centres educatius i, per altra, la tutoria entre iguals (peer-tutoring) com una modalitat 
d’ensenyament/aprenentatge avantatjosa (Topping, 1998).  
  
 

1. Objectius 
 
Els objectius a assolir amb el projecte van ser quatre: 
 
Pel que fa als estudiants de Psicopedagogia i Magisteri: 
 

1. Millorar la comprensió recíproca sobre les competències i funcions que 
desenvolupen els mestres i psicopedagogs en els centres educatius. 

 
2. Adquirir un conjunt d'habilitats de col.laboració i cooperació necessàries per un 

futur desenrotllament professional. 
 
Pel que fa als tutors dels centres de pràctiques i de la universitat: 
 

3. Assolir una participació adequada en les diferents activitats de seguiment i 
coordinació mercés a l'espai virtual creat. 

4. Elaborar un conjunt d'eines didàctiques útils per la seva aplicació en entorns 
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semi-presencials.  
 
En la taula següent s’identifiquen els indicadors generals d’assoliment per a cada un 
dels objectius establerts. 

 
Taula 1. Correspondència entre els objectius i els indicadors d’assoliment. 

 
  

2. Descripció del treball 
 
Tal i com ja apuntàvem en els paràgrafs anteriors aquest projecte es centra en el 
desenvolupament de competències professionals, en contextos reals, en una situació 
d'ensenyament semipresencial (blended learning) i subratllan el protagonisme dels 
estudiants a l'hora d'aprendre "amb i dels" seus companys (peer tutoring), sempre sota 
la supervició dels tutors.  
   
El projecte d’innovació didàctica dut a terme el curs acadèmic 2006-2007  va consisitir 
en la realització conjunta de pràctiques professionals entre estudiants de la diplomatura 
de Magisteri de l’especialitat d’Educació Infantil (EI), d’Educació Primària (EP), i 
estudiants de la llicenciatura de Psicopedagogia. En el marc de l’assignatura Practicum 
(de cada titulació) es va proposar als estudiants treballar en parelles interprofessionals i 
realitzar un conjunt d’activitats, pròpies de les seves futures funcions professionals, 
amb el suport del company.  
 
Concretament la pràctica va consistir en la planificació, desenvolupament i avaluació 
d’una unitat didàctica sobre un tema curricular que els mestres havien d’impartir en els 
seus centres de pràctiques. Els estudiants de Magisteri van preparar la planificació de la 
Unitat Didàctica que dirien a terme i els seus materials i activitats corresponents. La 
seva parella, l’estudiant de Psicopedagogia, havia d’assessorar-lo en cada una de les 
fases d’instauració: durant la planificació de la unitat, durant la seva execució i, 
finalment, després de la seva realitzación.  
 

Objectius Indicadors

Millorar la comprensió recíproca 
sobre les competències i funcions 
pròpies i de l’altre.

Canvis en el que diuen (entrevistes, 
fòrums, diaris) i en el que fan 
(tutories, “cara a cara”, classes)

Adquirir habilitats de 
col·laboració (negociació, empatia, 
escolta activa, cognició “càlida”)

Anàlisi de les evidències produïdes 
(documents escrits, gravacions, 
fòrums, diaris)

Assolir una participació més 
adequada del tutor del centre

Registre de la quantitat (2 cops 
setmanals) i qualitat (varietat) 
d’aquesta participació

Elaborar un conjunt d’eines 
didàctiques per la seva aplicació en 
entorns semi-presencials.

Valoració de tota la comunitat de 
pràctiques sobre la seva utilitat

Objectius Indicadors

Millorar la comprensió recíproca 
sobre les competències i funcions 
pròpies i de l’altre.

Canvis en el que diuen (entrevistes, 
fòrums, diaris) i en el que fan 
(tutories, “cara a cara”, classes)

Adquirir habilitats de 
col·laboració (negociació, empatia, 
escolta activa, cognició “càlida”)

Anàlisi de les evidències produïdes 
(documents escrits, gravacions, 
fòrums, diaris)

Assolir una participació més 
adequada del tutor del centre

Registre de la quantitat (2 cops 
setmanals) i qualitat (varietat) 
d’aquesta participació

Elaborar un conjunt d’eines 
didàctiques per la seva aplicació en 
entorns semi-presencials.

Valoració de tota la comunitat de 
pràctiques sobre la seva utilitat
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Per afavorir aquesta dinàmica, els estudiants van comptar amb diferents suports i 
instruments: els tutors de la universitat, els tutors dels centres on van realitzar les 
pràctiques i una plataforma Moodle (Content Management System) organitzada per tal 
que els estudiants poguessin dur a terme el procés de construcció conjunta de la 
pràctica professional, els tutors en  poguessin fer el seguiment oportú i els investigador 
en poguessin recollir les dades a analitzar. 
 
El projecte va comptar amb la participació de sis docents de la UAB, estudiants de les 
titulacions esmentades i una ajuda per la millora de la qualitat docent (MQD).  
 

3. Metodologia  
 

A l’inici de curs es va informar als estudiants dels Practicums la possibilitat de 
participar voluntàriament en aquesta experiència pilot, la qual comprenia tres fases: 

 
1. Fase proactiva 
 
2. Fase activa 

 
3. Fase post activa 
 

La primera fase es va dur a terme al llarg del primer semestre i va consistir en la 
formació de les parelles, la presentació i familiarització amb la plataforma virtual que 
els serviria de suport per a la comunicació i intercanvi de materials i la planificació de 
la Unitat Didàctica (figura 1). 
 
La Unitat Didàctica va ser inicialment planificada pel mestre i revisada pel futur 
psicopedagog a partir d’una pauta d’anàlisi facilitada pels tutors d’universitat (veure 
annex 1). D’aquí se’n va derivar una proposta d’anàlisi i millora que va ser discutida 
amb el futur mestre, el qual va realitzar les pertinents modificacions. 
 
Durant aquesta fase es va fer el seguiment de l’evolució i aprenentatge dels estudiants  
mitjançant l’acta dels acords, els documents elaborats com a esbossos de la 
planificació, els diaris personals i els intercanvis generats en els fòrums virtuals. 
 
En aquests primera fase també es van recollir les percepcions inicials dels estudiants 
respecte les competències professionals del mestre i del psicopedagog, així com els 
seus vincles. Per fer-ho es va dissenyar un qüestionari inicial que seria contrastat amb 
l’aprenentatge i les concepcions al finalitzar el Practicum. 
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Figura 1. Primera fase: Planificació conjunta de la intervenció pràctica 
 
La segona fase, es va iniciar amb la posada en pràctica de la Unitat Didàctica. El futur 
mestre intervenia a l’aula, mentre el psicopedagog enregistrava l’actuació per a poder-
la analitzar, tot seleccionant els fragments significatius per a comentar i discutir a 
posteriori amb la seva parella, fer-ne la revisió pertinent i elaborar un informe de 
millora (figura 2). En alguns casos aquesta millora ja es podrà incorporar en la següent 
sessió de la unitat. 
 
Al igual que en la primera fase va quedar enregistrat el procés seguit: els acords presos, 
les gravacions de les sessions, els comentaris escrits que van fer el futur psicopedagog 
al futur mestre, els informes generats, els diaris personals i la discussió en els fòrums 
virtuals. 
 

 

 
 

 
Figura 2. Segona fase: Posada en pràctica de la Unitat Didàctica 

 
La tercera fase va consistir en la valoració de la planificació i intervenció a l’aula de 
l’estudiant de Magisteri i l’assessorament rebut per l’estudiant de Psicopedagogia. 

FASE PROACTIVA (nov-des):  Planificació conjunta de la intervenció pràctica

Mestre/a Psicopedagog/a

Esquema UD Pauta d’anàlisi UD

Discussió Proposta

Revisió UD Negociació final

Acta dels acords, documents elaborats, diaris personals
i fòrums virtuals

(Qüestionari inicial) (Qüestionari inicial)

FASE PROACTIVA (nov-des):  Planificació conjunta de la intervenció pràctica

Mestre/a Psicopedagog/a

Esquema UD Pauta d’anàlisi UD

Discussió Proposta

Revisió UD Negociació final

Acta dels acords, documents elaborats, diaris personals
i fòrums virtuals

(Qüestionari inicial) (Qüestionari inicial)

FASE ACTIVA (gen-febrer): Posada en pràctica de la Unitat Didàctica

Mestre/a Psicopedagog/a

Aplicació UD Enregistrament vídeo

Discussió Selecció fragments
comentats

Revisió aplicació Informe

Acta dels acords, transcripcions, comentaris escrits i 
informes, diaris i fòrums virtuals

FASE ACTIVA (gen-febrer): Posada en pràctica de la Unitat Didàctica

Mestre/a Psicopedagog/a

Aplicació UD Enregistrament vídeo

Discussió Selecció fragments
comentats

Revisió aplicació Informe

Acta dels acords, transcripcions, comentaris escrits i 
informes, diaris i fòrums virtuals
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Cada un dels membres de la parella havia de valorar-se a ell mateix, en la seva propia 
pràctica professional, alhora que havia d’avaluar al seu company en la seva intervenció. 
(figura 3). 
 
En finalitzar aquest procés, cada parella va elaborar un informe final, on 
s’especificaven i es posaven de manifest les evidències de l’aprenentatge realitzat 
durant el transcurs del Practicum. Tota aquesta tercera fase, tant d’avaluacions com 
d’elaboració de l’informe final, es va enregistrar a la plataforma virtual que els tutors 
van emprar durant totes les fases per complementar el seguiment i la tutorització 
presencial. 
 
Pel què fa a la recerca, de nou els estudiants van haver de contestar un qüestionari que 
es contrastaria amb el qüestionari inicial que, com es pot recordar, recollia les 
percepcions dels estudiants respecte les competències professionals del mestre i del 
psicopedagog. 
 

 

 
 

Figura 3. Tercera fase: Valoració de la intervenció 
 
Finalitzada la participació dels estudiants, i recollides les dades de tot el procés, els 
tutors de la universitat (els mateixos professors que varem portar a terme la innovació) 
varem analitzar i valorar la innovació per tal de realitzar els canvis pertinents de cara al 
següent curs . 
 
 
Utilització d’eines didàctiques semi-presencials 
 
Per a poder treballar i analitzar tot el procés es va dissenyar un entorn virtual, usant una  
plataforma de gestió de continguts anomenada Moodle. En aquest espai els estudiants i 
els tutors compartien recursos i materials, un espai d’interacció, discussió i 
enregistrament de dades.  
 
En aquesta plataforma es pot trobar (figura 4):  
 

- Una presentació del projecte. 
- Manual d’ús de la plataforma 

FASE POSTACTIVA (març): Valoració de la intervenció

Mestre/a Psicopedagog/a

Auto-avaluació Auto-avaluació

Informe final Informe final

Auto-informe, informe de l’altre i conjunt, diaris, 
fòrums, valoració del tutor del centre, resp. qüestionaris

Co-avaluació Co-avaluació

(Qüestionari final) (Qüestionari final)

FASE POSTACTIVA (març): Valoració de la intervenció

Mestre/a Psicopedagog/a

Auto-avaluació Auto-avaluació

Informe final Informe final

Auto-informe, informe de l’altre i conjunt, diaris, 
fòrums, valoració del tutor del centre, resp. qüestionaris

Co-avaluació Co-avaluació

(Qüestionari final) (Qüestionari final)
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- Guia didàctica del projecte. 
- El calendari d’activitats conjuntes. 
- Eines de comunicació: fòrum i correu electrònic. 
- Espai de treball de parella. 
- Espai personal amb accés exclusiu per a un estudiant i els seus tutors.. 
- Recursos per a la programació de la unitat. 
- Esquemes gràfics. 
- Software per editar vídeos. 

 

 
Figura 4. Imatge de les eines didàctiques semi-presencial utilitzades 

 
En el següent apartat exposem els resultats observats i els canvis proposats vinculats a 
la plataforma. 
 

4. Resultats 
 

Per tal de realitzar l’avaluació del projecte “Peer Practual”, varem utilitzar els 
indicadors senyalats en l’apartat d’objectius, alhora que el qüestionari passat sobre 
satisfacció dels estudiants i tutors, i el nivell de participació dels diferents actors 
recollit a la plataforma Moodle.  
A l’espera d’un anàlisi exhaustiu de les dades recollides podem avançar que els 
estudiants involucrats en el projecte mostren una representació mes complexa de les 
competències i funcions de l’altre professional.  
 
En referència al segon objectiu, adquisició d’habilitats de col·laboració, observem a 
grans trets una relació d’empatia en totes les parelles, excepte en una per manca de 
compromís en els enregistraments de les sessions. Apreciem també l’eliminació de 
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prejudicis vers l’altre professional i la superació de dificultats típiques en el treball 
compartit entre ambdues professions, com son la creació de dependències i 
culpabilitzacions, entre altres. 

 
Pel què fa a la implicació dels tutors de centre no varem 
aconseguit augmentar-la. Cal tenir en compte que, per 
una banda, els esforços del tutor de la universitat en 
aquesta primera fase pilot van anar destinats, 
principalment, al canvi metodològic implementat i al 
disseny i creació d’una plataforma que ajudés a potenciar 
l’intercanvi entre els estudiants; i per altra, que els tutors 
de centre realitzaven aquesta tasca en paral·lel a les seves 
tasques habituals, resultant-los sovint dificultós trobar un 
espai per una major implicació.  
 
En relació al quart objectiu, podem dir que tant el 
professorat com els estudiants van valorar les eines semi-
presencials utilitzades durant la fase preactiva i 
postactiva com a suficients i adequades, mentre que 
caldria tenir en compte l’avens tecnològic i incorporar en 
la fase activa alguna eina virtual que facilités l’escriptura 
col·laborativa i una altra que agilitzes la construcció i 
seguiment del diari personal de pràctiques. 
 
Atenent aquestes demandes per al proper curs es preveu 
implementar en la plataforma virtual l’estructura de la 
figura 5. 

Figura 5. Estructura  
pel curs 2007-08 
 
Davant aquests resultats ens proposem continuar amb l’experiència ampliant el nombre 
d’estudiants implicats, crear una petita xarxa de centres col·laboradors que s’impliquin 
més en la formació a partir d’oferir-los recursos tecnològics i assessorament, millorar 
l’entorn informàtic facilitant un major nombre d’eines pel desenvolupament del 
projecte i donar major importància en la qualificació final a les autoavaluacions i 
coevolucions (segons s’apropin a les dels tutors). 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
En relació als objectius perseguits,  es produeix una representació més complexa de les 
funcions de l’altre (per ex. els psicopedagogs no només donen suport als alumnes amb 
necessitats educatives especials); milloren les habilitats d’empatia vers l’altre, 
s’eliminen els prejudicis relatius, per exemple, a la falta de flexibilitat dels mestres o a 
l’allunyament de la pràctica dels psicopedagogs, i es superen dificultats típiques com 
ara la hiper-responsabilització, la dependència o la culpabilització de l’altre.  
Per altra banda les eines utilitzades, tant en la fase presencial com a la virtual, han 
donat un excel·lent suport al projecte. Finalment la valoració del projecte per part dels 
participants va estar força positiva.  

 PRESENTACIÓ 

PARTICIPANTS 

CALENDARI 

 DOCUMENTACIÓ  

    ESPAI PERSONAL 

  Debat estudiant-professor 

  Blog 

  Qüestionari inicial 

  Qüestionari final  

 ESPAI DE TREBALL EN PARELLA 

 PARELLA 1  

  Debat 

  Àrea de fitxers 

  Wiki 

 PARELLA 2 

 PARELLA 3 

 PARELLA 4 

 ESPAI DE GRUP PEER-PRACTUAL 

   Debat de grup 

 ÀREA DE FITXERS  
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Arrel d’aquest projecte hem presentat el treball a diferents meetings d’abast 

Internacional: 

1. Monereo, C. (2008). La construcción de conocimiento y de competencias 

profesionales en los módulos de prácticas. Congrés Internacional “Universidad 2008”. 

Ministerio de Educación de Cuba, La Havana, CUBA. 

2. Durán, D. (2008) Peer Tutoring Programme. Congrés

Internacional “Cooperative Leraning in Multicultural Societies: Critical

Reflections”. International Association for Intercultural Education (IAIE) i

International Association for the Study of Cooperation in Education (IASCE).

Torí (Itàlia). 

 

Congressos Estat Espanyol: 

 

3. Fuentes, M., Monereo, C. i Sanchez, S. (2007). El uso de la evaluación por carpetas 

virtuales como promotor de la autonomía en el aprendizaje. UPF: Seminari 

internacional de RED-U (Red Estatal de docencia Universitaria). 

 

Congressos a Catalunya: 

 

4. Monereo C., Sanchez, S., Fuentes, M., Durán D., Blanch, S. i Miquel, E (2007). 

PEER actual: una tutoria entre iguals interprofessional als estudis de magisterio i 

psicopedagogía. UAB: Actes IV Jornades d’Innovació Docent, pp.54-55. 

 

5. Fuentes, M., Monereo, C., Sanchez, S.,  Duran, D. i Blanch, S. (2008). El practicum: 

una oportunitat per establir contextos de col•laboració entre psicopedagogs i mestres . 

V Congrés Internacional Docència Universitaria i Innovació (CIDUI). 2-3-4/07/2008 

 

A més la nostra comunicació va quedar finalista a la millor comunicació pòster del V 

Congrés Internacional Docència Universitaria i Innovació (CIDUI). ISBN: 978-84-

8458-286-1 “El practicum: una oportunitat per establir contextos de col•laboració entre 

psicopedagogs i mestres”. (2008) 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS  
 

 

Peer-Practual 
http://www.sinte.es/peer-practual/Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari Interuniversitàri sobre estratègies 
d’ensenyament i aprenentatge 
http://www.sinte.es/ 
 

 

Comunitats d’aprenentatge en el Practicum de 
Psicopedagogia  
https://masters-oaid.uab.es/practual/ 

 

Aprenentatge entre iguals: Col·laboració, 
aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals 
http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/ 
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Estructura de treball del Peer-Practual 
 

Mestre/a en pràctiques 
Planificació de la Unitat 
didàctica: document de proposta 
d’intervenció, programació i 
recerca de recursos didàctics. 
 
 

Psicopedagog/a en pràctiques 
Donar suport per a millores en la 
programació (motivació, nee, 
autonomia, continguts...). 

Preactiu 

Es contestarà un qüestionari inicial i es recollirà el treball conjunt 
en un diari personal 
 

Temps 
Del 3-11 
al 15-12 
 
Almenys 
dues 
sessions 

Mestre/a en pràctiques 
 
Posada en pràctica de la unitat 
didàctica planificada 
(generalment de 3 a 6 sessions). 
Anotació dels canvis introduïts i 
lectura de comentaris del 
Practual. 
 

Psicopedagog/a en pràctiques 
 
Enregistrament en vídeo de 
l’actuació del mestre/a en 
pràctiques i observació de les 
sessions. Presentar comentaris de 
sessió a Practual. 
 

Actiu 

Petit diàleg, almenys de dos torns per persona, a partir dels 
comentari plantejats en el Practual.. 

Temps 
Del 5 al 
16 de 
febrer 
 
Núm. 
sessions 
variable 

Mestre/a en pràctiques 
 
Document amb interpretació 
dels canvis introduïts i dels 
comentaris de l’observació del 
psicopedagog.  
 
 

Psicopedagog/a en pràctiques  
 
Buscar evidències en els 
enregistraments que permetin 
veure possibilitats de millora. 

Postactiu 

Es buscarà l’acord en els aspectes potencialment millorables de 
l’actuació docent i es recollirà el treball conjunt en el diari personal 

Temps 
Del 17-2 
al 31-3 
 
Almenys 
una sessió 
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REALISME 
Les tasques o activitats que es plantegen 
a classe… 

Res Poc Una 
mica 

Molt 

Són representatives dels problemes que es 
produeixen en situacions de la vida 
extraescolar 

    

Fan referència en algun moment a 
situacions de la vida real extraescolar 
(exemples aplicables) 

    

Es produeixen en condicions semblants a 
les que tenen lloc a la vida extraescolar 

    

Requereixen el mateix nivell d’exigència 
cognitiva que les que es realitzen en la 
vida extraescolar 

    

RELLEVÀNCIA 
Les tasques o activitats que es plantegen 
a classe… 

Res Poc Una 
mica 

Molt 

Són pròximes als interessos i motivacions 
dels estudiants 

    

Inclouen competències útils per al futur 
immediat de l’alumne 

    

PROXIMITAT ECOLÒGICA 
Les tasques o activitats que es plantegen 
a classe… 

Res Poc Una 
mica 

Molt 

Suposen un avens o innovació assumible 
respecte al tipus de tasques i activitats 
que es recomanen en el centre 

    

Suposen un avens o innovació acceptable 
respecte al tipus de tasques i activitats 
que es recomanen en l’etapa,cicle o 
departament 

    

Impliquen un progrés o millora adequada 
tenint en compte l’estil habitual de treball 
del docent 

    

TIPOLOGIA DE CONTINGUTS 
Les tasques o activitats que es plantegen 
a classe… 

Res Poc Una 
mica 

Molt 

són problemes que requereixen de 
l’alumne una aproximació reflexiva 

    

Requereixen una resolució i/o 
aprenentatge amb un Grau d’exigència 
cognitiva elevat 

    

Integren continguts  
conceptuals,procedimentals i actitudinals 

    

ORIENTACIÓ DISCIPLINAR 
Les tasques o activitats que es plantegen 
a classe, 

Res Poc Una 
mica 

Molt 

Suposen una orientació constructivista de 
la matèria 
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PEER-PRACTUAL. QÜESTIONARI FINAL DE VALORACIÓ. 

Estudis de Psicopedagogia i Magisteri  -  Curs 2007-08  -  UAB 

Nom alumne: ZCH    Nom Parella: GGL 

 

1. En general,  què valores d’aquesta experiència? Justifica la teva resposta 

Lo que más valoro de esta experiencia es la toma de contacto con mis futuras funciones como 

psicopedagoga, ya que esta experiencia la hemos comenzado mucho antes de empezar las prácticas de 

psicopedagogía. Además me ha servido para ver si estoy o no estoy preparada para esto, y cuáles son mis 

miedos a la hora de desempeñar mi labor. 

 

2. Penses que has après de la teva “parella”? 

Pienso que en esta vida se puede aprender de todo, y por tanto de mi pareja también he aprendido, me ha 

ayudado a ver cuáles eran sus miedos e inseguridades y de este modo he sabido como podía ayudarla y 

qué consejos le podía dar.  

 

3. Penses que la teva “parella” ha après  de tu? 

Supongo que eso lo debería de decir ella, pero en base a lo que expuse anteriormente de forma recíproca 

algo habrá aprendido de mí, yo he intentado aconsejarla en todo lo que he podido, y en todo momento le 

he ofrecido distintas salidas a inquietudes que tenía, por eso creo algo habrá aprendido. 

 

4. Què valores de la teva “parella”? 

Valoro mucho que haya hecho frente a la cámara a pesar del miedo que le daba que la grabaran, supongo 

que no es fácil que te graben para luego comentar como lo has hecho. Ya que es como si estuvieran 

criticando el trabajo que haces, y bueno, aunque sea una critica constructiva, no todo el mundo las acepta. 

 

5. Què penses que valora la teva “parella” de tu? 

Al igual que en la pregunta 3, pienso que eso lo debería de contestar ella, la verdad es que no se que 

valorará, puede que la forma en la que me involucro en todo lo que hago, que soy muy dada a la 

conversación y creo que en determinados momentos eso le ha ayudado. 

  

6. Un cop acabada l’experiència, consideres que la teva “parella” ha demostrat suficients 

coneixements teòrics per fer la tasca que li ha estat encomanada? 

Considero que sí, que es una chica que está preparada y que en todo momento ha sabido desenvolverse 

bien en el desarrollo de su tarea, en la elaboración de la unidad didáctica, etc.  

 

7. Un cop acabada l’experiència, consideres que tu has demostrat suficients coneixements teòrics 

per fer la tasca que t’ha estat encomanada? 

No ha sido una tarea fácil, pero creo que he conseguido hacerla de forma satisfactoria, supongo que aún 

me queda mucho que apreder y que mejorar, pero he intentado hacerlo lo mejor que he podido, he 
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intentado ayudar a mi compañera en todo lo que he podido, buscando recursos por distintos medios para 

que mi ayuda fuera lo más completa posible. 

 

8. Un cop acabada l’experiència, consideres que la teva “parella” ha demostrat suficients 

coneixements sobre la pràctica a l’aula per fer la tasca que li ha estat encomanada? 

Considero que sí, que su labor como docente en prácticas la ha realizado de forma satisfactoria en todo 

momento, además ha tenido en cuenta algunos consejos y los ha incorporado en sesiones posteriores. Ej. 

El hacer la asamblea de forma ordenada. 

 

9. Un cop acabada l’experiència, consideres que tu has demostrat suficients coneixements sobre la 

pràctica a l’aula per fer la tasca que t’ha estat encomanada? 

Pienso que sí, ya que he intentado ser muy observadora para no perder ningún detalle a la hora de hacer 

mis comentarios de las observaciones, además he intentado en todo momento  ponerme en el lugar de mi 

compañera, para entender como se sentía, cuáles eran sus inquietudes, etc. 

 

10. Un cop acabada l’experiència, consideres que la teva “parella” ha demostrat suficients 

coneixements sobre les relacions entre professionals per fer la tasca que li ha estat encomanada? 

Considero que ha demostrado una buena relación entre los profesionales con los que trata, con los 

distintos profesores, conmigo como futura psicopedagoga, etc. 

 

11. Un cop acabada l’experiència, consideres que tu has demostrat suficients coneixements sobre les 

relacions entre professionals per fer la tasca que t’ha estat encomanada? 

Pienso que si, que en todo momento he tenido en cuenta que el rol que desempeñaba en este momento era 

el de psicopedagoga y no el de maestra (mi primera titulación), así que he desempeñado mis tareas en 

base a ese rol. 

 

12. En general l’actuació de la teva “parella”, com a professional, ha estat com tu t’esperaves? Ha 

complert les expectatives posades en ella? 

En parte si y en parte no, creo que su actuación ha sido correcta en todo momento, es una buena 

profesional y lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero no ha estado como me esperaba en el sentido de 

que esperaba que se involucrara un poco más en el tema de la plataforma, en manejar el foro, enviarme la 

unidad didáctica antes, o dar ella antes los pasos que yo, en el sentido de que tenía que pedirle que me 

enviara la unidad, y bueno, me parecía que tardaba mucho y quizás me daba la sensación de que no estaba 

tan involucrada en el proyecto, o simplemente que si lo estaba, pero no tanto como yo me esperaba.  
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13.  Consideres que aquest en un bon sistema d’aprenentatge? 

Sinceramente, lo considero un sistema ideal, es como si hicieras el “practicum” de la carrera, ya que la 

labor que haces es práctica, además haces una función que realizarás en el futuro, por tanto es un 

aprendizaje que te servirá posteriormente.  

Tiene una clara ventaja, y es que te enfrentas a muchas inseguridades que te pueden surgir como: qué 

consejo le puedo dar, y si lo que le digo no está bien, y si le digo algo y se lo toma mal, si la orientación 

que le doy no es correcta, etc. 

 

14.  Creus que aquest sistema pot modificar els coneixements entre les funcions dels mestres i dels 

psicopedagogs? 

No se si he entendido bien la pregunta, yo creo que las funciones del maestro y del psicopedagogo 

seguirán siendo las mismas y que mediante este sistema ambos pueden aprender el uno del otro, y verse 

como profesionales compañeros y no como que el psicopedagogo está por encima del maestro. 

 

15. Penses que aquest sistema pot modificar les actituds entre mestres i psicopedagogs? 

Pienso que sí, porque por un lado a veces el psicopedagogo no es capaz de ponerse en el lugar del maestro 

y de entender como se siente frente a la clase o frente a los problemas que le pueden surgir en el aula, y 

por otro lado el maestro tiende a ver al psicopedagogo como una figura que está en un estamento superior 

a él, y piensa que si quiere ir al aula a ver como hace una clase, es para criticar lo que hace, o para 

encontrarle fallos, etc. Mediante este sistema la relación  maestro-psicopedagogo es más cercana, y creo 

que muchos prejuicios que se tienen unos con otros se pierden. 

 

16.   En què t’ha ajudat la plataforma virtual? 

Está claro que es un avance muy importante, el hecho de usar las nuevas tecnologías suponen múltiples 

ventajas, ya que en cuestión de segundos cualquier información llega de tí a la otra persona o viceversa. 

Por tanto ha sido un vinculo fundamental entre mi “pareja” y yo, ya que hemos podido intercambiar 

mucha información, sin tener que desplazarnos ninguna de las dos y de inmediato.  

 

17.  Què s’hauria de modificar de la plataforma per tal que fos més útil? 

Yo personalmente solo me he encontrado con un problema y ha sido que no he podido subir los videos al 

wiki, porque no admitía archivos de más peso que 6 megas, entonces yo me pregunto, si hay que subir 

grabaciones, y ya se sabe que las grabaciones ocupan bastante, ¿por qué no se amplía la capacidad? 

También yo podía haber subido los trozos de video de uno en uno, lo que me parecío interesante hacer la 

presentación del movie-maker como si fuera un video completo. 

 

18. Resumint, si tornessis a apuntar-te a aquesta experiència, quines coses canviaries o proposaries? 

Yo propondría modificar la duración, entre una fase y otra hay mucho tiempo, y el hecho de disponer de 

tanto tiempo, hace que te lo tomes con más calma y muchas veces te olvides y vayas dejándolo de lado. 

Por otro lado, pienso que estaría bien que hubieran más tutorías en la universidad todos los grupos juntos, 

un poco como de control, en el sentido de ver si las maestras han pasado a las pasicopedagogas las 
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unidades didácticas, si alguno se ha encontrado con algún problema, si las psicopedagogas ya han ido a 

grabar, etc. Aunque esto se puede hacer por vía mail, pienso que el trato humano cara a cara siempre es 

mucho más enriquecedor. 

Como propuesta yo incluiría una reunión final, en la que cada uno pudiera comentar su experiencia, ya 

que todos nos podemos enriquecer del resto. 

Y no sé, creo que también huibera estado bien un foro común en el que todas pudiéramos escribir y 

contarnos como llevábamos el Practual. 
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