
 

Competències transversals de caràcter emocional 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Persona que contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació_________________________________________ 

Centre de pràctiques           

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER EMOCIONAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

1. Reconèixer les limitacions professionals, 
essent capaç de delegar a aquells 
professionals capacitats per a resoldre la 
situació. 

   

2. Predisposició a l’actualització permanent 
dels coneixements. 

   

3. Conèixer les pròpies fortaleses i 
necessitats pel desenvolupament 
professional. 

   

4. Habilitat per establir i mantenir de forma 
mútuament satisfactòria relacions 
interpersonals. 

   

5. Perseverar en el desenvolupament de la 
tasca professional. 

   

6. Confiar en les pròpies capacitats per 
enfrontar les situacions o reptes educatius. 

   

7. Tenir recursos personals per a solucionar 
demandes individuals, socials i educatives.

   

8. Analitzar i intervenir en una situació 
conflictiva. 

   

9. Aptitud per adonar-se dels factors que 
intervenen en una situació educativa 
malgrat no estiguin sempre patents o 
clars. 

   



 

10. Orientar els propis processos de 
desenvolupament personal. 

   

11. Orientar el propi treball a la millora dels 
processos educatius. 

   

12. Ser conscient per entendre i apreciar els 
sentiments dels altres (empatia). 

   

13. Expressar els sentiments, creences i 
pensaments i defensar els propis drets 
d’una manera no destructiva. 

   

14. Acceptar els aspectes positius i negatius 
percebuts en un mateix com a possibilitats 
i limitacions. 

   

15. Autocontrolar els propis pensaments i 
accions i estar lliure de dependències 
emocionals. 

   

16. Ajustar les pròpies emocions, pensaments 
i conductes a situacions i condicions 
canviants. 

   

17. Suportar situacions adverses i estressants 
sense enfonsar-se o sentir-se desbordat, 
mitjançant l’afrontament actiu i positiu de 
l’estrès. 

   

18. Resistir o retardar l’impuls o la temptació a 
actuar.  

 

   

19. Reconèixer les limitacions professionals, 
essent capaç de delegar a aquells 
professionals capacitats per a resoldre la 
situació. 

   

20. Predisposició a l’actualització permanent 
dels coneixements. 

   

21. Conèixer les pròpies fortaleses i 
necessitats pel desenvolupament 
professional. 

   

22. Habilitat per establir i mantenir de forma 
mútuament satisfactòria relacions 
interpersonals. 

   

 

A FINAL DE CURS: 

1. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

2. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

Competències transversals de caràcter instrumental 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Persona que contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació_________________________________________ 

Centre de pràctiques           

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER INSTRUMENTAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

1. Domini de les estratègies de recollida, 
d’anàlisi i síntesi de la informació. 

   

2. Expressar les idees amb claredat i tenint 
en compte l’audiència a la que es dirigeix. 

   

3. Organitzar-se el treball.    

4. Tenir elements per prendre una posició 
ètica davant la professió. 

   

5. Domini de les noves tecnologies aplicades 
a l’educació. 

   

6. Supervisar el treball realitzat d’una manera 
continuada. 

   

7. Domini del processament conceptual del 
coneixement educatiu. 

   

8. Emprar les experiències i coneixements 
previs per comprendre situacions 
educatives i donar-hi resposta. 

   

9. Mostrar-se creatiu i innovador en la solució 
de problemes i en el desenvolupament de 
la seva tasca professional. 

   

10. Planificar i desenvolupar una intervenció 
educativa utilitzant els recursos 
disponibles en el centre o institució, tenint 
en compte els aspectes motivacionals i la 
situació dels participants. 

   



 

11. Planificar i desenvolupar un procés 
d’ensenyament – aprenentatge, utilitzant 
les metodologies i els recursos adequats 
al grup destinatari. 

   

12. Dominar el procés de presa de decisions, i 
saber prendre decisions de manera 
autònoma. 

   

13. Conèixer i dominar els processos 
d’avaluació educativa en situacions 
formals i no formals, individuals i grupals. 

   

14. Conèixer, dominar i desenvolupar un 
procés d’avaluació de necessitats. 

   

15. Conèixer, dominar i desenvolupar un 
procés d’avaluació final. 

   

16. Conèixer, dominar i aplicar tècniques, 
instruments i recursos avaluatius que 
responguin a les necessitats de l’avaluació 
i que tinguin en compte els aspectes 
diferencials dels subjectes als que 
s’adrecen. 

   

17. Seleccionar i dissenyar activitats 
educatives adaptades a cada col·lectiu. 

   

18. Desenvolupar i dur a terme activitats 
educatives. 

   

19. Demostrar coneixements suficients de 
l’àmbit de les ciències 
experimentals/matemàtiques aplicables al 
camp socioeducatiu. 

   

20. Anticipar-se als problemes avaluant la 
interrelació de factors implicats en una 
situació per preveure’n l’evolució. 

   

21. Tenir capacitat per actuar amb exactitud i 
precisió. 

   

22. Facilitar i potenciar la redistribució de 
poder en l’exercici de la pràctica 
educativa. 

   

 

A FINAL DE CURS: 

3. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

4. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 
 



 

Competències transversals de caràcter social 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Persona que contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació_________________________________________ 

Centre de pràctiques           

 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER SOCIAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

1. Capacitat per treballar en equips 

multiprofessionals, respectant les 

decisions d’equip i aportant idees que 

afavoreixin el creixement de l’equip. 

   

2. Aportar idees i solucions noves als reptes 

que la seva tasca professional requereixi. 

   

3. Capacitat per cercar solucions 

integradores per a les parts i aconseguir 

un intercanvi satisfactori de recursos. 

   

4. Capacitat per construir i respectar als 

altres, a les seves formes de pensar, 

actuar o a les seves opinions. 

   

5. Ser capaç de dirigir o coordinar persones.    

6. Reflexionar i ser capaç de justificar la 

intervenció socioeducativa realitzada.  

   

7. Col·laborar amb d’altres professionals per 

tal de millorar la situació dels participants. 

   



 

8. Conèixer i dominar tècniques de motivació 

grupal per tal d’assegurar l’interès del grup 

pel desenvolupament de qualsevol activitat 

programada. 

   

9. Conèixer i dominar tècniques grupals.    

 

A FINAL DE CURS: 

 

5. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

6. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

 

Competències transversals  
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Persona que contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació_________________________________________ 

Centre de pràctiques           

 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER SOCIAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

10. Capacitat per treballar en equips 

multiprofessionals, respectant les 

decisions d’equip i aportant idees que 

afavoreixin el creixement de l’equip. 

   

11. Aportar idees i solucions noves als reptes 

que la seva tasca professional requereixi. 

   

12. Capacitat per cercar solucions 

integradores per a les parts i aconseguir 

un intercanvi satisfactori de recursos. 

   

13. Capacitat per construir i respectar als 

altres, a les seves formes de pensar, 

actuar o a les seves opinions. 

   

14. Ser capaç de dirigir o coordinar persones.    

15. Reflexionar i ser capaç de justificar la 

intervenció socioeducativa realitzada.  

   

16. Col·laborar amb d’altres professionals per    



 

tal de millorar la situació dels participants. 

17. Conèixer i dominar tècniques de motivació 

grupal per tal d’assegurar l’interès del grup 

pel desenvolupament de qualsevol activitat 

programada. 

   

18. Conèixer i dominar tècniques grupals.    

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER EMOCIONAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

23. Reconèixer les limitacions professionals, 
essent capaç de delegar a aquells 
professionals capacitats per a resoldre la 
situació. 

   

24. Predisposició a l’actualització permanent 
dels coneixements. 

   

25. Conèixer les pròpies fortaleses i 
necessitats pel desenvolupament 
professional. 

   

26. Habilitat per establir i mantenir de forma 
mútuament satisfactòria relacions 
interpersonals. 

   

27. Perseverar en el desenvolupament de la 
tasca professional. 

   

28. Confiar en les pròpies capacitats per 
enfrontar les situacions o reptes educatius. 

   

29. Tenir recursos personals per a solucionar 
demandes individuals, socials i educatives.

   

30. Analitzar i intervenir en una situació 
conflictiva. 

   

31. Aptitud per adonar-se dels factors que 
intervenen en una situació educativa 
malgrat no estiguin sempre patents o 
clars. 

   

32. Orientar els propis processos de    



 

desenvolupament personal. 

33. Orientar el propi treball a la millora dels 
processos educatius. 

   

34. Ser conscient per entendre i apreciar els 
sentiments dels altres (empatia). 

   

35. Expressar els sentiments, creences i 
pensaments i defensar els propis drets 
d’una manera no destructiva. 

   

36. Acceptar els aspectes positius i negatius 
percebuts en un mateix com a possibilitats 
i limitacions. 

   

37. Autocontrolar els propis pensaments i 
accions i estar lliure de dependències 
emocionals. 

   

38. Ajustar les pròpies emocions, pensaments 
i conductes a situacions i condicions 
canviants. 

   

39. Suportar situacions adverses i estressants 
sense enfonsar-se o sentir-se desbordat, 
mitjançant l’afrontament actiu i positiu de 
l’estrès. 

   

40. Resistir o retardar l’impuls o la temptació a 
actuar.  

 

   

41. Reconèixer les limitacions professionals, 
essent capaç de delegar a aquells 
professionals capacitats per a resoldre la 
situació. 

   

42. Predisposició a l’actualització permanent 
dels coneixements. 

   

43. Conèixer les pròpies fortaleses i 
necessitats pel desenvolupament 
professional. 

   

44. Habilitat per establir i mantenir de forma 
mútuament satisfactòria relacions 
interpersonals. 

   

 



 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE 
CARÀCTER INSTRUMENTAL 

INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències 
es poden 
treballar al 
centre de 

pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències 
has assolit a 
final de curs? 

23. Domini de les estratègies de recollida, 
d’anàlisi i síntesi de la informació. 

   

24. Expressar les idees amb claredat i tenint 
en compte l’audiència a la que es dirigeix. 

   

25. Organitzar-se el treball.    

26. Tenir elements per prendre una posició 
ètica davant la professió. 

   

27. Domini de les noves tecnologies aplicades 
a l’educació. 

   

28. Supervisar el treball realitzat d’una manera 
continuada. 

   

29. Domini del processament conceptual del 
coneixement educatiu. 

   

30. Emprar les experiències i coneixements 
previs per comprendre situacions 
educatives i donar-hi resposta. 

   

31. Mostrar-se creatiu i innovador en la solució 
de problemes i en el desenvolupament de 
la seva tasca professional. 

   

32. Planificar i desenvolupar una intervenció 
educativa utilitzant els recursos 
disponibles en el centre o institució, tenint 
en compte els aspectes motivacionals i la 
situació dels participants. 

   

33. Planificar i desenvolupar un procés 
d’ensenyament – aprenentatge, utilitzant 
les metodologies i els recursos adequats 
al grup destinatari. 

   

34. Dominar el procés de presa de decisions, i 
saber prendre decisions de manera 
autònoma. 

   

35. Conèixer i dominar els processos 
d’avaluació educativa en situacions 
formals i no formals, individuals i grupals. 

   



 

36. Conèixer, dominar i desenvolupar un 
procés d’avaluació de necessitats. 

   

37. Conèixer, dominar i desenvolupar un 
procés d’avaluació final. 

   

38. Conèixer, dominar i aplicar tècniques, 
instruments i recursos avaluatius que 
responguin a les necessitats de l’avaluació 
i que tinguin en compte els aspectes 
diferencials dels subjectes als que 
s’adrecen. 

   

39. Seleccionar i dissenyar activitats 
educatives adaptades a cada col·lectiu. 

   

40. Desenvolupar i dur a terme activitats 
educatives. 

   

41. Demostrar coneixements suficients de 
l’àmbit de les ciències 
experimentals/matemàtiques aplicables al 
camp socioeducatiu. 

   

42. Anticipar-se als problemes avaluant la 
interrelació de factors implicats en una 
situació per preveure’n l’evolució. 

   

43. Tenir capacitat per actuar amb exactitud i 
precisió. 

   

44. Facilitar i potenciar la redistribució de 
poder en l’exercici de la pràctica 
educativa. 

   

 

A FINAL DE CURS: 

 

7. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

8. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Mitjans de Comunicació, Editorials, Xarxa... (àmbit 1) 

 

Àmbit Mitjans de Comunicació, Editorials, Xarxa,.. INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències es 
poden treballar al 

centre de 
pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de 
CURS 

 
Quines 

competències 
has assolit a 
final de curs? 

1. Conèixer críticament la normativa 
sobre mitjans de comunicació 

   

2. Comprendre l’estructura i 
funcionament d’institucions i empreses 
de producció i distribució de materials 
didàctics 

   

3. Valorar el disseny i edició de materials    
4. Valorar propostes de màrketing 

educatiu 
   

5. Confeccionar i interpretar enquestes 
d’opinió 

   

6. Avaluació diferencial de material 
didàctic 

   

7. Creació i desenvolupament de xarxes 
educatives 

   

8. Identificar situacions vinculades a drets 
d’autor 

   

9. Analitzar l’estructura i el funcionament 
de xarxes i associacions d’autors 

   

10. Comprendre els trets i mecanismes de 
funcionament de les comunitats 
d’aprenentatge 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

11. Conèixer el funcionament del 
desenvolupament col·laboratiu 

   

12. Elaborar guions didàctics    
13. Delimitar un programa i un pla de 

producció multimèdia 
   

Q
uè

 c
al

 
sa

be
r 

fe
r

14. Estructurar processos relacionats amb 
la documentació i bibliotecomania 

   



 

15. Aplicar tècniques de comunicació oral i 
escrita 

   

16. Informar propostes sobre disseny 
gràfic 

   

17. Avaluar la producció escrita i 
multimèdia 

   

18. Elaborar programes de canvi    
19. Establir processos d’edició 

diferenciades en funció del destinatari 
   

20. Elaborar i presentar el currículum 
professional. 

   

21. Establir un pla de creació 
d’autoempreses 

   

22. Elaborar projectes i pressupostos    
23. Dirigir equips de producció    
24. Elaborar informes sobre propostes 

editorials 
   

25. Elaborar catàlegs de recursos    

 

A FINAL DE CURS: 

9. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 
 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 
Estudiant que  contesta________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Salut, Consum, Medi Ambient (àmbit 2) 

 

Àmbit Salut, Consum, Medi 
Ambient 

INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències creus 
que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències es 
poden treballar al centre 

de pràctiques? (pactar-ho 
juntament estudiant i 

tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències has 
assolit a final de 

curs? 

1. Comprendre les bases de la 
sostenibilitat i la seva 
relació amb la salut, el 
consum i el medi ambient 

   

2. Comprendre les bases de la 
Relació d’Ajuda 

   

3. Conèixer la normativa 
vigent de les institucions de 
l’àmbit 

   

4. Analitzar les 
característiques 
psicològiques de les 
persones que es troben en 
les institucions de l’àmbit 

   

5. Conèixer característiques i 
trastorns de l’aprenentatge 

   

6. Conèixer els diferents 
models d’educació per a la 
salut, el consum i el medi 
ambient 

   

7. Analitzar les 
característiques i 
necessitats dels diferents 
col·lectius que es troben en 
les institucions de l’àmbit. 

   

8. Avaluar necessitats i 
característiques de l’entorn 
econòmic, ecològic i social 
dels col·lectius i institucions 
de l’àmbit 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

9. Comprendre l’entramat 
legislatiu i administratiu 
respecte salut, consum i 
medi ambient 

   



 

10. Conèixer els recursos 
(educatius, institucionals…) 
disponibles quant a salut, 
consum i medi ambient 

   

11. Identificar estratègies 
d’intervenció educativa que 
fomentin uns hàbits i 
actituds sostenibles en 
temes de salut, consum i 
medi ambient 

   

12. Aplicar les bases teòriques 
de la sostenibilitat a les 
intervencions educatives 
relacionades amb la salut, 
el consum i el medi ambient 

   

13. Aplicar les bases teòriques 
de la Relació d’Ajuda a les 
intervencions educatives 
relacionades amb la salut, 
el consum i el medi ambient 

   

14. Treballar de forma 
cooperativa i 
interdisciplinària amb 
especialistes en l’àmbit 

   

15. Elaborar recursos didàctics 
per a l’educació en el 
consum, salut i medi 
ambient: suport a la 
docència i a l’autoformació 

   

16. Aplicar estratègies 
d’intervenció educativa que 
fomentin uns hàbits i 
actituds sostenibles en 
temes de salut, consum i 
medi ambient 

   

17. Gestionar sosteniblement 
els recursos de les 
institucions 

   

18. Dissenyar i aplicar 
intervencions educatives en 
l’àmbit de la salut, el 
consum i el medi ambient 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

19. Dissenyar i aplicar 
estratègies d’avaluació 
inicial, processual, final i 
diferida 

   

 

A FINAL DE CURS: 

11. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

12. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 



 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 

 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Administració (àmbit 3) 

 

Àmbit Administracions INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències creus 
que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències es 
poden treballar al centre 

de pràctiques? (pactar-ho 
juntament estudiant i 

tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències has 
assolit a final de 

curs? 

1. Conèixer l’estructura de 
l’Estat i de les 
administracions 
públiques 

   

2. Comprendre fonaments 
bàsics de Dret Públic 

   

3. Identificar variables i 
situacions de 
modernització en les 
administracions 

   

4. Analitzar les 
implicacions de l’Estatut 
dels treballadors i de les 
normes que afecten a la 
funció pública 

   

5. Analitzar el sentit, 
perspectives i propostes 
de la qualitat dels 
serveis públics 

   

6. Valorar les propostes 
vinculades a l’atenció 
ciutadana 

   

7. Conèixer l’estructura i 
funcionament dels plans 
sectorials de formació 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

8. Identificar els elements i 
supòsits que incideixen 
en l’elaboració de 
programes de formació 

   

9. Identificar demandes 
dels usuaris 

   

10. Establir i avaluar 
programes de formació 

   

11. Dissenyar mòduls 
formatius 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

fe
r 

12. Desenvolupar plans de 
carrera 

   



 

13. Desenvolupar la gestió 
per competències 

   

14. Estructurar programes 
d’actualització i 
perfeccionament 

   

15. Gestionar grups de 
qualitat 

   

16. Desenvolupar 
processos 
d’investigació-acció 
vinculats a processos 
formatius 

   

17. Desenvolupar plans i 
programes de gestió del 
coneixement 

   

18. Seleccionar personal    
19. Establir processos de 

promoció 
   

20. Dissenyar i avaluar 
propostes de formació 
utilitzant les 
Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

   

21. Elaborar projectes i 
pressupostos 

   

22. Elaborar programes de 
canvi 

   

23. Actuar com agents de 
canvi 

   

24. Mediar en conflictes que 
afecten a processos 
formatius 

   

 

A FINAL DE CURS: 

13. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 

 

 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 
Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Sistema Educatiu (àmbit 4) 

 

Àmbit Sistema Educatiu INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències 
es poden treballar al 

centre de pràctiques? 
(pactar-ho juntament 
estudiant i tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències 
has assolit a final 

de curs? 

1. Conèixer la normativa vigent 
en la formació del col·lectiu 
destinatari 

   

2. Comprendre les 
característiques 
psicològiques dels 
destinataris 

   

3. Identificar les 
característiques i trastorns de 
l’aprenentatge  

   

4. Comprendre les principals 
aportacions de la sociologia 
de l’edat i les generacions 

   

5. Identificar els diferents 
models d’educació  

   

6. Valorar els diferents models 
d’inserció personal i social 

   

7. Comprendre les 
característiques i necessitats 
dels diferents col·lectius en 
les diferents aules de 
formació 

   

8. Conèixer l’entramat 
administratiu al voltant de 
l’educació  

   

9. Conèixer els recursos 
disponibles per les persones 
en formació 

   

10. Conèixer la matèria a 
ensenyar en profunditat 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

11. Identificar les diferents 
estratègies d’intervenció, en 
les dificultats i trastorns 
d’aprenentatge 

   



 

12. Conèixer les característiques 
diferencials del 
desenvolupament de 
persones amb diferents 
discapacitats i com aquestes 
condicionen els seus 
processos d’aprenentatge 

   

13. Elaborar recursos didàctics 
aplicats a cada nivell 
educatiu a la formació, suport 
a la docència i autoformació 

   

14. Informar sobre els recursos 
existents 

   

15. Orientar i assessorar    
16. Captar i gestionar recursos    
17. Dissenyar i aplicar 

programes 
   

18. Aplicar les diferents 
estratègies d’intervenció, en 
les dificultats i trastorns 
d’aprenentatge 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

19. Analitzar i optimitzar els 
processos d’aprenentatge 

   

 

A FINAL DE CURS: 

15. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 

 

 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 

 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Justícia (àmbit 5) 

 

Àmbit Justícia INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències 
es poden treballar al 

centre de pràctiques? 
(pactar-ho juntament 
estudiant i tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències 
has assolit a final 

de curs? 

1. Conèixer les 
característiques del 
col·lectiu que es troba en el 
centre penitenciari 

   

2. Comprendre els aspectes 
legals relacionats amb el 
règim intern 

   

3. Reflexionar i ser 
conseqüent amb la 
normativa legal que regula 
a situació de reclutament i 
els serveis i programes 
adequats a aquesta 
població 

   

4. Conèixer les tasques i 
funcions dels diferents 
especialistes implicats en 
els plans educatius 

   

5. Diagnosticar les fortaleses i 
mancances en les 
competències 
socioemocionals 

   

6. Conèixer, dissenyar i 
aplicar programes de 
desenvolupament personal 
i habilitats socials 
específiques per intervenir 

   

7. Interpretar informes 
multiprofessionals 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

8. Valorar els diferents models 
i teories de la reinserció 
social 

   



 

9. Conèixer i interpretar les 
problemàtiques personals, 
socials, educatives i 
sanitàries del col·lectiu amb 
el que desenvolupa la seva 
feina 

   

10. Aplicar mètodes de 
prevenció de conflictes en 
la diferència 

   

11. Dominar tècniques 
d’elaboració d’informes i 
carpetes individuals que 
ajudin a la resta de 
professionals a conèixer 
l’evolució dels interns 

   

12. Comprendre bases 
psicopatològiques i 
sociològiques de la 
conducta dissocial 

   

13. Conèixer les bases del dret 
penal i processal 

   

14. Conèixer l’Administració de 
Justícia 

   

15. Dirigir i coordinar als 
professionals i les famílies  

   

16. Dominar tècniques i 
recursos d’orientació 
personal per tal de resoldre 
problemes i demandes 
individuals 

   

17. Detectar i posar en marxa 
mecanismes d’intervenció 
en funció les diverses aules 
taller 

   

18. Saber dissenyar cursos i 
estratègies per a la millora 
de les competències 
professionals i la futura 
inserció laboral 

   

19. Ser capaç de realitzar un 
seguiment individual 
utilitzant com a tècnica els 
informes i carpetes 
individuals 

   

20. Seleccionar les tècniques i 
estratègies més adients en 
funció de l’intern 

   

21. Dominar tècniques i 
mètodes de feina i 
seguiment en el lloc de 
treball aplicables a una 
situació extra penitenciaria 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

22. Utilitzar procediments de 
recollida i anàlisi 
d’informació per tal de 
dominar tota la informació 
necessària sobre cada 
intern 

   



 

23. Tenir recursos per 
solucionar demandes 
personals, socials i 
educatives dels interns 

   

24. Saber relacionar-se i assolir 
la confiança dels interns per 
a la seva participació 

   

25. Ser capaç de reduir 
l’angoixa i l’estrès que pot 
provocar una situació de 
reclutament 

   

 

A FINAL DE CURS: 

17. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Treball (àmbit 6) 

 

 

Àmbit Treball INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències creus 
que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències es 
poden treballar al centre 

de pràctiques? (pactar-ho 
juntament estudiant i 

tutors/es) 

FINAL de CURS 
 

Quines 
competències has 
assolit a final de 

curs? 

1. Conèixer les 
característiques i 
necessitats de les persones 
de l’àmbit de treball 

   

2. Identificar les 
característiques del mercat 
de treball 

   

3. Valorar els diferents models 
teòrics d’inserció 
sociolaboral 

   

4. Conèixer la normativa 
vigent en matèria de 
contractació i formació 
(inicial i/o continua)dels 
col·lectius objecte de 
l’àmbit de treball 

   

5. Comprendre les 
característiques i 
particularitats de les 
institucions i entitats 
relacionades amb l’àmbit 
de treball 

   

6. Conèixer els recursos 
existents en matèria de 
formació  i inserció 

   

7. Analitzar les diferents 
estratègies d’intervenció 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

8. Analitzar les diferents 
estratègies d’avaluació 

   



 

9. Comprendre els processos 
a seguir en matèria 
d’inserció i formació 
sociolaboral 

   

10. Detectar les 
característiques de 
formació entre les persones 
que conformen l’àmbit de 
treball 

   

11. Informar els usuaris sobre 
els recursos existents 

   

12. Orientar, assessorar i 
derivar (inserció i/o 
formació) les persones amb 
criteris coherents i d’acord 
amb les necessitats 
detectades 

   

13. Gestionar processos de 
selecció i formació 

   

14. Gestionar ofertes de treball    
15. Dissenyar i aplicar 

intervencions educatives en 
l’àmbit de treball 

   

16. Captar i gestionar recursos 
necessaris per 
desenvolupar les tasques 
pròpies de l’àmbit 

   

17. Elaborar recursos didàctics 
aplicats a la formació 

   

18. Dissenyar i aplicar 
estratègies d’avaluació 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

19. Fer un seguiment de les 
accions realitzades 

   

 

A FINAL DE CURS: 

19. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________   

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques          

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Cultura i Lleure (àmbit 7) 

 

Àmbit Cultura i Lleure INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències creus 
que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències es 
poden treballar al centre 

de pràctiques? (pactar-ho 
juntament estudiant i 

tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències has 
assolit a final de 

curs? 

1. Conèixer i aplicar els 
recursos públics, privats i 
socials d’atenció i 
desenvolupament 
comunitari 

   

2. Conèixer i aplicar els 
procediments 
administratius de relació 
entre ciutadans i 
associacions amb 
l’administració 

   

3. Analitzar les polítiques de 
les diferents 
administracions respecte 
a programes d’intervenció 
comunitària 

   

4. Valorar les 
característiques dels 
participants que 
condicionen els seus 
processos d’aprenentatge 

   

5. Comprendre els 
fonaments de l’educació 
intercultural 

   

6. Analitzar els diferents 
models d’aprenentatge de 
segones llengües 

   

7. Identificar les aportacions 
antropològiques en cultura 
i identitat 

   

8. Valorar els diferents 
models d’intervenció en el 
temps lliure 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

9. Conèixer la legislació 
vigent aplicable a la 
intervenció 
sociocomunitària 

   



 

10. Descobrir totes les 
potencialitats de l’entorn i 
saber transformar-les en 
recursos per a la 
dinamització sociocultural 

   

11. Actuar tenint en compte 
l’entorn i el territori, 
vinculant-se amb tots els 
agents educatius i socials 
necessaris 

   

12. Obtenir i generar recursos 
de les administracions, 
entitats patrocinadores i 
dels individus 

   

13. Coordinar-se amb d’altres 
institucions per gestionar i 
desenvolupar programes 
innovadors contra 
l’exclusió social 

   

14. Mostrar un domini de les 
característiques socials i 
culturals del col·lectiu amb 
el que desenvolupa la 
seva feina 

   

15. Gestionar un equipament 
socioeducatiu o cultural 

   

16. Ser capaç de reduir 
l’angoixa i l’estrès que pot 
provocar una situació de 
desinformació 

   

17. Tenir capacitat per estar 
implicat en diversos 
projectes simultanis 

   

18. Coordinació entre els 
professionals i les famílies 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

19. Elaborar un catàleg de 
recursos amb els 
materials disponibles al 
centre 

   

 

A FINAL DE CURS: 

21. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 

 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 
Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques         

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Col·lectius en risc (àmbit 8) 

 

Àmbit Col·lectius en Risc INICI de CURS 
En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines competències 
es poden treballar al 

centre de pràctiques? 
(pactar-ho juntament 
estudiant i tutors/es) 

FINAL de CURS 
Quines 

competències 
has assolit a final 

de curs? 

1. Conèixer el 
desenvolupament i 
socialització del col·lectiu 
destinatari 

   

2. Comprendre les 
problemàtiques psicosocials 
que poden afectar greument 
a determinats col·lectius i les 
seves conseqüències 

   

3. Valorar les polítiques 
adreçades a protegir els 
col·lectius en risc, així com 
els agents implicats i els 
recursos disponibles 

   

4. Analitzar les característiques 
dels col·lectius en risc, les 
necessitats educatives i 
afectives així com aquestes 
característiques condicionen 
la intervenció educativa 

   Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

5. Identificar els diferents 
models d’intervenció de 
col·lectius en risc 

   

6. Facilitar la integració al grup    
7. Detectar els estats afectius 

de les persones i la seva 
personalitat i adaptar 
l’actuació educativa a 
aquests estats i peculiaritats 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 

8. Coordinar-se amb els altres 
educadors i persones que 
conformen l’equip de treball, 
així com amb els agents 
educatius externs al centre 

   



 

9. Mantenir-se coherent en els 
principis educatius davant 
del col·lectiu tant pel què fa a 
l’aplicació de les “normes” 
als joves com pel què fa al 
propi comportament 

   

10. Tenir un alt sentit de la 
responsabilitat i maduresa 
personal 

   

11. Prendre decisions ràpides, 
amb sentit comú i amb 
confiança amb un mateix 

   

12. Tenir molt control emocional 
i tolerància a la frustració 

   

13. Ser un bon mediador i 
promoure les habilitats per a 
la resolució de conflictes 

   

14. Tenir recursos per 
relacionar-se amb l’entorn 
del col·lectiu en risc, malgrat 
les problemàtiques que 
puguin sorgir 

   

15. Actuar de forma franca i 
estar obert a les opinions 
dels altres 

   

16. Ser afectiu i saber 
transmetre aquesta 
afectivitat  

   

17. Promoure les habilitats 
socials, afectives i 
l’autonomia dels destinataris 
a partir de situacions 
educatives no formals i/o 
quotidianes 

   

18. Elaborar informes educatius 
individualitzats 

   

19. Dissenyar i desenvolupar 
projectes educatius 
individualitzats i col·lectius 

   

20. Tenir una bona capacitat per 
a la observació 

   

21. Tenir iniciativa i creativitat 
per aprofitar tots els recursos 
disponibles en la comunitat 

   

A FINAL DE CURS: 

23. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

 

 

 

 

 

24. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 



 

 

Autoavaluació de les competències 
Pràcticum MPI 

Curs 2007/2008 
 

Estudiant que  contesta_________________________________________________________ 

Curs i titulació________________________________________________________________ 

Centre de pràctiques           

Període en el que has realitzat les pràctiques       

Àmbits en què treballa el centre: Recerca (àmbit 9) 

 

Àmbit Recerca INICI de CURS 
 

En quines 
d’aquestes 

competències 
creus que ja ets 

competent? 

INICI de CURS 
Quines 

competències es 
poden treballar al 

centre de 
pràctiques? 
(pactar-ho 
juntament 
estudiant i 
tutors/es) 

FINAL de 
CURS 

 
Quines 

competències 
has assolit a 
final de curs? 

1. Conèixer formes d’emmagatzemar, 
distribuir i difondre estudis 

   

2. Conèixer els principals mètodes i 
instruments susceptibles d’utilitzar en la 
recerca educativa 

   

3. Comprendre els principals paradigmes 
d’investigació 

   

Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 

4. Diferenciar metodologies diverses per a 
l’anàlisi i la investigació 

   

5. Explicar i interpretar informes educatius 
amb referència als centres, professors i 
programes 

   

6. Localitzar informació i seleccionar-la    
7. Dissenyar estudis relacionats amb 

l’anàlisi de problemàtiques educatives 
   

8. Analitzar instruments per a la presa 
d’informació sobre la realitat educativa 

   

9. Aplicar instruments per a la presa 
d’informació sobre la realitat educativa 

   

10. Realitzar protocols per guiar el 
desenvolupament d’estudis 

   Q
uè

 c
al

 s
ab

er
 fe

r 
 

11. Definir l’índex d’una memòria d’estudis 
d’acord amb la seva finalitat 

   

 

A FINAL DE CURS: 

25. Enumera evidències de les competències que has assolit. 

26. Enumera evidències que has assolit però que no apareixen a la graella. 


