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1. Presentació 
 

El grup de treball del Model de Pràcticum Integrador es va originar entorn a la 

preocupació pel pràcticum i sota el convenciment del paper important que té aquest en 

l'assoliment de les competències professionals. Per això es va formar un equip de 

treball incorporant també tutors/es dels centres de pràctiques i es va dissenyar el 

model de pràcticum integrador (MPI). El model, inicialment, es va portar a terme de 

forma experimental en tres centres. En aquest nou model de pràctiques, els estudiants 

treballen en equips interdisciplinars per projectes, els tutors/es de la facultat conformen 

un equip de treball amb els tutors/es dels centres, dissenyen els plans d’acollida i de 

seguiment, i es fan les tutories de seguiment i treball en el centre entre totes les parts 

implicades. Així mateix, d’entrada es van analitzar les competències que els estudiants 

podien desplegar en el pràcticum i es van dissenyar alguns tallers transversals per als 

estudiants. Amb el pas dels anys el model s’ha anat consolidant dins la Facultat fins el 

punt que actualment ens trobem quasi a la fi del tercer MQD rebut. 

 

Valorarem positivament el treball fet fins ara: s’ha dissenyat un model de qualitat i s’ha 

comprovat la seva eficiència; s’han elaborat nombrosos documents i materials de 

suport pel tant pel professorat i l’alumnat; s’ha consolidat un grup de treball estable de 

professorat dels dos departaments de la Facultat. I ara ens toca valorar els resultats 

obtinguts al llarg d’aquests dos últims anys. 

 

Quan vam iniciar aquest projecte (2006 MQD 00030) ens vam marcar com a finalitat 

extendre i consolidar l’aplicació del Model de Pràcticum Integrador a la majoria dels 

pràcticums de les titulacions de pedagogia, psicopedagogia i educació social de la 

Facultat de Ciències de l’Educació de la nostra universitat. En els darrers anys havíem 

pogut comprovar l’eficiència del model, tot i que calia acabar de seleccionar la xarxa 

de centres de pràctiques MPI.  

 

Així mateix, ens vam plantejar d’estructurar aquest model d’acord amb els requisits de 

les assignatures ECTs i les noves titulacions. Sembla que el pràcticum cada vegada 

tindrà més pes en la formulació de les noves titulacions. Això ens ratifica en la 

motivació inicial amb la qual vam començar a treballar en el pràcticum de que el 

pràcticum és l’espai on es poden desenvolupar una sèrie de competències 

professionals que difícilment es desenvoluparan a les aules. 
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A continuació presentem els objectius que ens plantejàvem assolir en aquests dos 

anys: 

 

 Eliminar les dificultats tecnicoadministratives de la facultat que dificulten 

l’ampliació i consolidació del model MPI.  

 Comunicar i prestigiar el model MPI i la xarxa de centres d’excel•lència entre 

els estudiants, el professorat de la facultat i els propis centres.  

 Promoure la col•laboració, l’intercanvi de coneixement i els projectes 

d’innovació i recerca facultat-centres posant en contacte els grups de treball de 

la facultat i els centres, i mostrant els seus potencials.  

 Estructurar el nou model segons el model ECTs.  

 Analitzar i aprofundir en l’aplicació del treball per competències del nou model.  

 

La metodologia que hem seguit ha estat fonamentalment participativa dins del què 

s’anomena el model d’empowerment. Aquest model té com a principis la capacitació, 

l’autodeterminació i l’autonomia. Si volem aconseguir uns canvis estables i duradors 

en el temps caldrà que els professors, estudiants i centres es facin seu el model MPI. 

Per això, s’han realitzat diverses sessions de treball (tant col·lectives a la Facultat, com 

per centres) per convèncer-los de les avantatges del model, la solució als diversos 

problemes de fragmentació que estem vivint, i les possibilitats d’adaptar el model a les 

particularitats de cada professor/a i centre.  

 

En aquesta mateixa línia s’ha treballat per conèixer les percepcions dels estudiants i 

per mostrar-los els avantatges del nou model. D’aquesta manera tindran elements per 

escollir un centre de pràctiques de la xarxa MPI o de la xarxa ordinària.  

 

I amb els centres de pràctiques cal treballar perquè s’incorporin a la filosofia del model, 

que vegin potenciada la seva tasca pedagògica. Es molt important, així mateix, que 

tots els protagonistes vegin reconegut el seu paper en la millora del pràcticum. Creiem 

que en aquest sentit, la web no només serà un útil instrument de comunicació i gestió, 

sinó que també donarà espai per aquest reconeixement. D’altra banda, la web serà un 

important espai per facilitar el mutu coneixement dels projectes que es desenvolupen 

als centres i els projectes que porten a terme els professors de les facultats, facilitar 

sinèrgies, i col•laboracions. 
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No obstant, abans de poder estendre i consolidar el model cal eliminar totes les 

barreres que poden fer-lo fracassar. Forces d’aquestes barreres ja s’han identificat en 

els darrers anys que portem d’experimentació d’aquest model. Les principals barreres 

son administratives de la pròpia estructura organitzativa de la facultat. La distribució 

d’estudiants que es fa als professors, que no es distribueixen per centres, pel que els 

estudiants que van al mateix centre poden tenir diversos tutors, enlloc d’un sol 

referent, la distribució de crèdits de pràctiques als plans docents dels professors, i els 

diferents períodes d’inicis de pràctiques en funció del curs i la titulació (uns comencen 

al setembre, d’altres al novembre i altres al febrer).  
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2. Activitats realitzades 
 

A continuació presentem les activitats i/o accions més significatives que hem portat a 

terme al llarg d’aquests dos anys dins del projecte “Model de Pràcticum Integrador”. 

 

2.1. Pàgina web 
 

Una de les primeres accions que es va creure oportú realitzar durant aquests dos anys 

va ser la creació d’una pàgina web que servís per a donar impuls al projecte. Així 

doncs, la finalitat d’aquest portal virtual és la de difondre el Model de Pràcticum 

Integrador entre la comunitat educativa, en concret de la Facultat de Ciències de 

l’Educació de la UAB, però també fora d’aquesta: centres de pràctiques, altres 

universitats o equips de recerca. 

 

La pàgina web s’estructura en vuit apartats: 

 Què és l’MPI?  

En aquest apartat es presenta el projecte MPI, així com la seva trajectòria. 

 

 Funcionament 

Per tal d’anar consolidant una forma de funcionament, des de l’equip MPI es va 

crear un protocol d’actuació, amb les activitats més rellevants, així com la 

temporització. 

 

 Compromisos 

Recentment es va elaborar un model de contracte de compromisos entre 

l’alumne de pràctiques, el professor/a de la Facultat i el tutor/a del centre de 

pràctiques. 

 

 Competències 

L’MPI, dins el nou context educatiu basat en les competències, proposa nou 

àmbits d’actuació on es pot desenvolupar professionalment l’estudiant en 

pràctiques, així com un recull de competències (agrupades per àmbits) a posar 

en pràctica.  

 

 Equip de treball 
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L’equip de treball de l’MPI està format per tres col·lectius: d’una banda, l’MPI no 

existiria sense els i les estudiants de pràctiques de la Facultat; de l’altra, és 

necessari que hi hagi centres de pràctiques disposats a acollir estudiants i a 

implicar-se en el seu procés formatiu; finalment, és importantíssima la figura del 

tutor/a de pràctiques de la Facultat per fer el seguiment de les pràctiques, així 

com l’orientació pertinent. 

 

 Centres 

En aquest apartat del web es presenten els diversos centres de pràctiques de 

la Xarxa MPI. No obstant, aquesta llista és canviant perquè poden incorporar-

se nous centres al projecte, així com donar-se de baixa. 

 

 Materials 

Des de l’equip de l’MPI s’han fet diverses presentacions del mateix, així com 

s’han editat alguns materials. Podeu descarregar-vos qualsevol d’aquests 

documents en format pdf. 

  

 Línies de recerca 

En aquesta secció es presenten els diferents grups de recerca de la Facultat de 

Ciències de l’Educació de la UAB. 

 

Podeu visitar la pàgina web entrant a http://dewey.uab.cat/mpi 

 

2.2. Graelles de competències 
 

Com ja s’ha comentat, els dos pilars que diferencien les pràctiques MPI de les 

pràctiques ordinàries són, d’una banda, el treball interdisciplinar que es fa amb els 

estudiants en pràctiques de diferents titulacions (educació social, pedagogia i 

psicopedagogia) i, de l’altra, el treball per competències.  

 

Una de les eines que es van elaborar (fruit del treball de recerca entre el professorat 

de la Facultat i els tutors/es de pràctiques d’alguns centres), sis anys enrere, va ser un 

directori de competències que l’estudiant en pràctiques podria dur a terme al centre. A 

més, aquestes competències van ser agrupades en àmbits d’actuació (concretament 

nou), en funció de la tipologia de centre de pràctiques1. D’aquesta manera, teníem que 

                                                 
1 Veure Annex 1. 
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a un estudiant, quan escollia un determinat centre de pràctiques, se l’hi passava la 

graella de competències i, juntament amb el tutor/a de la Facultat i del centre havien 

de veure en quina mesura es treballaven les competències, etc. 

 

Més endavant, vam elaborar uns qüestionaris (un per cadascun dels 9 àmbits) on els 

estudiants havien de valorar si alguna d’aquelles competències específiques de l’àmbit 

ja l’havia assolit en d’altres contextos fora de la universitat; paral·lelament, l’estudiant i 

els respectius tutors/es de pràctiques havien de reflexionar si realment durant el 

període de pràctiques l’estudiant podria ser capaç d’adquirir les competències de la 

graella. 

 

En aquests darrers anys hem fet un pas més: poc a poc, hem intentat que cada centre, 

a partir de la bateria de competències inicials, indiqués quines eren les que es podrien 

desenvolupar en el seu centre en concret. Després de diverses sessions de treball 

entre el professorat de la Facultat i els professionals dels respectius centres de 

pràctiques, hem aconseguit que alguns centres, com per exemple el CFA La 

Concòrdia de Sabadell, el Casal d’Infants del Raval de Barcelona, i la Biblioteca Infantil 

i Juvenil de Parets del Vallès, tingui el seu propi directori de competències. Som 

conscients que degut a la dinàmica de cada centre els pot ser dificultós dedicar 

esforços en tot aquest treball de recerca, però hem pogut comprovar que en els 

centres de pràctiques on s’ha fet aquest treball els estudiants en treuen més profit. 

 

A continuació us presentem el tres qüestionaris amb el llistat de competències 

específiques de cadascun d’aquests tres centres de pràctiques. Així, es pot comparar 

el llistat inicial de competències (Annex 1) amb la selecció de competències realitzada 

per cada centre en concret. 
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Centre de pràctiques CENTRE D’ADULTS LA CONCORDIA 
Avaluació diferencial de material didàctic 
Creació i desenvolupament de xarxes educatives 
Identificar situacions vinculades a drets d’autor 
Analitzar l’estructura i el funcionament de xarxes i associacions d’autors 
Comprendre els trets i mecanismes de funcionament de les comunitats d’aprenentatge 
Conèixer el funcionament del desenvolupament col·laboratiu 
Aplicar tècniques de comunicació oral i escrita 
Elaborar projectes i pressupostos 
Comprendre les bases de la sostenibilitat i la seva relació amb la salut, el consum i el medi ambient 
Conèixer característiques i trastorns de l’aprenentatge 
Conèixer els diferents models d’educació per a la salut, el consum i el medi ambient 
Analitzar les característiques i necessitats dels diferents col·lectius que es troben en les institucions 
de l’àmbit. 
Conèixer els recursos (educatius, institucionals…) disponibles quant a salut, consum i medi 
ambient 
Identificar estratègies d’intervenció educativa que fomentin uns hàbits i actituds sostenibles en 
temes de salut, consum i medi ambient 
Aplicar les bases teòriques de la sostenibilitat a les intervencions educatives relacionades amb la 
salut, el consum i el medi ambient 
Aplicar les bases teòriques de la Relació d’Ajuda a les intervencions educatives relacionades amb 
la salut, el consum i el medi ambient 
Treballar de forma cooperativa i interdisciplinària amb especialistes en l’àmbit 
Elaborar recursos didàctics per a l’educació en el consum, salut i medi ambient: suport a la 
docència i a l’autoformació 
Aplicar estratègies d’intervenció educativa que fomentin uns hàbits i actituds sostenibles en temes 
de salut, consum i medi ambient 
Gestionar sosteniblement els recursos de les institucions 
Dissenyar i aplicar intervencions educatives en l’àmbit de la salut, el consum i el medi ambient 
Dissenyar i aplicar estratègies d’avaluació inicial, processual, final i diferida 
Establir i avaluar programes de formació 
Desenvolupar la gestió per competències 
Mediar en conflictes que afecten a processos formatius 
Conèixer la normativa vigent en la formació del col·lectiu destinatari 
Comprendre les característiques psicològiques dels destinataris 
Identificar les característiques de l’aprenentatge  
Identificar els diferents models d’educació  
Valorar els diferents models d’inserció personal i social 
Comprendre les característiques i necessitats dels diferents col·lectius en les diferents aules de 
formació 
Conèixer l’entramat administratiu al voltant de l’educació  
Conèixer els recursos disponibles per les persones en formació 
Conèixer la matèria a ensenyar en profunditat 
Identificar les diferents estratègies d’intervenció, en les dificultats i trastorns d’aprenentatge 
Elaborar recursos didàctics aplicats a cada nivell educatiu a la formació, suport a la docència i 
autoformació 
Informar sobre els recursos existents 
Orientar i assessorar 
Captar i gestionar recursos 
Dissenyar i aplicar programes 
Aplicar les diferents estratègies d’intervenció, en les dificultats i trastorns d’aprenentatge 
Analitzar i optimitzar els processos d’aprenentatge 
Diagnosticar les fortaleses i mancances en les competències socioemocionals 
Conèixer les característiques i necessitats de les persones de l’àmbit de treball 
Conèixer els recursos existents en matèria de formació  i inserció 
Analitzar les diferents estratègies d’intervenció 
Analitzar les diferents estratègies d’avaluació 
Comprendre els processos a seguir en matèria d’inserció i formació sociolaboral 
Detectar les característiques de formació entre les persones que conformen l’àmbit de treball 
Informar els usuaris sobre els recursos existents 
Orientar, assessorar i derivar (inserció i/o formació) les persones amb criteris coherents i d’acord 
amb les necessitats detectades 
Elaborar recursos didàctics aplicats a la formació 
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Conèixer i aplicar els recursos públics, privats i socials d’atenció i desenvolupament comunitari 
Valorar les característiques dels participants que condicionen els seus processos d’aprenentatge 
Comprendre els fonaments de l’educació intercultural 
Analitzar els diferents models d’aprenentatge de segones llengües 
Descobrir totes les potencialitats de l’entorn i saber transformar-les en recursos per a la 
dinamització sociocultural 
Actuar tenint en compte l’entorn i el territori, vinculant-se amb tots els agents educatius i socials 
necessaris 
Obtenir i generar recursos de les administracions, entitats patrocinadores i dels individus 
Coordinar-se amb d’altres institucions per gestionar i desenvolupar programes innovadors contra 
l’exclusió social 
Mostrar un domini de les característiques socials i culturals del col·lectiu amb el que desenvolupa 
la seva feina 
Gestionar un equipament socioeducatiu o cultural 
Ser capaç de reduir l’angoixa i l’estrès que pot provocar una situació de desinformació 
Tenir capacitat per estar implicat en diversos projectes simultanis 
Coordinació entre els professionals 
Elaborar un catàleg de recursos amb els materials disponibles al centre 
Valorar les polítiques adreçades a protegir els col·lectius en risc, així com els agents implicats i 
els recursos disponibles 
Analitzar les característiques dels col·lectius en risc, les necessitats educatives i afectives així 
com aquestes característiques condicionen la intervenció educativa 
Identificar els diferents models d’intervenció de col·lectius en risc 
Facilitar la integració al grup 
Detectar els estats afectius de les persones i la seva personalitat i adaptar l’actuació educativa a 
aquests estats i peculiaritats 
Coordinar-se amb els altres educadors i persones que conformen l’equip de treball, així com amb 
els agents educatius externs al centre 
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 
Tenir un alt sentit de la responsabilitat i maduresa personal 
Prendre decisions ràpides, amb sentit comú i amb confiança amb un mateix 
Tenir molt control emocional i tolerància a la frustració 
Ser un bon mediador i promoure les habilitats per a la resolució de conflictes 
Tenir recursos per relacionar-se amb l’entorn del col·lectiu en risc, malgrat les problemàtiques que 
puguin sorgir 
Actuar de forma franca i estar obert a les opinions dels altres 
Ser afectiu i saber transmetre aquesta afectivitat  
Promoure les habilitats socials, afectives i l’autonomia dels destinataris a partir de situacions 
educatives no formals i/o quotidianes 
Elaborar informes educatius individualitzats 
Dissenyar i desenvolupar projectes educatius individualitzats i col·lectius 
Tenir una bona capacitat per a la observació 
Tenir iniciativa i creativitat per aprofitar tots els recursos disponibles en la comunitat 
 
Centre de pràctiques CASAL D’NFANTS EL RAVAL 
Conèixer la normativa vigent en la formació del col·lectiu destinatari 
Comprendre les característiques psicològiques dels destinataris 
Identificar les característiques i trastorns de l’aprenentatge  
Comprendre les principals aportacions de la sociologia de l’edat i les generacions 
Identificar els diferents models d’educació  
Conèixer les característiques diferencials del desenvolupament de persones amb diferents discapacitats i 
com aquestes condicionen els seus processos d’aprenentatge 
Analitzar i optimitzar els processos d’aprenentatge 
Valorar les característiques dels participants que condicionen els seus processos d’aprenentatge 
Comprendre els fonaments de l’educació intercultural 
Valorar els diferents models d’intervenció en el temps lliure 
Conèixer la legislació vigent aplicable a la intervenció sociocomunitària 
Descobrir totes les potencialitats de l’entorn i saber transformar-les en recursos per a la dinamització 
sociocultural 
Mostrar un domini de les característiques socials i culturals del col·lectiu amb el que desenvolupa la seva 
feina 
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Ser capaç de reduir l’angoixa i l’estrès que pot provocar una situació de desinformació 

Conèixer el desenvolupament i socialització del col·lectiu destinatari 
Comprendre les problemàtiques psicosocials que poden afectar greument a determinats col·lectius i les 
seves conseqüències 
Valorar les polítiques adreçades a protegir els col·lectius en risc, així com els agents implicats i els 
recursos disponibles 
Analitzar les característiques dels col·lectius en risc, les necessitats educatives i afectives així com 
aquestes característiques condicionen la intervenció educativa 
Identificar els diferents models d’intervenció de col·lectius en risc 
Facilitar la integració al grup 
Detectar els estats afectius de les persones i la seva personalitat i adaptar l’actuació educativa a aquests 
estats i peculiaritats 
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 
Tenir un alt sentit de la responsabilitat i maduresa personal 
Prendre decisions ràpides, amb sentit comú i amb confiança amb un mateix 
Tenir molt control emocional i tolerància a la frustració 
Ser un bon mediador i promoure les habilitats per a la resolució de conflictes 
Tenir recursos per relacionar-se amb l’entorn del col·lectiu en risc, malgrat les problemàtiques que puguin 
sorgir 
Actuar de forma franca i estar obert a les opinions dels altres 
Ser afectiu i saber transmetre aquesta afectivitat  
Promoure les habilitats socials, afectives i l’autonomia dels destinataris a partir de situacions educatives 
no formals i/o quotidianes 
Tenir una bona capacitat per a la observació 
Tenir iniciativa i creativitat per aprofitar tots els recursos disponibles en la comunitat 
 
Centre de pràctiques BIBLIOTECA CAN BUTJOSA 

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

Conèixer i aplicar els procediments administratius de relació entre ciutadans i associacions amb 
l’administració 
Analitzar les polítiques de les diferents administracions respecte a programes d’intervenció 
comunitària 
Valorar les característiques dels participants que condicionen els seus processos 
d’aprenentatge 
Comprendre els fonaments de l’educació intercultural 
Analitzar els diferents models d’aprenentatge de segones llengües 
Identificar les aportacions antropològiques en cultura i identitat 
Valorar els diferents models d’intervenció en el temps lliure 
Conèixer la legislació vigent aplicable a la intervenció sociocomunitària 
Descobrir totes les potencialitats de l’entorn i saber transformar-les en recursos per a la 
dinamització sociocultural 
Actuar tenint en compte l’entorn i el territori, vinculant-se amb tots els agents educatius i socials 
necessaris 
Obtenir i generar recursos de les administracions, entitats patrocinadores i dels individus 
Coordinar-se amb d’altres institucions per gestionar i desenvolupar programes innovadors 
contra l’exclusió social 
Mostrar un domini de les característiques socials i culturals del col·lectiu amb el que 
desenvolupa la seva feina 
Ser capaç de reduir l’angoixa i l’estrès que pot provocar una situació de desinformació 
Tenir capacitat per estar implicat en diversos projectes simultanis 
Coordinació entre els professionals i les famílies 
Elaborar un catàleg de recursos amb els materials disponibles al centre 
Identificar les característiques i trastorns de l’aprenentatge  
Identificar els diferents models d’educació  
Conèixer les característiques diferencials del desenvolupament de persones amb diferents 
discapacitats i com aquestes condicionen els seus processos d’aprenentatge 
Elaborar recursos didàctics aplicats a cada nivell educatiu a la formació, suport a la docència i 
autoformació 

Informar sobre els recursos existents 
Aplicar les diferents estratègies d’intervenció, en les dificultats i trastorns d’aprenentatge 
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Conèixer el desenvolupament i socialització del col·lectiu destinatari 
Comprendre les problemàtiques psicosocials que poden afectar greument a determinats 
col·lectius i les seves conseqüències 
Valorar les polítiques adreçades a protegir els col·lectius en risc, així com els agents implicats i 
els recursos disponibles 
Analitzar les característiques dels col·lectius en risc, les necessitats educatives i afectives així 
com aquestes característiques condicionen la intervenció educativa 
Identificar els diferents models d’intervenció de col·lectius en risc 
Facilitar la integració al grup 
Detectar els estats afectius de les persones i la seva personalitat i adaptar l’actuació educativa 
a aquests estats i peculiaritats 
Coordinar-se amb els altres educadors i persones que conformen l’equip de treball, així com 
amb els agents educatius externs al centre 
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 
Tenir un alt sentit de la responsabilitat i maduresa personal 
Prendre decisions ràpides, amb sentit comú i amb confiança amb un mateix 
Tenir molt control emocional i tolerància a la frustració 
Ser un bon mediador i promoure les habilitats per a la resolució de conflictes 
Tenir recursos per relacionar-se amb l’entorn del col·lectiu en risc, malgrat les problemàtiques 
que puguin sorgir 
Actuar de forma franca i estar obert a les opinions dels altres 
Ser afectiu i saber transmetre aquesta afectivitat  
Promoure les habilitats socials, afectives i l’autonomia dels destinataris a partir de situacions 
educatives no formals i/o quotidianes 
Elaborar informes educatius individualitzats 
Dissenyar i desenvolupar projectes educatius individualitzats i col·lectius 
Tenir una bona capacitat per a la observació 
Tenir iniciativa i creativitat per aprofitar tots els recursos disponibles en la comunitat 
Conèixer formes d’emmagatzemar, distribuir i difondre estudis 
Conèixer els principals mètodes i instruments susceptibles d’utilitzar en la recerca educativa 
Localitzar informació i seleccionar-la 
Dissenyar estudis relacionats amb l’anàlisi de problemàtiques educatives 
Analitzar instruments per a la presa d’informació sobre la realitat educativa 
Aplicar instruments per a la presa d’informació sobre la realitat educativa 
Definir l’índex d’una memòria d’estudis d’acord amb la seva finalitat 

 
La idea és que a mig-llarg termini puguem tenir un qüestionari amb les competències 

específiques de tots els centres de pràctiques de la xarxa MPI. 

 

2.3. El paper de l’estudiant 
 

L’estudiant és un dels elements clau del projecte MPI. De fet, tot gira al seu voltant 

perquè, al cap i a la fi, és un projecte centrat en les pràctiques que han de realitzar els 

estudiants d’educació social, pedagogia i psicopedagogia de la nostra facultat. 

 

El paper de l’estudiant en tot aquest procés comença en l’elecció del centre on voldrà 

realitzar les pràctiques. En el cas dels centres de la xarxa MPI, aquests són presentats 

en diverses sessions informatives. D’aquesta manera, els estudiants tenen més 

elements per escollir un centre de pràctiques i no un altre. A més, ara també es poden 

consultar els centres des de la nostra pàgina web, amb vincles directes a les pàgines 

dels diferents centres. 
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Un cop s’ha triat el centre caldrà que l’estudiant formalitzi la inscripció, seguint el 

procés establert des de l’equip MPI (i no pas seguint el procés del pràcticum ordinari). 

Hem de dir que aquest punt encara genera algunes equivocacions per part dels 

estudiants que no els queda clar com han de fer la inscripció. Quan l’estudiant omple 

el full d’inscripció se li demana que marqui dues preferències de centres per dues 

raons: la primera, per si el centre que ha triat ja està ple; i, la segona, per si cal 

reubicar els estudiants de pràctiques en uns centres concrets i així poder treballar en 

equip interdisciplinari (si només hi ha 2 estudiants en un centre és difícil fer aquest 

treball interdisciplinari). 

 

Des de l’equip MPI publiquem el llistat de centres de pràctiques amb l’assignació dels 

estudiants i els tutors/es de pràctiques de la Facultat. A partir d’aquest moment, doncs, 

comença formalment el pràcticum MPI.  

 

El tutor/a de la Facultat és l’encarregat de convocar per primera vegada els estudiants 

al centre de pràctiques, per tal de conèixer-lo i conèixer els seus companys d’equip en 

el pràcticum. En aquesta primera trobada les tres parts implicades en el pràcticum 

(estudiant, tutor/a de la Facultat i tutor/a del centre) hauran de signar un Contracte 

d’Aprenentatge com el que presentem a continuació2: 

 

                                                 
2 Aquest document també es troba a la nostra pàgina web. 



 - 15 -

CONTRACTE D’APRENENTATGE DE LES PRÀCTIQUES MPI 

 

Reunits, ______________________ (estudiant en pràctiques), ____________________________ 

(professor tutor de la facultat), _______________________ (tutor del centre __________________) 

Acorden: 

 

1. Que l’alumne de pràctiques es compromet a ... 

 

• Realitzar les pràctiques en l’horari i calendari 

següent:_______________________________________________________________

__________________________ 

• Assistir a les reunions i tutories conjuntes i individuals. 

• Desenvolupar les pràctiques en les dates i horaris pactats, respectant la puntualitat, i a 

informar sempre que no pugui assistir. 

• Coordinar-me amb els meus companys de pràctiques del centre per tal de desenvolupar 

el treball conjunt encomanat. 

• Realitzar les tasques de pràctiques que s’hagin pactat. 

• Pactar amb el tutor de la facultat i del centre qualsevol canvi. 

 

2. Que el professor tutor de la facultat i el tutor del centre es comprometen a... 

 

• Tutoritzar i orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge durant les pràctiques. 

• Pactar les competències que es treballaran durant les pràctiques i la forma de treballar-

les. 

• Facilitar-li la documentació necessària. 

• Facilitar la participació de l’estudiant en les activitats del centre que siguin útils i 

adients per desenvolupar les competències pactades. 

• Avaluar a l’estudiant per l’assoliment de les competències del seu pla de treball. 

En el transcurs de les pràctiques es farà el seguiment i valoració d’aquests compromisos per totes les 

parts. El no compliment per part de l’alumne del contracte suposarà suspendre les pràctiques. 

 

I per a què així consti signen aquest acord,  a _______________________________, el ___ de 

___________ de _______ 

 

 

Alumne    tutor del centre  tutor de la facultat 

Telèfon_____________________ Telèfon_________________ Telèfon___________ 

Mail_______________________ Mail_______________         Mail______________ 
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A més, en aquesta primera fase es posa en pràctica el Pla d’Acollida3 elaborat pel 

propi centre per tal que cada estudiant pugui rotar pel centre i fer-se’n una idea global. 

A partir d’aquí, i amb el temps que sigui necessari, els estudiants seran assignats (en 

funció dels seus interessos i les necessitats del centre) en els diversos projectes del 

centre de pràctiques.  

 

Fets aquests tràmits necessaris, comença el període de pràctiques dels estudiants, els 

dies i hores establerts. Cal que en aquest moment els estudiants analitzin quines 

competències tenen i pactar les competències que es poden arribar a assolir o millorar 

amb el pràcticum. És en aquest moment que s’utilitzarà els qüestionaris de 

competències específiques dels centres de pràctiques. 

 

Durant aquest temps, es realitzaran trobades periòdiques entre els estudiants, el 

tutor/a del centre i el de la Facultat que, normalment, es desplaçarà al centre de 

pràctiques. Aquestes reunions estan pensades per fer el seguiment del pràcticum dels 

estudiants, veure quines llacunes i/o mancances tenen i pensar com solventar-les. En 

aquest sentit, durant el primer trimestre d’aquest curs s’ha realitzat un seminari del 

Diari de Camp, dirigit exclusivament als estudiants de pràctiques de l’MPI, ja que se’ls 

demana que al llarg del període de pràctiques elaborin el seu diari de camp personal. 

També es preveu realitzar un seminar enfocat a la detecció i l’avaluació de 

necessitats. 

 

Tal com hem comentat anteriorment, un dels elements que diferencia el pràcticum MPI 

del pràcticum ordinari és que es requereix un treball interdisciplinari (recordem que els 

estudiants són d’educació social, pedagogia i psicopedagogia) per part dels estudiants 

que fan les pràctiques. Així doncs, es realitzaran reunions conjuntes entre els 

estudiants (prèvia planificació). Cal que aquests equips de treball atenguin els dos 

nivells de funcionament grupal: l’anomenat “de tasca” i l’anomenat “de procés”. Per 

facilitar la feina i deixar-ne constància, cada vegada que l’equip de treball es reuneixi 

omplirà una fitxa. En una part es prendrà nota de tot allò referent a la tasca i, en una 

altra part, es recollirà l’anàlisi que el propi equip faci del procés grupal donat mentre ha 

durat la reunió. Per poder completar aquest anàlisi, convindrà que una persona de 

l’equip (com a mínim) exerceixi la funció d’observadora del procés grupal mentre dura 

la interacció per dur a terme la tasca. Un cop finalitzada la tasca que dóna resposta als 

objectius de la reunió, aquesta persona o persones que observen seran les 

                                                 
3 Veure a l’Annex 2 un exemple del pla d’acollida d’un dels nostres centres. 
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encarregades de donar informació a la resta de membres de l’equip, sobre les seves 

observacions, a fi que, entre tots i totes, es pugui elaborar l’anàlisi del procés. Es 

recomana que la funció d’observació sigui rotativa entre els membres per donar 

l’oportunitat d’aprendre-la a tots ells i elles. A la memòria de practicum hi hauran de 

constar tantes fitxes com reunions celebrades per l’equip. 

 

És convenient que en una d’aquestes reunions conjuntes inicials serveixi per planificar 

i presentar el pla de treball propi i les tasques comunes que els/les estudiants 

realitzaran al llarg del curs. 

 

Per a facilitar la feina als estudiants, hem elaborat una fitxa per a prendre nota de les 

reunions d’equip, talc om hem exposat anteriorment. Aquesta fitxa, que presentem a 

continuació, també es pot descarregar de la web de l’MPI, per tal que els estudiants hi 

tinguin un accés fàcil: 
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REUNIONS DEL TREBALL EN EQUIP INTERDISCIPLINAR 

EN EL MODEL DE PRACTICUM INTEGRADOR (MPI) 

Data de la reunió:  

OBJECTIUS de la reunió 

•  

•  

 

Persones presents  

 

Persones excusades Persones absents 

Principals aspectes treballats en relació als objectius 

•  

•  

•  

 

 

Principals aspectes del procés grupal (fases de desenvolupament, variables i fenòmens) 

•  

•  

•  

 

 

Acords presos relacionats amb la tasca i amb el procés del grup 

•  

•  

•  
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Finalitzades les pràctiques cada estudiant haurà d’elaborar la memòria del pràcticum, 

la qual hauria d’abarcar els elements que detallem a continuació: 

 
• Incloure-hi el Contracte d’Aprenentatge que, tal com hem explicat abans, es 

signa a l’inici de les pràctiques entre les tres parts implicades (estudiant, tutor/a 

del centre i tutor/a de la Facultat).  

• El Planning del treball realitzat, tant de forma individual com en grup. 

• Caldrà elaborar i incloure dins la memòria de pràctiques l’Informe Tècnic. Per 

facilitar la tasca dels estudiants hem penjat a la web el guió que hauria de tenir 

aquest informe.  

• Partint de la base que al llarg del pràcticum els estudiants s’hauran de reunir 

periòdicament i analitzar, de forma interdisciplinària, la seva actuació, caldrà 

que prenguin acta de les reunions que facin en equip. Des de l’equip MPI 

també posem a la seva disposició un model d’acta.  

• El Diari de Camp, és a dir, incloure totes les anotacions personals que l’estudiant 

hagi anat prenent al llarg del seu període de pràctiques. 

• Finalment, incloure l’Autoinforme, és a dir, avaluar les pròpies competències i el 

funcionament del grup. Per fer-ho caldrà recuperar el document inicial de les 

competències. 

La memòria de pràctiques pretén ser un reflex del període de pràctiques de cada 
estudiant.  

 

A continuació us mostrem l’estructura que hauria de tenir l’Informe Tècnic que, com ja 

s’ha dit, és una part més de la memòria de pràctiques4: 
 

INFORME TÈCNIC 
L’informe tècnic de les pràctiques és un document que elaborarà l’equip d’estudiants que realitzen les 
pràctiques del centre de forma conjunta. Aquest informe contindrà apartats que estaran elaborats per tots 
els alumnes i així ho veureu indicat com a “treball comú”, i d’altres que seran realitzades pels alumnes 
que cursen un determinat pràcticum. 
 

L’informe tècnic està composat per els següents aspectes: 
 
1) Contextualització i presentació del centre (treball comú) 
2) Anàlisi organitzacional del centre (treball comú pels de 2n ES i 3r PDG) 
3) Disseny i projecte de la intervenció (treball individual pels de 3r ES i 4t PDG)  

a) Anàlisi de necessitats (seminari, 1r trimestre) (3r ES, 3r i 4t PDG) 
b) Aplicació i avaluació del projecte (3r ES i 4t PDG)  

4) Tasques de suport fetes al centre (treball individual de cadascun dels estudiants)  

                                                 
4 Aquest document també es troba a la nostra pàgina web. 
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Els principals continguts dels diferents apartats seran: 
 
1) Contextualització i presentació del centre (treball comú) 
 

a) Presentació del centre 
  

Breu introducció al centre i al projecte on s’ha de fer esment de: 
• Característiques generals del centre. 
• Objectius educatius més significatius del centre. 
• Contextualització del centre (ubicació i dependència orgànica) 
• Activitats a realitzar durant el període de pràctiques 
• Signatura de l’estudiant. 
• Signatura del/la  tutor/a del centre i segell del centre. 
• Data. 

Aproximadament 2 fulls 
 
b) Contextualització del centre 
 

• Instruments i tècniques utilitzats per la recollida i anàlisi de la informació. 

• Anàlisi de l’entorn extern del centre: Es tracta d’esbrinar quina ha estat la necessitat 
social que justifica la creació del centre. 

• Anàlisi de l’entorn intern del centre: Es tracta de analitzar els factors que orienten les 
diferents accions educatives que realitza el centre.5 

Aproximadament 5 fulls 
 
2) Anàlisi organitzacional del centre (treball comú pels de 2n ES i 3r PDG) 

 
Instruments i tècniques utilitzats per la recollida i anàlisi de la informació. 
 

a. Anàlisi dels objectius educatius del centre 

- A mig/llarg termini 

* Projecte Educatiu/ Política de formació/ Pla General de Formació 

* Disseny i Contingut Curricular, Reglament de Règim Intern. 

- A curt termini 

* Plans d'actuació/ Pla Anual de Centre-Formació. 

* Programacions específiques 
 
b. Anàlisi dels medis i recursos 

i) Recursos materials (suficiència / insuficiència; adequació / inadequació, etc. 
dels espais, materials,...) 

ii) Recursos humans 
iii) Ordenació dels recursos humans: organigrama i funcions 

iv) Categories professionals. 
v) Accés al centre i procés de selecció dels professionals 
vi) Possibilitats de promoció dins del centre 
vii) Recursos per a la formació permanent 
viii) Recursos funcionals (adequació / inadequació, suficiència / insuficiència,... 

del calendari i horari i del pressupost). 
c. Anàlisi del sistema relacional: 

i) Cultura i clima: elements definitoris 
ii) Procés de planificació de les actuacions que es duen a terme en el centre (qui 

                                                 
5 Per exemple: en funció dels usuaris, del context social, demandes, professionals ... 
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ho fa, com es fa i quan es fa). 
iii) Coordinació d’actuacions (qui, com,...) 
iv) Control de les activitats i avaluació dels resultats (qui, com, que i quan) 
v) Procés de presa de decisions que es duu a terme en el centre (responsables, 

recursos que s’utilitzen i tipus de decisions). 
vi) Conflicte: tractament general de les situacions conflictives 
vii) Innovació tecnològica, de metodologies d’intervenció, de materials, ... que es 

realitza en el centre en vistes a millorar la qualitat de les accions educatives 
Aproximadament 20 fulls 

 
3) Anàlisi de les accions educatives del centre (2onES) 
 

• Instruments i tècniques utilitzats per la recollida i anàlisi de la informació 
• Descripció i anàlisi del grup d’intervenció 

- Característiques del grup d’usuaris. 
- Valoració d’aquells aspectes que l’estudiant consideri positius dels usuaris de 

cara a la intervenció educativa amb ells. 
- Problemàtiques que amb més freqüència s’ha trobat l’estudiant que dificulten la 

intervenció 
- Valoració de l’adequació de les intervencions a les necessitats i característiques 

dels usuaris 
 
• Anàlisi de les possibilitats d’intervenció 

Aproximadament 10 fulls 
 

4) Disseny i projecte de la intervenció (treball individual pels de 3r ES i 4t PDG) 
 

a) Anàlisi de necessitats (seminari, 1r trimestre) (3r ES, 3r i 4t PDG) 
 

Es tracta d’esbrinar les necessitats educatives dels usuaris realitzant una avaluació 
inicial, tenint en compte diferents punts de vista. Ha de constar de: 

 Anàlisi de necessitats normatives. 

A partir de l’anàlisi de la realitat i contrastant-ho amb el què seria desitjable 
(el què trobaríem en grups o espais similars) s’elabora un llistat de necessitats 
que hauran de comparar-se amb aquelles que sorgeixen en el propi grup 
d’intervenció (primàries). 

 Anàlisi de necessitats primàries. 

A partir de l’anàlisi i comparació de les necessitats expressades pels usuaris i 
les percebudes pels professionals que hi treballen al centre. 

 Estudi de recursos disponibles (humans, materials, funcionals) en el centre pel 
desenvolupament del projecte. El disposar d’aquests recursos condicionarà el 
disseny del projecte d’intervenció. 

 Priorització de necessitats. 

A partir de totes les necessitats analitzades i els recursos disponibles. S’indicarà 
el procés seguit per la priorització, els criteris per a la ordenació de les 
necessitats i es justificarà l’elecció de cada una de les necessitats, tot valorant la 
seva importància per al grup d’usuaris. 

 Fonamentació i delimitació del projecte. 

A partir del procés d’avaluació s’haurà de justificar la importància del projecte 
en el context i grup on s’aplicarà (per què es fa); així com es marcarà la finalitat 
del projecte que d’alguna manera delimitarà la intervenció a realitzar. 

Aproximadament 13 fulls 
 
b) Aplicació i avaluació del projecte (3r ES i 4t PDG)  
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 Objectius. (generals i específics) 

 Continguts teòrics del projecte: S’hauran de llistar i definir els continguts que es 
treballaràn amb el grup d’usuaris a partir del projecte. 

 Programa d’activitats. Cada activitat ha d’incloure: 

 Objectius. 

 Breu descripció de l’activitat 

 Metodologia a utilitzar per dur-la a terme. 

 Recursos necessaris 

 Responsable de l’activitat. 

 Criteris d’avaluació. 

 Temporització: Previsió del calendari general del projecte. 

 Funcions i tasques a realitzar: Cal tenir en compte tant els professionals com el 
grup destinatari. 

 Disseny d’avaluació. (aproximadament 10 fulls) 

 Justificació del model avaluatiu utilitzat. 

 Objectius de l’avaluació. 

 Elaboració dels criteris per a l’avaluació. 

 Disseny avaluatiu. 

 Elaboració/adaptació d’instruments, tècniques i recursos. 

 Planificació del procés de recollida d’informació. 

 Justificació del procés d’anàlisi de la informació 

 Informe d’avaluació. (aproximadament 5 fulls) 

 Propostes de millora (aproximadament 2 fulls) 

 
5) Tasques de suport fetes al centre (treball individual de cadascun dels estudiants)  

 
 Descripció de la intervenció que ha dut a terme durant el període de pràctiques (a banda de 
l’aplicació del projecte d’intervenció en el cas de 3r ES i 4t PDG). 

Aproximadament 5 fulls 
 
 
6) Tasques o projecte realitzat en grup  

 
 Descripció de la intervenció o les tasques que s’han realitzat com a projecte conjunt de 
l’equip d’estudiants en pràctiques. 

Aproximadament 5 fulls 
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Malgrat tot el que se li demana a l’estudiant en pràctiques, des de l’organització de 

l’MPI s’intenta que l’estudiant se senti recolzat en tot moment, així com rebi els 

recursos necessaris per afrontar les possibles mancances.  

 

2.4. Equip MPI 
 

El projecte MPI va sorgir d’un grup de professors i professores de la Facultat de 

Ciències de l’Educació de la UAB i, concretament, del Departament de Pedagogia 

Aplicada i del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. Conscients de la 

importància del pràcticum en el desenvolupament professional dels estudiants, es va 

creure interessant endegar un projecte d’aquestes característiques. Amb el pas del 

temps, l’equip de professorat MPI s’ha anat modificant. Actualment l’equip està format 

per 10 professors/es d’ambdós departaments i un becari que realitza tasques de 

support al projecte. La majoria d’aquests professors tutoritzen les pràctiques dels 

estudiants en determinats centres MPI. Amb el pas del temps s’ha aconseguit 

estabilitzar la figura del tutor/a de la Facultat en els diversos centres de pràctiques. 

D’aquesta manera, un tutor/a de la facultat tutoritza les pràctiques del grup 

d’estudiants que estigui en un mateix centre (sinó no es podria realitzar el seguiment 

del treball interdisciplinari). Aquesta estabilitat s’ha valorat molt positivament tant des 

dels centres de pràctiques com dels mateixos estudiants. 

 

Podeu consultar més informació sobre l’equip MPI entrant a la pàgina web del 

projecte. 

 

2.5. Xarxa de centres de pràctiques MPI 
 

Durant el curs 2008/2009 comptem amb setze centres de pràctiques, els quals 

presentem a continuació (l’ordre és aleatori)6: 

 

• Casal d’Infants del Raval 

• CEIP Comunitat d’Aprenentatge Can Besora 

• CEIP Comunitat d’Aprenentatge El Calderí 

• Centre Esclat Bellvitge 

• Centre de Formació d’Adults La Concòrdia 

                                                 
6 Podeu consultar información detallada de cada centre a la web del projecte MPI, a l’apartat de 
Centres: http://dewey.uab.cat/mpi 
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• Escola d’Adults Pegaso 

• CIPO 

• CRAE Fundació Busquets 

• CRAE Llar Nova Esperança  

• Fundació Ateneu Sant Roc 

• Fundació Privada Canigó 

• Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 

• Projecte Home Catalunya 

• IARS - Grup de recerca de la Facultat de Ciències de l’Educació  

• ERESV – Grup de recerca de la Facultat de Ciències de l’Educació 

• Fòrum IDEA - Grup de recerca de la Facultat de Ciències de l’Educació  

 

No obstant, degut a les preferències dels estudiants, actualment tenim cinc centres en 

els que no hi ha cap estudiant inscrit per a fer-hi les pràctiques. Això no vol dir que 

aquests cinc centres deixin de formar part de la xarxa MPI; aquests podran continuar 

assistint a les sessions de reflexió entorn el model, així com formular propostes i, de 

cara a propers cursos, tornar a ser ofertats com a centres de pràctiques de la xarxa 

MPI. 

 

Si fem memòria, als inicis de l’MPI van passar un qüestionari a tots els centres de 

pràctiques de la base de dades de la Facultat amb la finalitat de veure quins centres 

podrien ser afins al nostre model, i quins (per l’estructura que tenien, etc.) no 

concordaven amb la nostra idea de pràctiques (per exemple, poder acceptar 

estudiants de diverses titulacions). A partir d’aquest primer buidatge dels qüestionaris 

es va fer un primer contacte amb alguns dels centres per tal de fer una prova pilot del 

model, i així hem anat evolucionant fins arribar al moment actual que comptem amb 

una xarxa sòlida de centres de pràctiques.   

 

La xarxa de centres MPI, com podeu comprovar, està formada per centres de 

pràctiques de diferents tipus: així, tenim des de centres de formació de persones 

adultes, centres residencials d’acció educativa per a menors, una biblioteca infantil i 

juvenil, casals d’infants, equips de recerca de la Facultat, dues escoles Comunitat 

d’Aprenentatge, entre d’altres. Tot i la diversitat de centres, tenen en comú que han de 

poder assumir més de dos estudiants de pràctiques (entenem que amb tres persones 

ja es pot començar a realitzar un treball en equip) i que aquests han de poder ser de 

diferents titulacions (educació social, pedagogia i psicopedagogia). 
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Un altre dels trets característics d’aquests centres és la implicació que mostren en el 

desenvolupament i el seguiment del pràcticum dels estudiants de la nostra Facultat. 

Així doncs, hem d’agrair públicament l’esforç i la dedicació que els centres, i en 

concret els respectius tutors/es de pràctiques,  
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3. Situació actual 
 
Actualment el Model de Pràcticum Integrador es troba en una fase de consolidació.  

Tenim una xarxa estable de centres de pràctiques interessats en la forma de treballar 

per competències i formant un equip interdisciplinari tal com es proposa des de l’equip 

MPI; un equip de professors i professores de la Facultat que s’impliquen en les 

pràctiques dels estudiants, fent trobades periòdiques als centres de pràctiques, 

realitzant seminaris per a afrontar les possibles mancances dels estudiants, etc.; I 

cada curs s’inscriuen nous estudiants que opten per la metodologia de treball 

interdisciplinar entre alumnes d’altres titulacions, així com treballar per competències.  

 

No obstant, falta trencar amb algunes barreres administratives que dificulten la gestió 

de l’MPI. Un primer element distorsionador és l’existència del pràcticum ordinari i el 

pràcticum MPI. Tot i que cada curs, des de l’equip MPI, fem sessions informatives del 

pràcticum, sovint els estudiants es mostren desconcertats perquè els costa veure la 

diferència entre una metodologia i una altra, o bé no saben si han de fer la inscripció a 

Coordinació de Pràctiques de la Facultat (pràcticum ordinari). 

 

També ens hem trobat casos d’estudiants que trien un determinat centre de pràctiques 

perquè el tenen al costat de casa (sense tenir en compte si es tracta d’un centre MPI 

amb tot el que això comporta) i a mig curs deixen les pràctiques perquè no s’hi volen 

implicar massa. 

 

Un altre tema a tenir en compte és que les despeses que comporta una més dedicació 

per part del tutor/a de pràctiques de la Facultat (molts més desplaçaments al centre de 

pràctiques, més hores de dedicació…) no estan compensades econòmicament. 

L’equip MPI que tutoritza les pràctiques dels estudiants són persones que es creuen la 

metodologia i, per tant, creuen que en la tasca que fan.   

 

 
A mode de conclusió podem dir que encara ens queda feina per fer per tal de 

consolidar el Model de Pràcticum Integrador i fer que esdevingui la metodologia òptima 

perquè els estudiants puguin desenvolupar les pràctiques i en treguin el màxim profit.  

 

En relació als aspectes competencials, estem convençuts que poden aconseguir-se 

amb certa solvència si som capaços d’aplicar, al projecte d’intervenció en els centres 
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de pràctiques, els diversos coneixements i habilitats instrumentals apreses a través de 

les diverses assignatures de la carrera.  

 

Pel que fa als centres de pràctiques, tot i la diversitat i complexitat que ofereix l’àmplia 

tipologia de centres, tots ells tenen el mateix objectiu fonamental: oferir la màxima 

formació de qualitat al col·lectiu específic i així ho transmetem als nostres estudiants.  

Som conscients que correm el risc de la simplificació. No obstant, creiem en el nostre 

cas particular, que els estudiants en pràctiques puguin centrar la seva atenció en allò 

fonamental i evitar el risc de la dispersió. Ja tindran temps d’entrar en detalls al llarg de 

la seva trajectòria professional.  

 

Els estudiants en pràctiques tenen l’oportunitat de conjugar la teoria i la pràctica sota 

una mateixa supervisió i evitar, en conseqüència, la fragmentació epistemològica, a 

vegades inevitable, que apareix en les diverses titulacions que tenen en comú 

l’Educació. El projecte MPI ofereix, de forma modesta, la innovació d’un sistema 

complementari de tallers que permet, a demanda de l’alumnat, aprofundir en les 

diverses necessitats formatives que apareixen al llarg del seu període de pràctiques. 

Per tot això, coincidim en la bondat del projecte i en la seva possible i, potser, 

necessària generalització. 

 

 


