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1. Documentació facilitada fruit del treball realitzat el curs 2010-2011 
 

- Informe de progrès REDICE’10. (B. Piqué) 
- Buidatge de les enquestes als estudiants de la promoció 08-09. (N. Obiols) 
- Transcripció del grup de discussió amb les estudiants de la promoció 08-09. (B.Piqué) 
- Cartell de conferències en el nou marc de col·laboració Universitat i Escola: “Pràctiques 

innovadores a l’escola. Experiències que val la pena viure.” (B.Piqué) 
- Proposta d’eixos temàtics per als grups de discussió amb estudiants i docents. (M. Payà) 
- Guió inicial per a l’elaboració d’un primer article “El/la mestre/a ideal o una idea de mestre/a. 

Percepcions dels estudiants de Formació del Professorat sobre la figura del mestre/a”. (N.Obiols) 
 
 
2. Planificació general de les activitats a realitzar curs 2011-2012 
 

ACTIVITATS CALENDARI 
1) Reunió d’equip. Recuperar la informació de les 

enquestes i grup de discussió. Revisar la proposta de 
guió de l’article (N. Obiols) i la proposta d’eixos 
temàtics per als grups de discussió (M. Payà). 
Concretar article i eixos dels grups de discussió. 
 

Dimecres 23 de novembre de 2011 

2) Grup de discussió i enquestes als estudiants 09-10. 
Relació teoria i pràctica. 

 

Setmana del 6 al 10 de febrer de 
2012 

3) Grup de discussió amb els docents (mixte). 
 

Setmana del 5 al 9 de març de 2011 

4) Reunions d’equip: 
- Buidatge dels grups de discussió i enquestes 
- Resultats grups discussió i enquestes: article 
- Article i recuperar informació carpetes 

d’aprenentatge: informe o article final 

 
... Mes d’abril ? ... 

... Mes de maig ? ... 
... Mes de juny ? ... 

 
 
3. Altres propostes de treball  
 

- Possibilitat d’incorporar a l’article la veu de mestres jubilats o seniors, bé agafant frases textuals 
dels estudiants, o preguntant-los-hi com veuen l’inici de la persona que s’esta formant. 

- Proposta per a una propera recerca: Com establir ponts entre mestres juniors i seniors. Es 
comenta la possibilitat de participar en les properes convocatòries del REDICE, ARCE, ARIE, 
MQD, ... 

- Es comparteixen diferents possibilitats de publicació de l’article a revistes: Guix, Aula d’Innovació 
Educativa, Perspectiva Escolar, Reire, o altres de la universitat. 

 
 
 
4. Propera reunió d’equip 
 
Dimecres 23 de novembre de 2011, a les 11:30 hores, al Despatx 342, Edifici de Llevant, 3a planta. 
(Es preveu una durada 2 hores, fins les 13:30 hores, per acomplir les tasques previstes).  


