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1. Preguntes pel 2n grup de discussió amb els/les estudiants. Dos nuclis temàtics: 
  

� Formació per l’experiència i formació per la teoria. 
 

1) Ara que este a punt de finalitzar la vostra formació universitària, quins serien els grans 
aprenentatges que heu fet per al vostre futur exercici professional? Podeu identificar d’on han 
vingut aquests aprenentatges (de la teoria-classe,  de la participació a les escoles, practicum ...) 

 
a) Assenyaleu aquells continguts tteòrics que quan heu estat en contacte amb la realitat us han 

servit/us heu enrecordat/els heu tingut presents? 
 
b) Quins coneixements creieu que han sorgit preferentment del contacte amb la relitat escolar 

(aula, mestres, famílies, ...) 
 

2) Valoreu la importància de la formació teòrica i de la formació pràctica a una carrera com la vostra, 
d’educació. (Des d’aquesta valoració i en general, com creieu que ha estat la formació que heu 
rebut: ha estat equilibrada, suficient o no; esbiaixada cap a la formació teòrica  la pràctica ...?) 

 
 
� Qualitats, competències i funcions del professorat universitari des del supòsit que el bon professor es 

aquell que fa enllaços teoria-practica i teoria-realitat. 
 

3) Indiqueu i valoreu les activitats formatives que fa el professorat per relacionar teoria i pràctica 
4) Indiqueu-nos quines estratègies podrien millorar el contacte amb la realitat des de les aules 

universitàries 
5) Si poguéssiu donar un consell als/les nous/noves estudiants que iniciaran la carrera, què els 

diríeu per ajudar-los a la seva formació? 
 
 

2. Planificació i concreció del grup de discussió 
 

- Data: dilluns 6 de febrer de 2012.  
- Hora: de 10:00 a 11:30 h. 
- Lloc: Sala 232B (DOE). Edifici de Llevant, 2a planta. 
- Responsables de la sessió: BP i NOb. MP en funció de la seva disponibilitat. 
- Tasques: guió amb les preguntes, 2 gravadores, camàra fotogràfica, esmorzar, certificats, 

convocatòria personalitzada als estudiants amb informació dels dos nuclis temàtics. 
 
 

3. Activitats pendents de la recerca (periode febrer-maig de 2012) 
- Grup de discussió amb estudiants de la 1a promoció del Grau d’EI (2009-10), el 6 de febrer de 2012. 
- Enquestes als estudiants de les promocions 2009-10 i 2010-2011. (passat el 6 de febrer) 
- Grup de discussió amb mestres i professorat. Es poden afegir estudiants. (del 5 al 9 de març) 

 
 
4. Fixar data per a l’elaboració de l’article o informe final. Les competències del formador/a. 

- Termini el 15 de juliol de 2012. Entregar a l’ICE i la Revista REIRE de l’ICE. 



- Contingut ampli: 1) Competències del formador/a (carpetes d’aprenentatge+1er grup de discussió 
amb estudiants+enquestes estudiants); 2) Formació teòrica i formació pràctica (2n grup de discussió 
estudiants+enquestes estudiants+grup de discussió professionals). 

- Elaborar la part corresponent de l’article prevista per avui, 23-1-12, per a la propera reunió del 27 de 
març de 2012. Veure acta del 23-11-11: 
� Introducció, BP. 
� Primera part, MP i Ob. 

 
 
 
5. Participació al CIDUI “La universidad: una institución de la sociedad”, els dies 4, 5 i 6 de juliol de 
2012, a la Universitat Pompeu Fabra.  
PERFIL I COMPETÈNCIES DEL FORMADOR. La modalitat formativa “Aules Obertes a la Professionalització 
(AOP)” com a facilitadora del desenvolupament de competències. 
 

- A partir del 26 de març es notificarà l’acceptació de la comunicació. 
- Del 26 de març al 30 d’abril s’ha d’entregar la comunicació complerta. 
- La inscripció s’ha de fer institucional (REDICE’10), a través de l’Oficina de Recerca un cop ens 

acceptin la proposta de comunicació. Tarifa reduida fins el 30-4-12. 
- En la propera reunió del 27 de març ens distribuirem les parts de la comunicació per a completar-la. 
- En l’elaboració de la proposta de comunicació enviada es van anar anotant suggeriments per a 

l’ampliació del contingut i la incoporació de la bibliografia que varem limitar (s’adjunta la comunicació 
amb les propostes d’ampliació que va fer la MP en color blau) 

 
 
 
6. Determinar la propera reunió d’equip. 
 

- Data: 27 de març de 2012 
- Hora: 10:30 h 
- Lloc: Despatx 342 
- Contingut:  

� Article o informe final. Dur fet el que corresponia fer per avui 23-1-12 (punt 4 de l’acta). 
� Transcripció del 2n grup de discussió (BP). 
� Distribuir les parts de la proposta de comunicació (objectius, desenvolupament, resultats) per a 

l’elaboració de la comunicació complerta. 
 
 
 
 
 

Campus Mundet, 24 de gener de 2012 


