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Temes i acords: 
 
1. Documentació generada pels membres de l’equip. Es comparteix la documentació generada 

pels membres de l’equip: 
a. Transcripció del 2n grup de discussió i relació amb les idees claus recollides el 6-2-12 
b. Primer esborrany de l’article o informe final de la recerca 

i. Introducció i estructura general de l’article 
ii. Proposta de guió per al desenvolupament dels resultats 

c. Proposta d’ampliació de la Comunicació per al CIDUI 
 
 

2. Distribució de les parts de la proposta de comunicació (objectius, desenvolupament, 
resultats) per a l’elaboració de la comunicació complerta. Es procedeix a distribuir el 
contingut entre els membres de l’equip: 
- Contextualització del treball de camp (pàg. 5), a càrrec de NO. 
- Ampliació de l’explicació sobre la modalitat formativa AOP i pràctica reflexiva (pàg. 6), a 

càrrec de BP. 
- Ampliació de l’apartat de competències referides al “ser” (pàg. 7), a càrrec de MP. 
- Ampliació de l’apartat de competències referides al “saber” (pàg. 7), a càrrec de NO. 
- Ampliació de l’apartat de competències referides al “saber fer” (pàg. 7), a càrrec de BP. 

 
Estratègia de treball i organitzativa: 
- En quant tinguem la notificació d’acceptació de la comunicació, es comunicarà a tots els 

membres. 
- Es treballarà en documents i apartats diferenciats. 
- El 23 d’abril, es sol·licitarà la part de cadascu i el 24 d’abril es farà un únic document. 
- El 25 d’abril, ens reunirem l’equip per a compartir i finalitzar la comunicació. 
- El 26 d’abril, s’enviarà la comunicació al Congrés CIDUI. 

 
 
3. Elaboració de l’article o informe final.  Un cop revisat el treball realitzat es prenen els següents 

acords: 
a) Títol pendent. Subtítol “Les competències del formador/a: el ser, el saber i el saber fer 
b) Introducció. Amb un caràcter més genèric. Presentació de la recerca, enllaç amb l’anterior 

(d’on ve) i continuitat (finalitat). (BP) 
c) Marc teòric. Explicar què són les AOP i la pràctica reflexiva i fonamentar-les des de els 

recolzaments teòrics. Focalitzar el redactat en les AOP i les diferents aportacions teòriques. 
(BP) 

d) Objectius. Focalitzar l’article en el 2n objectiu. Afegir un peu de pàgina que expliqui la no 
diferenciació entre competències i qualitats per part de les investigadores (s’enten per 
competències el conjunt de qualitats adreçades a la seva aplicació i posada en pràctica). (BP) 

e) Metodologia. Recuperar la metodologia de recerca acció, l’àmbit de referència “l’educador” 
(sense distincions entre mestres i professorat), i explicitar els 2 moments, formació teòrica i 
formació pràctica, abans i desprès de la pràctica. (BP) 

f) Resultats. Referits als ser (MP), saber (NO) i saber fer (BP) 



g) Discussió i conclusions. No s’ha concretat. 
 
 

4. Planificació del 3er grup de discussió amb mestres i professionals. 
 

Es pren l’acord de preparar i realitzar el grup de discussió amb professionals el DIMECRES 23 
DE MAIG. 

a. Preparació de 10:30 a 12:00 h. Despatx 342. 
b. Realització de 17:30 a 19:00 h. Campus Mundet o Escola 

 
Preguntes als mestres i professorat a l’entorn de (pendent de concretar): 
- Com repercuteix en la nostra formació i exercici professional, en tenir al nostre càrrec 

estudiants en formació? 
- Com veiem al professorat universitari/mestres en aquesta relació formació teòrica i pràctica? 

 
Durant la 2a quinzena de maig es realitzarà el primer contacte amb els mestres per concretar el 
nombre de participants i lloc. 
 
 

5. Calendari de treball 
 

ABRIL 2012 
Dimarts 17 d’abril 
 

Inscripció al Congres CIDUI (tarifa reduida) 

Dilluns 23 d’abril Sol·licitud de la part de cadascu de la comunicació  
 

Dimarts 24 d’abril Realització d’un únic document de la comunicació 
 

Dimecres 25 d’abril Reunió d’equip per a compartir i finalitzar la comunicació a 
les 10:30h., despatx 342. 

Dijous 26 d’abril Enviament de la comunicació al Congrès CIDUI 
 

 
MAIG 2012 

Dilluns 14 de maig Contacte amb els/les mestres participants al grup de 
discussió 

Dimecres 23 de maig Preparació del grup de discussió, a les 10:30 h., al despatx 
342. 

Dimecres 23 de maig Realització del grup de discussió, a les 17:30 h., espai a 
concretar 

 
 

Campus Mundet, 27 de març de 2012 


