
Orientacions per a l’ús de la guia
de pràctiques

A  continuació  s’indiquen  algunes  orientacions  dirigides  a  facilitar  la
comprensió i l’ús d’aquesta guia, tant per als estudiants com per als docents.

La guia consta de set capítols: capítol 1, “Fitxes de pràctiques” composta per
12 pràctiques;  capítol  2,  “Estudi  de casos pràctics” compost  per 13 casos;
capítol 3, “Estils de referència”; capítol 4, “Dinàmica de grups”; capítol 5,
“Sistema  d’avaluació”;  capítol  6,  “Bibliografia  general”  i  un  capítol  7
d’annexos. 

El primer capítol inclou les fitxes de pràctiques amb una estructura comuna
que inclou:

1. Introducció, on apareix breument una justificació o una fonamentació
teòrica sobre el tema que cal tractar.

2. Objectius que cal  treballar  amb els alumnes al  llarg del  procés de
desenvolupament de la pràctica.

3. Procediment,  on  es  detalla  la  metodologia  que  cal seguir  per  a
aconseguir els objectius proposats. Aquest apartat se subdivideix en
parts que varien en estructura i contingut d’acord amb la temàtica que
cal  treballar.  En cada part  es diferencia clarament l’enfocament  de
treball  i  es  distingeix  entre:  treball  tutoritzat  i treball  autònom.
Entenem  per  treball  tutoritzat  aquell  en  el  qual  el docent  té  una
implicació més gran orientant, guiant, assessorant, informant, tutelant,
etc. el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne. Entenem per
treball autònom aquell en què l’alumne pren un protagonisme i una
implicació més gran en el procés d’aprenentatge. Això suposa que a
partir  del  seu  nivell  competencial  puga  seguir  el  seu  procés
d’aprenentatge  de  manera  autònoma  sense  intervenció directa  del
docent.

4. Normes de treball,  on es destaquen les normes fonamentals  per  al
lliurament de l’informe de pràctiques.

5. Activitat  alternativa:  aquest  apartat  té  una  finalitat  doble:  (a)  que
aquells alumnes que tinguen interès a aprofundir  en la temàtica de
treball puguen aconseguir un nivell més gran d’aprofundiment en el
coneixement i la comprensió del tema i (b) que aquells alumnes que,
per circumstàncies personals, no puguen assistir a la sessió de treball
en l’aula puguen aconseguir els objectius proposats en la pràctica i, per
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tant, puguen seguir el programa de l’assignatura d’una manera més
autònoma. D’aquesta manera, en alguna de les pràctiques en aquest
apartat  s’inclouen aspectes de la  pràctica general  i  s’afigen alguns
articles, pel· lícules, reflexions, cerques, qüestionaris, etc. que suposen
una major càrrega de treball autònom per a l’alumne compensant així
la falta d’assistència i, per tant, les competències treballades de manera
presencial.

6. Bibliografia general bàsica i recomanada per a la comprensió del tema
treballat i l’elaboració de l’informe de pràctiques.

En el  segon capítol,  els casos pràctics apareixen en la  seua gran majoria
indicats amb el nom propi d’un xiquet o una xiqueta. Els autors hem optat per
seguir aquest criteri per a evitar prejudicis i preconceptes abans d’abordar el
cas. Considerem que el fet de no donar informació inicial  afavoreix en els
alumnes la formulació d’hipòtesis de treball més riques i variades. Cada cas
segueix l’esquema següent:

1. Objectius que cal aconseguir en cada cas.

2. Cas, amb un enunciat i les variables que s’indiquen per a tractar-lo.

3. Estudi  del  cas,  on  es  convida  l’alumne  a  aprofundir  de  manera
progressiva en el  seu estudi. Per a això, cada cas s’inicia amb una
“primera  aproximació  al  cas  d’estudi”,  on  l’alumne  a partir  d’una
primera lectura ha d’expressar les seues percepcions, idees, creences,
primeres  hipòtesis  de  treball,  etc.  que  seran  el  marc  de  referència
inicial sobre el qual treballarà, afinarà i aprofundirà de manera cada
vegada més precisa, rigorosa i professional.

Seguidament, en un segon apartat, a través d’un qüestionari, s’analitza
i interpreta amb més aprofundiment i professionalitat el cas.

4. Informe del cas, on s’especifica l’esquema que els alumnes han de
seguir per a fer l’informe final.

5. Normes de treball: comunes a tots els casos.

En un tercer capítol,  denominat estils de referència, els autors han volgut
incloure unes orientacions bàsiques per a la cita treballs dins d’un text o en la
bibliografia  segons  l’estil  de  referència  de  l’Associació  de  Psicologia
Americana (APA) per ser el format més acceptat i comunament utilitzat per
professionals i investigadors de les ciències socials.

En el quart capítol, denominat dinàmica de grups, els autors han destacat un
dinàmica de grups l’objectiu fonamental de la qual, a més de dinamitzar el
grup, és la de reconèixer el treball que les dones psicòlogues i pedagogues han
aportat al coneixement científic al llarg de la història. 

En el cinquè capítol s’indiquen algunes orientacions generals per a establir el
sistema d’avaluació. Aquest apartat inclou aspectes generals que el docent
haurà de matisar i  ajustar  a les pautes i  al  sistema d’avaluació de la seua
assignatura i grup.
El capítol sisè inclou la bibliografia  general amb totes la fonts bibliogràfiques
utilitzades i algunes referències de manuals teòrics de Psicologia Evolutiva.

Finalment en el setè capítol s’inclou una relació d’annexos que serveixen de
suport i complement a cadascuna de les pràctiques.
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