R/N: Y0388/Y298

Avantprojecte del centre del Programa d’innovació pedagògica de pràctiques en
centres educatius del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
I. Dades generals del centre
Dades del centre educatiu
Nom

Codi

Adreça

Codi postal

Municipi

Serveis territorials

Trieu-ne un

Adreça electrònica

Telèfon

Nom del director/a o titular

Dades de l’equip docent
Nom del coordinador/a de les pràctiques

DNI

Nom dels mentors/ores del centre
Cognoms i nom

DNI

II. Dades de l’avantprojecte
Justificació (Feu una descripció breu de la identitat del centre que fonamenta la sol·licitud amb relació a la professionalització de la tasca docent i
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mentora a través d’un treball en equip en el marc del PEC, i que incorpora com a valor educatiu la formació dels estudiants en pràctiques en col·laboració
amb la institució universitària.)
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Objectius específics (Objectius específics que es planteja el centre en relació amb el Programa de pràctiques)
Objectiu específic 1:

Objectiu específic 2:

Objectiu específic 3:

Objectiu específic 4:

Característiques del centre
1. Plantejament institucional
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Plantejament actual (per exemple: el centre participa en programes o projectes d’innovació o n’ha certificat; el centre porta a terme actuacions de millora
i/o de transformació educativa; el centre comparteix els plantejaments institucionals definits en el PEC amb la comunitat educativa, etc.)
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Plantejament i accions previstes per al coneixement i la participació dels estudiants en les actuacions que el centre porta a terme en el marc del projecte
educatiu del centre

2. Estructura organitzativa
Estructura organitzativa actual [Indiqueu si l’organització i el funcionament del centre respon al treball d’equip sistemàtic, a la transversalitat, a la reflexió
pedagògica i a la participació tant de l’equip docent com dels alumnes i de la comunitat educativa; les característiques principals de la gestió de la
convivència i del clima escolar, i si l’equip directiu dinamitza la formació del professorat (pla de formació de centre)].

Actuacions del centre per a l’acolliment, l’acompanyament i la comunicació amb els estudiants en contextos de treball col·laboratiu del centre, i proposta
de formació global i integrada per a la participació activa dels estudiants en la dinàmica del centre

3. Àmbit curricular i metodològic
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Àmbit curricular i metodològic actual (Indiqueu si el centre implementa el currículum i l’avaluació per competències, el treball globalitzat amb
metodologies centrades en l’alumne, i les característiques del treball sistemàtic de les competències transversals: programació, implementació i
avaluació.)
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Actuacions previstes per facilitar als estudiants espais per als processos d’observació, reflexió, pensament crític, participació en sessions pedagògiques i
desenvolupament de propostes a l’aula

4. Orientació educativa i acció tutorial
Orientació educativa i acció tutorial actuals [Indiqueu si el centre treballa en equip i de manera sistematitzada l’acció tutorial, l’acompanyament i
orientació a l’alumne; les actuacions de seguiment de les trajectòries formatives d’alumnes i exalumnes, i les característiques de la coordinació entre
etapes (dins del centre o amb altres centres).]
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Propostes formatives per als estudiants en pràctiques amb relació a la planificació de l’acció tutorial i l’orientació educatives, el seu desenvolupament en
grup classe i individual i els mecanismes de seguiment i avaluació
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5. Família i entorn
Família i entorn actuals [Assenyaleu si el centre treballa amb altres agents de l’educació formal i no formal de la zona i s’implica en projectes del territori
organitzats per institucions i entitats del municipi (PEE, comissions territorials, projectes col·laboratius, servei comunitari...), i també si el centre manté
trobades periòdiques i d’intercanvi pedagògic amb les famílies dels alumnes.]

Plantejament i accions previstes per al coneixement i la participació dels estudiants en les actuacions del centre en aquests àmbits

6. Coordinació del centre amb la universitat
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Coordinació del centre amb la universitat actuals (per exemple, el centre té establerts actualment espais de trobada, d’intercanvi i d’interacció entre els
tutors de les universitats i la coordinació i mentors del centre per a la formació dels estudiants; el centre desenvolupa algun projecte amb la universitat...)

5/6

A747-V01-19

Plantejament i accions previstes per a l’intercanvi pedagògic entre el centre i la universitat per desenvolupar i millorar les pràctiques dels estudiants
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