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Continguts 
 
 

 L’aplicació de la unitat didàctica a l’aula
 Encaix en una programació concreta: Nivells, àmbits i programes. Planificació dels 

objectius, continguts, activitats, avaluació, temporalització, material, recursos, etc.
 La recollida de dades: observació, sistemes de recollida de dades, buidatge dels resultats 

i síntesi del procés desenvolupat.
 L’observació: importància, tipus, criteris.

Valoració i reflexió sobre el procés d’elaboració i aplicació de la unitat didàctica. 



 
Objectius 
 
 

 Elaborar una unitat didàctica tenint en compte: objectius, continguts, activitats, avaluació, 

temporalització, material, recursos, etc. i que encaixi en la programació d’un curs i un nivell 

concret, sota la tutorització d’una professora de la Universitat i del tutor/a del centre de 

pràctiques, intentant aplicar els diversos aprenentatges adquirits al llarg del Màster.
 Portar la unitat didàctica a la pràctica i establir mecanismes de recollida de dades.
 Recollir de manera sistemàtica la posada en pràctica (diari d’aula, gravació i observació per 

part del tutor/a del centre i/o un company/a de màster).
 Organitzar les dades i reflexionar i valorar sobre els resultats i el procés.
 Relacionar els aprenentatges teòrics adquirits amb la pràctica.
 Aplicar els coneixements adquirits en l’elaboració del portafolis personal.

 Adquirir eines per observar els altres i els mitjans usats a l’aula, i aprendre a reflexionar 
sobre la pròpia pràctica docent.


 
Avaluació 
 
 
L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir del procés realitzat per l’alumnat en 
l’observació de l’aula, l’encaix en la programació del curs, la planificació i la impartició de la unitat 
didàctica, la impartició de les sessions, la recollida de dades, el buidatge de resultats i la valoració 
del procés. Tot aquest procés es recollirà en un treball escrit, que se sintetitzarà en una exposició 
oral davant dels companys. Aquesta exposició serà avaluada per dos professors i dos alumnes. Es 
tindrà en compte també l’informe del tutor del centre on l’alumne ha realitzat les seves pràctiques i 
l'elaboració d'un portafolis per part de l'aprenent. 
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