
FITXA DEL TREBALL PRÀCTIC
SOBRE LA PRÒPIA INTERVENCIÓ

1. Membres de l’equip (parelles o equips de tres persones, en aquest darrer cas dues
persones han d’assumir el rol d’assessor i la tercera persona realitzarà la intervenció
formativa i per tant serà la persona assessorada. De cara a evitar opinions esbiaixades es
recomanable que hi hagi dues persones observadores):

1.1. Persona que realitzarà la intervenció formativa i serà assessorada:

Rafel Maura Reus

1.2. Persona/es que realitzaran l’observació de la intervenció formativa i que realitzaran
l’assessorament

Catalina Ramis Oliver. Tomeu Parets Amengual

2. Breu descripció de la intervenció formativa que s’ha de realitzar (la qual serà
observada pels assessors)

Es tracta d’una sessió del Seminari Educar i conviure. L’actuació del coordinador
de convivència dels centres escolars.

El Seminari és d’àmbit illa, i està adreçat a professorat que actua durant aquest
curs escolar com a coordinador de la comissió de convivència escolar del seu
centre. Hi participen també orientadors i orientadores que, malgrat no exercir el
càrrec de coordinador, participen activament en la gestió de la convivència als
seus instituts o escoles.

El Seminari es dissenyà conjuntament amb l’Institut de la convivència i l’èxit
escolar, i és coordinat també de manera conjunta per Rafel Maura Reus, assessor
de convivència o organització escolar del CEP de Palma, i Vicenç Rul·lan, ATD de
l’esmentat Institut. Ambdós participen activament en el desenvolupament de les
sessions, actuant com a fil conductor de les mateixes.

Els objectius i continguts a treballar a cada una de les sessions es marquen al
propi Seminari de manera conjunta entre tots els participants. Així, a la primera
sessió es dissenyà el contingut de la segona i successivament.
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3. Previsió de tasques que se realitzaran amb dates orientatives

Tasques Persones responsables Dates de realització
(orientatives, a excepció de
les marcades per la direcció

del curs)
1. Realització de la Fitxa

de Proposta de treball
pràctic sobre la pròpia
intervenció

Tots els membres de
l’equip

30/01/09 – 10/02/09

2. Lliurament de la Fitxa de
Proposta de treball
pràctic sobre la pròpia
intervenció

Un dels membres de
l’equip a l’AULA
VIRTUAL

Abans de dia 20 de febrer
de 2009

3. Preparació de la
intervenció formativa

Persona assessorada Fins dia 4 de març.

4. Preparació de la plantilla
d’observació (guió)

Persona/es assessores Fins dia 26 de febrer per fer
la plantilla individualment i
fins dia 4 de març per
intercanviar le splantille si
elaborar la definitiva.

5. Preparació de
l’assessorament

Persona/es assessores Fins dia 3 d’abril.

6. Realització de la sessió
d’assessorament

Tots els membres de
l’equip

5/03/09, de les 17h a les 20
hores al CEP de Palma.

7. Preparació dels materials
a lliurar com a treball
(vegeu índex indicatiu)

Tots els membres de
l’equip

Fins dia 24 d’abril.

8. Lliurament del treball Un dels membres de
l’equip

Abans de dia 30 d’abril de
2009

4. Incidències i canvis realitzats en relació a la proposta inicial (NOMÉS
COMPLIMENTAR A L’HORA DE LLIURAR EL TREBALL FINAL)



5. Conclusions finals del treball i aplicacions a la millora del rol professional (NOMÉS
COMPLIMENTAR A L’HORA DE LLIURAR EL TREBALL FINAL)


