
 
 

TREBALL PRÀCTIC SOBRE LA PRÒPIA INTERVENCIÓ 
 

1. Descripció de l’activitat 
 

L’alumnat, distribuït en parelles o en equips de tres persones1, haurà de realitzar un 
treball d’intervenció formativa, d’avaluació de la intervenció i d’assessorament entre 
iguals.  
 
Un membre de la parella o dos membres de l’equip de tres persones assumiran el paper 
d’observadors i després el d’assessors per tal de millorar el rol professional de la 
persona que fa la intervenció formativa (en el marc d’una situació real). La intervenció 
formativa serà preparada per la persona que ha de realitzar aquesta tasca i l’eina 
d’observació serà realitzada per la persona o persones assessores a partir dels materials 
que es posaran al seu abast a l’aula virtual i els que ells mateixos creguin convenient 
utilitzar.  
 
Cada parella o equip haurà de lliurar, a través de l’aula virtual, una proposta del treball 
que s’ha de realitzar (vegeu Fitxa del treball pràctic a l’aula virtual). 
 
Posteriorment a la realització de la intervenció/observació s’haurà de realitzar una 
sessió d’assessorament entre iguals i hauran de lliurar el treball de l’activitat (vegeu 
apartat 4). 
 
TERMINIS PER AL LLIURAMENT DELS TREBALLS:  
 
– Proposta de treball pràctic sobre la pròpia intervenció: 20 de febrer de 2009. 
– Treball pràctic sobre la pròpia intervenció (complet): 30 d’abril de 2009. 
 

                                                
1 De cara a evitar opinions esbiaixades es recomanable que hi hagi dues persones 
observadores. 

Curs d’Expert Universitari en Formació de Formadors.  
Curs 2008-2009 

 



 
2. Fitxa de reflexió sobre l’assessorament realitzat 
 

REFLEXIÓ SOBRE L’ENTREVISTA D’ASSESSORAMENT 
 

LA/LES PERSONA/ES ASSESSORA/ES 
 

Ha/han facil·litat (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha/han dificultat (-) 

 
 
LA PERSONA ASSESSORADA (QUE HA FET LA INTERVENCIÓ FORMATIVA) 

 
Ha facil·litat (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha dificultat (-) 

 



3. Indicadors orientatius: 
1. A l’hora d’escoltar (LES PERSONES ASSESSORES I LA PERSONA ASSESSORADA QUE HA 
REALITZAT LA INTERVENCIÓ FORMADORA) 
 
1.1. Actituds físiques  
 

- T’has posat cara a cara amb qui parlava 
- Has mantingut el contacte visual 
- T’has mantingut relaxat però a l’expectativa 
- Has procurat no creuar ni les cames ni els braços 
- Has procurat no jugar amb els dits 
- Has procurat inclinar-te cap endavant per mostrar interès 

 
1.2. Actituds verbals 
 

- Has procurat no interrompre al que parlava 
- Has aguantat els silencis 
- Has procurat no parlar de les teves experiències 
- Has procurat no jutjar 
- Has procurat no mostrar desacord 
- Has clarificat les teves afirmacions 
- Has reflectit punts de vista 
- Has mostrat sensibilitat 

 
2. En fer observacions / clarificacions / reflexions (LES PERSONES ASSESSORES) 
 

- Has evitat interpretar els comportaments 
- Has mostrat objectivitat 
- Has evitat donar entrada als teus propis sentiments 
- Has mostrat preocupació pels altres 
- Has mostrat interès a través del llenguatge corporal 
- Has respectat els punts de vista dels altres 
- Has evitat fer judicis o amenaces 
- Has procurat reflectir opinions amb exactitud 
- Has procurat facilitar aclariments 
- Has utilitzat la paràfrasi o els resums per clarificar que has entès el que t’han explicat 
- Has procurat centrar-te en el comportament i no en la persona 
- Has intentat que el feedback fos més descriptiu que avaluatiu 
- Has intentat no donar feedback negatiu 
- Has intentat compartir més informació que consells 
- Has procurat tenir una postura oberta, positiva, no intimidatòria 
- Has utilitzat preguntes obertes: què, quan, on, qui... 
- Has realitzat preguntes aclaridores: quan, amb quina freqüència... 
- Has evitat preguntes tancades i carregades 
- Has utilitzat el llenguatge de forma clara i concisa 
- Has fet una bona gestió del temps 
- Has aconseguit que s’arribàs a una conclusió o que s’establissin acords de millora 

 
3. En reflexionar sobre el que vares fer (PERSONA ASSESSORADA QUE HA REALITZAT LA 
INTERVENCIÓ FORMADORA) 
 

- Has intentat evitar les postures defensives 
- Has acceptat els errors sense excedir-te en la disculpa 
- Has respectat els punts de vista dels altres 
- Has procurat tenir una implicació positiva 
- Has tingut desig de millorar el coneixement i les destreses professionals 
- Has valorat l’ajuda i el suport dels altres en el teu procés de desenvolupament professional 
- Has procurat tenir una postura oberta i positiva  
- Has tingut una actitud reflexiva i oberta al canvi 
- Has proposat, per iniciativa pròpia, millores a les teves actuacions futures 



 
 
4. Material a lliurar com a treball  
 
El treball final de l’activitat haurà d’incloure: 
 
a) La Fitxa del treball pràctic completa (és a dir complimentant els apartats que en el 
moment de fer la proposta quedaren en blanc). 
 
b) Materials utilitzats en la intervenció formativa (PowerPoint, fotocòpies utilitzades, 
etc.). 
 
c) Guió de l’observació. 


