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Resum
La recerca sobre formaciÃ³ de mestres ha posat de manifest que, quan els i les mestres pensen i actuen en
la seva prÃ ctica docent, utilitzen no nomÃ©s el coneixement acadÃ¨mic, sinÃ³ tambÃ© un tipus de
coneixement prÃ ctic, estretament vinculat a les situacions especÃ-fiques, a lâ€™acciÃ³ i lâ€™experiÃ¨ncia
personal, i que presenta caracterÃ-stiques diferenciades del coneixement acadÃ¨mic, com ara captar
aquestes situacions com un tot global o unitari, integrar una important cÃ rrega emocional i moral, ser difÃ-cil
de verbalitzar, o treballar amb representacions en bona part implÃ-cites --malgrat es poden fer explÃ-cites en
determinades condicions.
Al mateix temps, aquesta recerca mostra que aquest coneixement prÃ ctic sovint no Ã©s tingut en compte
en lâ€™avaluaciÃ³ del prÃ cticum, o que Ã©s tingut en compte de manera diferent pels mestres tutors de
prÃ cticum de lâ€™escola i els tutors de prÃ cticum de la universitat, la qual cosa fa disminueix la
coherÃ¨ncia i el valor formatiu de les prÃ ctiques, reforÃ§a la sensaciÃ³ de desconnexiÃ³ entre universitat i
escola, i en definitiva fa difÃ-cil per als estudiants orientar el seu esforÃ§ en el prÃ cticum i atribuir sentit a
les exigÃ¨ncies dâ€™avaluaciÃ³.
Davant dâ€™aquesta situaciÃ³, el projecte pretÃ©n dissenyar, desenvolupar i valorar una proposta
dâ€™avaluaciÃ³ del coneixement prÃ ctic en el prÃ cticum implementada de manera colÂ·laborativa entre
mestres tutors i tutors dâ€™universitat, que utilitzi com a nucli situacions de reflexiÃ³ conjunta sobre la
prÃ ctica articulades a partir de diferents espais de reflexiÃ³ en quÃ¨ participen estudiants, mestres tutors i
tutors de la universitat. Aquestes situacions volen promoure la conversa reflexiva de lâ€™estudiant amb la
situaciÃ³ i configurar una prÃ ctica dâ€™avaluaciÃ³ reguladora (formativa i formadora) per part de tots els
tutors del prÃ cticum.
(final del resum)
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