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Aspectes PrevisAspectes Previs
nn 1. Salutaci1. Salutaci óó
nn 2.2.-- Per quPer qu èè goso parlar de Gestigoso parlar de Gesti óó dd’’Aula?Aula?
nn 3.3.-- Cinc pressupòsits (hipòtesis prCinc pressupòsits (hipòtesis pr èèvies)vies)

nn Els problemes dEls problemes d ’’aula augmenten amb laula augmenten amb l ’’edatedat
nn I com mI com m ’’ho manego jo tot això?ho manego jo tot això?
nn Comprendre queixes i neguits dels mestresComprendre queixes i neguits dels mestres
nn Fem molts Fem molts ““ inventsinvents ”” …… però la cosa no milloraperò la cosa no millora
nn PreocupaciPreocupaci óó dels directiusdels directius

nn 4.4.-- Si Si éés aixòs això …… no ho puc solucionarno ho puc solucionar
nn 5.5.-- I per quI per qu èè he acceptat de venir?he acceptat de venir?
nn 6.6.-- La satisfacciLa satisfacci óó/insatisfacci/insatisfacci óó dels mestresdels mestres
nn 7.7.-- Intervenir en situacions que no controlemIntervenir en situacions que no controlem
nn 8.8.-- La gestiLa gesti óó dd’’aulaaula
nn 9.9.-- QuQuèè hi podem fer?hi podem fer?



QuQuèè éés la Gestis la Gesti óó de lde l ’’Aula?Aula?

nn 1.L1.L’’essessèència de la feina docentncia de la feina docent
nn 2. Millorar les compet2. Millorar les competèències docentsncies docents

Partir de preocupacions i problemes reals. Partir de preocupacions i problemes reals. 
ReflexiReflexióó sobre lsobre l’’acciaccióó

nn 3.  Gesti3.  Gestióó dd’’un conjunt de factors que un conjunt de factors que 
contribueixen a la  creacicontribueixen a la  creacióó dd’’un clima un clima 
dd’’aprenentatgeaprenentatge

Per quPer quèè parlem de parlem de ““gestigestióó de.lde.l’’aulaaula””

nn 4.4.-- ÉÉs necessari posseir/desenvolupar s necessari posseir/desenvolupar 
competcompetèències per a la gestincies per a la gestióó de lde l’’aula?aula?



Factors a considerarFactors a considerar
nn 1. Programaci1. Programacióó prprèèviavia
nn 2. Primeres impressions2. Primeres impressions
nn 3. Relacions interpersonals3. Relacions interpersonals
nn 4. Normes de conviv4. Normes de convivèència i ncia i 

funcionament funcionament 
nn 5. Gesti5. Gestióó de lde l’’espai espai 
nn 6. Gesti6. Gestióó del tempsdel temps
nn 7. Gesti7. Gestióó dels materials educatiusdels materials educatius
nn 8. Gesti8. Gestióó del grup ddel grup d’’alumnes alumnes 
nn 9. Control i vigil9. Control i vigilàànciancia
nn 10. Afrontament de situacions             10. Afrontament de situacions             

crcríítiques/tiques/distorsionadoresdistorsionadores..



QuQuèè hi podem fer?hi podem fer?
nn IndividualmentIndividualment
nn En equip: el paper del tutorEn equip: el paper del tutor

nn Li corresponen mLi corresponen méés responsabilitats?s responsabilitats?
nn Organitzar el funcionament de lOrganitzar el funcionament de l’’aula: haula: hààbits, clima, rutinesbits, clima, rutines
nn Mirar dMirar d’’aglutinar els diverses mestres que passen pel grupaglutinar els diverses mestres que passen pel grup
nn De la descripciDe la descripcióó analanalíítica a la compettica a la competèència global.ncia global.
nn Li toca? En sap? Ho vol fer? AlgLi toca? En sap? Ho vol fer? Algúú li demana? Li valora?li demana? Li valora?
nn I els altres, com ho veuen/viuen?I els altres, com ho veuen/viuen?

�� InstitucionalmentInstitucionalment
�� Arribar a acords de centreArribar a acords de centre



MoltesMoltes grgrààciescies!!
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