OSWALDO
Observació de la docència per la millora
de la qualitat de la formació
(1) Introducció i protocol

¿Què és OSWALDO?
OSWALDO és un projecte que té l'objectiu principal de crear la
cultura d'observació de la docència entre iguals per promoure una
millora contínua a nivell institucional gràcies a la valoració i
retroalimentació entre professionals que siguin preferiblement de
la mateixa àrea o disciplina.
Aquesta valoració es fa amb l'objectiu de recollir evidències tant de
punts forts com d'elements per a la reflexió i millora, és a dir, té un
objectiu clarament constructiu.

Quan es recomana dur a terme OSWALDO?
Tot i que les observacions es poden fer en qualsevol moment de
l'assignatura, es recomana fer-les al principi donada la seva finalitat
de millora contínua. Al realitzar les observacions a l'inici de
l'assignatura objecte, es poden incorporar els ajustos que es
considerin oportuns fruit de la reatroalimentació i el feedback
rebut de les observacions.
El nombre d'observacions no està definit per defecte. Cada tàndem
pot dur a terme el nombre de vegades que es consideri pertinent.

Com es desenvolupa OSWALDO?
El projecte OSWALDO es desenvolupa mitjançant un protocol
d'observació en el qual s'estableixen els procediments a seguir
abans, durant i després de les observacions al professorat
participant.
A més, consta d'una rúbrica d'observació docent amb criteris clars
que faciliten el procés.

1. Acord: El professorat participant (preferiblement de la
1
mateixa àrea o disciplina) acorda utilitzar un enfocament
en tàndem per al procés d'observació.
22. Familiarització: Les persones participants es familiaritzen
amb el protocol i amb l'instrument d'observació.
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6 6. Observació: Es duu a terme l'observació de les sessions en
les dates acordades.
7 7. Retroalimentació: El professorat participant prepara el
feedback de les observacions realitzades.
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33. Establiment d'objectius:
d'observació a l'aula.

5 5. Planificació: Persones observadores i observades acorden
data i hora per a les observacions.

S'estableixen

els

objectius

4. Reunió prèvia: Es programa una trobada prèvia entre la
persona observadora i l'observada.

8 8. Cafè amb OSWALDO: Les persones participants es
reuneixen per compartir comentaris constructius i
reflexionar sobre la pràctica docent.

Si vols…
Si un cop analitzats els resultats conjuntament vols algun tipus de
suport per a la docència, pots contactar amb la USQUID dels teus
respectius estudis a través del següent enllaç:
https://www.upf.edu/web/clik/usquid

