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És  un  poc  difícil  saber  si  he  aconseguit  assolir  tot  el  que  aquesta

assignatura inclou i proposa. Crec que, per ser sincera, he aconseguit poder

tenir una idea general de tot, i gràcies a la Carpeta d'Aprenentatge m'he obligat

a tenir una opinió crítica sobre els temes que se'ns han anat proposant al llarg

d'aquest  quadrimestre,  per  tant  crec  que  de  manera  generalitzada,  si  ara

mateix se'm demana alguna cosa, crec que podré contestar-la, no de manera

excel·lent, penso que la part teòrica la duc bastant fluixa, però sí que sé de què

m'estan parlant i crec que puc argumentar una resposta coherent i amb una

opinió pròpia.

Pel  que  fa  a  la  part  del  Treball  de  Centre,  trobo  que  ha  estat  una

experiència molt  enriquidora. Al  primer quadrimestre ja vaig poder visitar  un

col·legi d'Infantil i Primària a Son Ferrer, per tant, quan se'ns va proposar fer un

treball sabia que si el fèiem bé tant el grup com jo aprendríem moltes coses

útils, no només per aquesta assignatura sinó també per a futures pràctiques en

centres i per a treballar d'aquí uns quants anys.

Treballar  amb grup,  com sol  passar  de manera habitual  té  les seves

parts bones i dolentes, dolentes quan hi ha gent que li fa peresa treballar, però

crec que són més destacables les parts bones, que ha estat el companyerisme

de diversos membres. Corregir tots els treballs que hem hagut d'anar fent porta

el seu temps i al principi ho feia jo, però vaig decidir xerrar amb els membres

del grup, i alguns d'ells a partir d'aquí es varen mostrar més interessats a fer bé

els treballs i cooperar en les correccions, m'agradaria fer una especial menció a

n'Alexander Quesada, ja que després de demanar ajuda ha estat qui més s'ha

preocupat, amb diferència, en demanar com es fan les coses i en ajudar amb

tot el que ha fet falta, sense menysprear el treball dels altres, ni molt manco,

però penso que no puc agrupar-los a tots per igual i  que la millora que ha
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presentat se m'ha fet destacable mentre estic escrivint aquestes línies. 

A nivell  personal,  crec  que he  aportat  la  meva  experiència  en  àmbit

d'organització  i  punt  de  vista  crític,  tant  en el  treball  de  centre  com en les

diferents activitats proposades a classe, ja que els meus companys realitzen el

seu primer grau a la Universitat, i jo ja he passat per aquesta experiència, quan

vaig estudiar periodisme a Madrid i a Barcelona. 

En resum, aquesta assignatura m'ha aportat coses molt importants, no

només en qüestions teòriques, sinó que el nivell de treball que exigeix és molt

alt, i m'ha fet adonar-me'n que és bo demanar ajuda i no assumir-ne tota la

responsabilitat.
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