
1 
 

Canvien els temps, canvia el 

professorat.  

El professorat i el desenvolupament 

professional dels docents com a 

protagonistes del canvi. 

 
 

 

Francesc Imbernon 

Susanna Arànega 

Carles Lindín 



2 
 

 

Pròleg 

Professionalització del professorat és sinònim de desenvolupament professional. 

És cert que és més actual i d’ús quotidià el terme desenvolupament professional, 

ja que inclou la trajectòria personal, professional i institucional del professorat al 

llarg de la seva vida professional.  

Un debat contemporani i una reflexió profunda sobre la professionalització 

docent i el seu desenvolupament professional al llarg de la vida ha de tenir 

present les implicacions polítiques així com el paper del professorat i de tota la 

professió educativa en el nou context social i cultural actual; en les noves 

competències científiques i pedagògiques que requereix la professió en aquesta 

societat anomenada post industrial o del coneixement; en l’anàlisi de les etapes 

formatives i en el millorament de les condicions laborals i de clima a les escoles 

i instituts. I per a això cal una nova manera d’analitzar la forma com s’adquireixen 

les competències professionals necessàries en els temps actuals. I quines 

haurien de ser i com s’haurien d’adquirir?  

Cal fer una reflexió i una anàlisi sobre aspectes globals de la professió docent 

que ens permetin tenir una visió de conjunt  sobre el tema. Una reflexió global 

que estigui per sobre dels aspectes més tècnics de la professió i que, alhora, ens 

aporti elements de millora per introduir-los en les polítiques, experiències i les 

pràctiques d’una nova professionalització del professorat.  Sense obviar l’anàlisi 

de les polítiques, dels currículums i de l’organització de les etapes educatives a 

fi de deduir les estratègies adequades en les competències necessàries del 

professorat. Unes competències que permetin revisar les funcions professionals 

del professorat i les noves tasques que caldrà assumir dins i fora de la institució 

educativa.   

I tot això sense oblidar la situació laboral i la carrera docent del professorat des 

del punt de vista individual i col·lectiu, per veure quines són les millores que 

caldrà introduir-hi per exercir la professió (accés a la feina, relacions laborals, 

retribució, avaluació de l’acompliment, etc.). Una professió sense carrera és una 

professió abocada a la desmotivació professional.  

Aprofundir en tots els aspectes esmentats fins ara ens permetria concretar les 

funcions, les competències i el procés de professionalització que ajudarien a 

donar resposta, no de manera tradicional i reproductora sinó de manera 

alternativa i de prospectiva de futur a la pràctica professional, a les necessitats 

del professorat, de l’alumnat i de la societat. 

Els reptes que es van  presentar  en aquest cicle, intenten fer una anàlisi i  donar 

alguns elements que permetin millorar el desenvolupament professional del 

professorat en totes les seves etapes. 
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Resum executiu 

 

Part 1. L’inici del desenvolupament professional docent. Formació Inicial 

del professorat 

 

La societat canvia de forma accelerada i l’exigència de respondre a les 

necessitats del moment és un dels reptes als quals s’enfronta el professorat de 

totes les etapes, que té la funció de  preparar alumnat per actuar en la societat 

del present i del futur. En aquest dilema, el docent resta com l’element nuclear 

perquè aquest canvi sigui el més efectiu, eficaç i exitós; però: com ha de ser 

aquest docent per donar resposta als reptes? Què ha de saber i com ha d’actuar? 

I encara més important: Com ha de ser la seva formació inicial?  

La formació dels docents és fonamental durant tota la carrera professional; ara 

bé, la formació inicial té un paper rellevant per a la construcció del seu 

desenvolupament professional futur. Malgrat que nombrosos experts subratllen 

aquesta importància, el cert és que el disseny dels estudis de mestre/a i 

professor/a ha incorporat escasses modificacions en els darrers decennis i 

continua generant molts dubtes sobre la seva idoneïtat. Durant aquesta primera 

part del cicle, diferents experts han mostrat un posicionament compartit sobre la 

necessitat d’innovar tant en els estudis de grau de mestre/a com en la de 

professor/a de secundària. De forma conjunta, han aportat una visió polièdrica 

que s’inicia amb una radiografia sobre l’estat de la qüestió i que finalitza amb un 

seguit de propostes de caire divers que ajudarien a millorar el sistema. 

Els ponents del repte coincideixen en la pressura de modificar l’estructura de la 

formació inicial: s’han d’oferir itineraris diferents que preparin per a les noves 

demandes, així com formar sobre noves maneres de crear i reproduir 

coneixement, tenint present que els canvis no es podran assolir només amb la 

introducció de petites variacions que representarien únicament un nou 

maquillatge. També assenyalen que encara hi ha dubtes socials i de la pròpia 

acadèmia sobre si l’escola ha de ser l’únic agent educador; ha d’ensenyar, ha 

d’educar o ha d’educar ensenyant; el docent ha de tenir un ADN vocacional per 

a exercir o ha de ser considerat un professional. Al marge d’aquestes 

ambivalències, per plantejar propostes acurades sobre el disseny adient de la 

formació inicial, cal especificar quines funcions hauria de tenir un docent. 

Coneixent les seves funcions serà més fàcil dibuixar-ne el seu marc professional: 

un professional amb coneixements disciplinaris i didàctics, però sobretot amb un 

coneixement pràctic que parteixi d’una profunda reflexió sobre la praxi, de 

manera que l’experiència deixi de ser una simple reiteració del passat. Així 

mateix, hauria de disposar d’unes competències comunicatives, personals i 

socials al mateix nivell dels coneixements, que li permetessin incorporar el treball 

des de l’escolta activa, les emocions, els sentiments i l’estimació per la feina 

docent i pels estudiants, on el treball en equip sigui la pedra angular de tots els 

centres educatius i, perquè no, del sistema educatiu en general. Uns docents 

habilitats en competències digitals docents (enteses com a instrumentals i 
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metodològiques alhora), per contribuir a una anàlisi crítica de l’entorn i incorporar 

infants i joves a una veritable ciutadania digital. 

Una figura docent que sembla haver sofert una tremenda devaluació i que té 

difícil la seva recuperació mentre les polítiques educatives no li facin costat i 

l’acompanyin en la seva tasca. Les lleis educatives varien constantment cosa 

que fa que les directrius vagin oscil·lant i els lideratges s’afebleixin. Les 

condicions laborals i els salaris (en totes les etapes dels del professorat d’infantil 

fins a l’universitari) no afavoreixen en absolut l’entusiasme necessari per afrontar 

les resistències al canvi.  

Si ens fixem en l’educació reglada, d’una banda, la privatització de l’educació 

potencia la mirada mercantilista de l’educació i, de l’altra, les noves tendències 

sobre l’educació devaluen per complert la figura del docent, aportant una òptica 

global de que tothom pot educar. Però la mercantilització no únicament està 

fixada en les escoles privades, també s’hi afegeixen les universitats que 

imparteixen formació del professorat online i que acrediten competències 

docents a través de proves escrites.  

Davant aquesta desprofessionalització cal apostar per una transformació de 

l’escola, de la funció docent i de la formació del professorat, però en quins 

aspectes? 

Per començar, l’escola reclama abandonar les aules tradicionals i diversificar els 

seus espais, optimitzant tant l’espai intern com el de fora escola, però alhora 

reorganitzar i diversificar el temps: el temps individual i el temps en grup, fent de 

l’escola un espai de treball dirigit o acompanyat sense unidireccionalitats. Cal un 

replantejament global de l’escola tant en la distribució de les tasques com en els 

rols de tots els agents i en l’ús dels materials. 

 

Part 2: Inducció professional del docent. L’entrada a la pràctica educativa i 

al desenvolupament professional a la institució educativa 

 

La formació inicial rebuda atorga els sabers bàsics necessaris per a iniciar-se en 

la professió, però l’experiència junt amb la reflexió col·lectivitzada sobre la 

pràctica docent és el que aportarà el vertader aprenentatge situat. Per adquirir 

aquest tipus de saber, els primers anys d’exercici són d’especial rellevància. Si 

bé és un aprenentatge progressiu al llarg dels anys,  els primers anys resulten 

fonamentals per construir-hi les bases.  Són moments en els quals les pors i la 

inexperiència queden difuminades per l’entusiasme, però que no sempre és 

suficient. 

Alhora, cal tenir present que els centres educatius i la societat en general 

reclamen que els docents, novells o sèniors tinguin aquest saber pràctic 

adaptable a cada situació.  

Per això és important fer emergir les preguntes que ens aborden sobre l’ingrés, 

tant a nivell individual-institucional com a nivell nacional-internacional, a la 

pràctica professional:  
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Un estudiant que no ha estat impartint en una aula pot gaudir de l’acreditació de 

les competències docents sense haver-les demostrat?  Aquest primer període 

d’inducció pot determinar el futur desenvolupament professional de cada docent? 

Aquestes i altres interrogants ens provoquen focalitzar la mirada en estudis i 

experiències que s’estan duent a terme a nivell europeu per a donar resposta a 

aquest moment de transició tant rellevant per al desenvolupament professional 

present i futur de cada docent.  

Conscients de la complexitat d’aquest moment i de la importància de crear una 

base sòlida que sustenti el desenvolupament posterior, molts països han 

dissenyat estratègies que afavoreixen dues qüestions principals: d’una banda, 

evitar l’escissió entre la formació inicial i la incorporació al món laboral, i, de 

l’altra,  que aquest procés sigui alhora un procés d’aprenentatge que afavoreixi 

la reflexió sobre la pràctica i l’aprenentatge situat. Per fer-ho possible és 

imprescindible la incorporació de modificacions en la formació inicial, una 

formació inicial  que no finalitzi a les aules universitàries sinó que prevegi la 

planificació d’un període de transició acompanyat que afavoreixi la consecució 

de les competències. 

Des de fa molt de temps, la investigació educativa proporciona abundant 

informació sobre la naturalesa i impacte de la inducció professional on es 

reflecteix la importància de l'experiència inicial del docent i la seva correlació amb 

el desenvolupament professional. 

Tenir un acompanyament personal, professional i institucional durant aquest 

període de transició a més d’assegurar la correcta implementació dels sabers 

adquirits, també afavorirà la creació d’un model útil per al desenvolupament 

professional al llarg de tota la vida.  

Seguint les orientacions de la comissió europea, en què evidencien que un 

docent es fa durant la seva la formació inicial però també en el trànsit a l’exercici 

docent, molts països han dissenyat models diferents de transició. Habitualment, 

durant el primer any d’exercici professional, cada professor novell rep una 

formació i un reforç individualitzat de manera paral·lela al seu exercici docent. 

Només en alguns països aquest període de treball en pràctiques remunerat té 

una durada de dos anys. Fins i tot, en molts d’aquests països europeus 

l’acreditació de les competències no s’aconsegueix fins finalitzar aquest primer 

any de docència acompanyada. 

Aquest model es desenvolupa mitjançant la participació de la figura del mentor:  

un professional de centre amb una formació, experiència  i qualificació suficient 

com per avaluar i acompanyar cada professor novell. Un mentor que rep una 

formació per a poder fer bé la seva feina. La posició d’un mentor no és jeràrquica 

ni genera judicis, la seva tasca és aportar suport a les necessitats i benestar 

individualitzat, enfocat al desenvolupament i creixement del docent. La mentoria 

es fonamenta en un sistema d'experts, que propicien el suport entre iguals (entre 

docents i entre escoles), que promouen i generen espais d’aprenentatge per a 

compartir l'autoreflexió. 

En altres països aquest acompanyament es realitza només a través de seminaris 

o activitats formatives que reforcen la formació inicial anterior. 
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Ara bé, aquests canvis en la inducció professional, com dèiem, han d’incorporar-

se des de la formació inicial. La vinculació entre la teoria i la pràctica no s’esdevé 

de manera natural sinó que requereix que l’experiència i la reflexió sobre aquesta 

incorpori els sabers apresos amb la quotidianitat de la professió. Per aconseguir-

ho cal re formular també la formació inicial a més del primer moment de 

l’aprenentatge novell, només així es visualitzarà com un únic itinerari progressiu 

i harmònic.  

Aquest procés d'inducció dona coherència al currículum de formació inicial del 

professorat ja que permet analitzar les condicions institucionals, les polítiques 

educatives i la coordinació amb altres institucions i la comunitat. Així doncs, la 

inducció en la formació de professorat és una via important de desenvolupament 

del coneixement professional. 

Part 3: El desenvolupament professional continu del professorat i el 

context educatiu i laboral 

Les transformacions profundes que se succeeixen de manera constant a la 

societat, comporten que l’educació s’hagi de repensar en la mateixa profunditat 

i velocitat en què els canvis s’esdevenen. El docent, com a actor principal 

d’aquesta conjuntura, passa per una formació inicial obligatòria que li subministra 

els mínims necessaris per començar a exercir. Però la diversitat en els temps i 

els contextos en què pot actuar, entre d’altres, fa que requereixi d’una formació 

permanent que li permeti millorar la seva pràctica. Una formació que li proporcioni 

coneixements, metodologies i estratègies que donin respostes a les seves 

necessitats personals i professionals, alhora que a l’adequació als canvis que 

l’educació necessita.   

Davant d’aquest realitat, no és possible defugir plantejar-nos en què ha de 

consistir aquesta formació permanent: quina  n’ha de ser la forma i el contingut. 

Una qüestió a la qual no trobem una resposta única, monofònica. Ara bé, les 

diferents intervencions dels ponents participants del tercer repte ens ofereixen 

una melodia polifònica que aporta llum i orientacions. Una guia per a la reflexió i 

la presa de decisions individuals i col·lectives per dissenyar la millor formació per 

a cada ocasió. 

Conèixer de prop la constitució i l’evolució de l’escola de mestres Rosa Sensat, 

referent en la tradició de la renovació pedagògica a Catalunya, permet evidenciar 

una trajectòria local amb una acció de reflexió global, com és pròpia del cicle en 

què ens trobem. Especialment en vistes a l’anàlisi històrica de la formació 

permanent, esbrinar la forma en què socialment s’ha construït aquesta formació 

i conèixer els ingredients que han facilitat la incorporació d’una cultura formativa 

és de gran valor. En aquest sentit, els Moviments de Renovació Pedagògica 

(MRP) a partir de 1965  impulsen un pronunciament que condueix a posar la 

formació permanent en un rol rellevant, amb l’objectiu de fomentar la innovació 

pedagògica. Una innovació que es constituïa sobre 3 eixos principals: la pràctica, 

la reflexió i la formació i que es caracteritza per la voluntarietat, l’intercanvi entre 

mestres de realitats molt diverses i etapes molt diferents i una clara voluntat de 

col·laborar amb l’Administració Educativa. 
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Es tracta d’un engranatge que convoca gran quantitat de docents que lluiten per 

alinear escola i societat, en que els docents es formen de forma continuada per 

aconseguir una escola capaç de crear una societat més crítica i justa.  

Al darrera, hi trobem un ideal que mobilitza la professió i que desemboca en una 

formació permanent concreta, que té la voluntat de compassar la seva acció amb 

la melodia de la societat del moment; per tant, una tonada viva, en canvi constant 

i sense tornada predeterminada. Més enllà de la voluntat d’actualitzar 

determinats coneixements que emergeixen amb el pas del temps, es tracta 

d’acompanyar en la creació de ciutadans que sàpiguen viure i conviure en aquest 

món canviant. Una formació que configura un docent que vol excel·lir en la seva 

tasca, que consisteix a proporcionar tot el necessari perquè els alumnes 

s’emancipin i disposin d’eines (afectives, cognitives, socials) per viure, gaudir i 

compartir en un món ple d’incerteses.  

Una formació en definitiva que ajudi als docents a aconseguir també la 

construcció del saber col·lectiu, que contribueixi a edificar una societat més justa, 

democràtica, inclusiva i cooperativa.  

Si la formació ha de pilotar aquest marc professional, cal que la formació 

permanent es dissenyi en continuïtat amb la formació inicial, seguint una 

trajectòria única. Ha de ser capaç de perfilar un docent amb unes 

característiques personals lligades a les professionals: capaç de saber actuar,  

saber ser i saber estar, perquè és docent, perquè és persona i perquè 

desenvolupa tota la seva tasca conjuntament amb persones. Característiques 

individuals que sovint són bandejades en la formació inicial i que poques vegades 

estan representades en la formació permanent, com, a tall d’exemple, analitzar 

les actuacions pròpies des del ser.  

Ser un bon docent s’escapa de les qüestions més tècniques que s’aprenen i es 

poden aplicar de manera directa. Un anàlisi introspectiva sobre com som, com 

actuem, com estem davant els altres i amb els altres mentre fem de docents té 

implicacions molt rellevants sobre nosaltres mateixos i sobre els altres, sobre la 

institució en la qual treballem i a llarg termini amb la societat. 

Són diverses les accions que contribueixen a la millora del desenvolupament 

professional, com adequar el disseny de les intervencions i analitzar-ne les 

repercussions, o analitzar i compartir els criteris sobre els quals valorem i 

emetem judicis. En realitat, compartir valors comporta escrutar-ne els propis i 

consensuar-los amb els altres. Un docent es caracteritza per l’enorme quantitat 

de decisions que pren de manera constant. Unes decisions que cal que 

s’analitzin i reflexionin des d’una posició personal, d’equip docent, des de la 

institució mateixa que també té els seus valors propis i de la societat a la qual 

està donant un servei. 

Però a més de les característiques personals, un docent també ha disposar de 

molts coneixements diversificats, que li permetin entendre el món: 

- Un saber epistemològic que l’ajudi a comprendre i interpretar  el món, que 
contribueixi a escatir l’origen de les respostes que actualment s’ofereixen i 
permeti acostar-se a la construcció social del coneixement. 
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- Un saber pedagògic que ajudi a prendre consciència de la pràctica diària, que 
ajudi a l’anàlisi sobre què es fa i amb quin objectiu es desenvolupen les inter-
vencions educatives.  

- Un saber psicològic i neurocientífic que ens il·lumini sobre els mecanismes 
que intervenen en l’aprenentatge, i com la cultura també és apresa. 

- Un saber experiencial alhora que reflexiu, que ens permet millorar les pràcti-
ques més que perpetuar-les per inèrcia. 

 

Perseguir aquest marc professional ens guia a esbossar el model que el podria 

possibilitar. Un model en que la metodologia i les estratègies utilitzades siguin 

fidels al contingut que es desenvolupa, un model en que la reflexió esdevingui 

un hàbit de treball. En definitiva, un model que ha d’estar organitzat i fomentat 

des del centre per incentivar la implicació dels docents i així empoderar-los i 

dotar-los d’eines per construir col·lectivament el seu saber. 

Un model que fomenti i potenciï tant la creativitat com la col·laboració entre els 

docents i entre els docents i la ciutadania. Un model que fomenti la co-

construcció dels aprenentatges entre iguals sense desestimar l’expertesa dels 

qui han investigat sobre temes diversos. Una cooperació que sàpiga edificar un 

treball comú malgrat les aportacions siguin exponencialment diferents.  

Ens referim a un treball en què cada professional, individualment i col·lectiva, ha 

de contribuir per  reinterpretar la pròpia pràctica i adequar-la. Una acció d’anàlisi 

i creació de propostes que s’ha de realitzar des del mateix context on es 

desenvolupa l’acció.  

Un perfil complet, doncs, que s’ha de construir tant de manera individual com 

col·lectiva, essent conscient de la complexitat de l’espai en el qual actua i decidint 

sobre qüestions tant personals i ètiques que tenen a veure amb com vull ser i 

com vull actuar, amb guanyar-se l’autoritat moral dels altres (estudiants docents, 

famílies, societat en general). 

En aquest sentit, és indispensable que l’acció professional del professorat es 

desenvolupi sempre dins d’un marc ètic i  moral rigorós, especialment tenint en 

compte un àmbit caracteritzat per la interacció i pel mestratge. Per tant, com a 

guies d’infants i joves, cal treballar al voltant del caràcter del mestre, la voluntat 

de servei, les ètiques i la gestió dels conflictes. Partint de l’evidència, que més 

enllà de la pràctica educativa els mestres esdevenen models. 

L’objectiu del docent ha de ser treballar conjuntament amb l’alumnat. Per 

aconseguir-ho, a més de les habilitats pedagògiques i coneixements diversos, 

ha de canviar i adequar el seu caràcter per a la funció que desenvolupa. Un 

caràcter que haurà de construir-se dins uns paràmetres ètics, que serviran per 

establir pautes de comportament i límits. Defugir, per tant, de la moral individual 

o cultural, que no és comuna ni tampoc sempre vàlida, atès que vivim es 

comunitats multiculturals. 

L’autoritat de la professió docent, coneguda d’antuvi, s’ha dislocat en favor del 

descrèdit dels professionals de l’educació i de les institucions docents (d’igual 

manera com a succeït en altres àmbits, com el mèdic, en què factors com la 
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major instrucció de les famílies o la difusió d’informació en línia de baixa qualitat 

sustenten la profusió d’un fals criteri fonamentat en el no-res). 

En realitat hauríem de parlar d’ètiques, d’ètiques en construcció o ètiques 

líquides, però més enllà de la personal o professional, cal incidir en l’ètica cívica 

(com a ciutadans del món) i en l’organitzativa (l’entorn laboral), en relació amb la 

dels estudiants. 

Una ètica que ha de dotar el professional de l’ensenyament de les pautes i límits 

compartits necessaris per a la gestió del conflicte. Si bé és cert que el centre 

educatiu és un espai d’interrelació, i dificulta fer servir ètiques universals, si que 

resulta imprescindible que la presa de decisions constants que caracteritzen la 

professió, es faci des de la vessant ètica.  

En definitiva es posa de manifest la necessitat de la formació docent permanent 

atenent als contextos on desenvolupa la seva pràctica, ampliant el ventall 

d’experiències i coneixements que el doten d’una perspectiva més àmplia per 

atendre a diversitat de qüestions en un moment concret de l’aula o l’escola.  

En conclusió, una formació que proporcioni tot allò que els docents necessiten 

per a prendre decisions, compartides amb la resta d’agents educatius, que 

contribueixen a crear ciutadans participatius, responsables i compromesos. 

Calen docents autònoms, creatius i responsables de la seva pròpia formació. 
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Projecte 

 

Objectiu general del cicle 

Analitzar, proposar reflexions, recerca i recursos per millorar la formació i el 

desenvolupament personal, professional i institucional del professorat dins i fora 

de les institucions educatives. 

Objectius específics del cicle 

- Donar veu a professionals de qualsevol etapa educativa, integrant la seva 

experiència, sobre el desenvolupament  personal, professional i institucional del 

professorat. 

- Propiciar una reflexió profunda i donar eines, basades en la evidència i 

recerca científica, sobre les aportacions de la millora i enfortiment del professorat 

i el seu desenvolupament professional a l’administració i a les institucions 

educatives en el context actual.  

- Potenciar una actitud positiva cap al desenvolupament de la identitat 

professional docent a la societat actual. 

- Propiciar una formació cultural, personal, ètica i social adequada per a 

l'exercici de la professió docent amb el rigor científic que s'ha d'aplicar en l'àmbit 

de l'educació. 

 

Context 

Les funcions del professorat han anat canviant, com el món que ens envolta. El 

professorat ja no són aquelles persones que ensenyaven les qüestions bàsiques 

per a poder accedir a la cultura amb un llibre únic per a totes les matèries, sinó 

que a més s'han convertit, en professionals de l'educació i del coneixement on 

les qüestions socials són molt importants 

Com totes les professions que es dediquen a l'expansió de la cultura i al 

desenvolupament de la intel·ligència, i, per tant, de la llibertat, el professorat no 

és un col·lectiu uniforme, on tots fan i pensen el mateix, però sí que com a 

col·lectiu, molts i moltes, han passat per etapes molt difícils en la seva trajectòria 

comuna. El fet d'educar genera una forma determinada de veure la realitat social, 

de reflexionar i fer reflexionar sobre el que passa. 

És necessari un debat i una reflexió sobre la professionalització docent i el seu 

desenvolupament professional. Tenint en compte el paper del professorat, i de 

tota la professió educativa, en el nou context pedagògic i social. El cicle, pretén 

fer una anàlisi i  donar elements que permetin millorar el desenvolupament 

professional del professorat en totes les seves etapes. 

El professorat ha de respondre a les necessitats d’una gran diversitat d’alumnes 

en situacions úniques. En moltes ocasions els problemes no tenen una resposta 
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establerta ni clara i el mestre pot fer o deixar de fer, o optar per diverses 

alternatives de manera que la pràctica incorpora un principi de inseguretat. El 

professorat ha de reflexionar sobre el que ha fet, ha de dubtar i ha d’explicitar les 

seves decisions i les raons que les justifiquen. Cal tenir present que el pensament 

sobre la pràctica acostuma a ser borrós, imprecís. Ser un professional consisteix 

a gestionar el matís i la imprecisió. 

Fer de mestre/professor no és fàcil, però no ho ha sigut mai. Educar és una 

professió que demana unes condicions que s’han de contextualitzar i 

reinterpretar a cada tombant del temps. Ser docent de qualsevol etapa sempre 

ha estat una tasca laboriosa i difícil. Encara que en l'imaginari col·lectiu existeix 

la idea de què es tracta d'un treball senzill perquè es treballa amb nens o 

adolescents, amb moltes festes i vacances i de fàcil quefer, la veritat és que 

l'educació sempre ha estat una tasca complexa. I també d'un treball pacient, si 

es fa bé. Paciència que, en definitiva, es requereix per a acceptar i atendre la 

diversitat existent en una aula, diversitat quant a experiències prèvies i 

expectatives, anhels i projeccions, sentiments i capacitats. 

Un dels canvis principals en la formació del professorat és de model, ja que sovint 

basa la formació en aportar aprenentatges que un cop obtinguts es poden 

aplicar. Cal fer un canvi conceptual en la lògica temporal i pedagògica 

d’adquisició de coneixements i competències: orientar el model formatiu a la 

consecució de les competències mentre es practiquen i en uns coneixements 

que s’adquireixen quan es necessiten per resoldre situacions diverses. I la 

inducció professional és una gran oportunitat d’aplicació dels coneixements 

apresos en la pràctica laboral 

Les funcions del professorat han anat canviant, com el món que ens envolta. El 

professorat ja no són aquelles persones que ensenyaven les qüestions bàsiques 

per a poder accedir a la cultura amb un llibre únic per a totes les matèries, sinó 

que a més s'han convertit, en professionals de l'educació i del coneixement on 

les qüestions socials són molt importants. La realitat social existent dins de les 

institucions escolars reflecteix els conflictes que es viuen avui dia en la família, 

en les relacions, en el món professional, en els grans mitjans de comunicació, en 

els sistemes polítics, etc., i el professorat assumeix nous papers educatius i el 

repte d'estar al dia sobre el que succeeix en el camp científic i social. I ser un 

dinamitzador important de la cultura i de la comunitat. Però això també comporta 

els seus perills perquè l'augment d'exigències pot comportar una intensificació 

del treball educatiu (treballar molt i fer moltes coses mal) i una certa 

desprofessionalització originada per una falta de delimitació clara de les funcions 

del professorat. En tot cas el context polític i administratiu no hauria d'acostumar 

al professorat a executar ordres, no ha d'actuar, sinó saber i actuar a partir de la 

seva pròpia autonomia. Saber què fer i fer-ho, diferència la professionalitat del 

docent d'activitats supèrflues.  

L'acció docent és construcció, llibertat, revolució i esperança per a la consecució 

d'una vida justa i bona. És una acció política perquè la història la faran les futures 

dones i homes, i l'esfera pública i plural de l'escola és l'únic espai on poden 

mostrar qui són 
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Els canvis necessaris que permetran avaluar les competències docents en un 

entorn real s’ubiquen en els centres educatius. Això reclamarà un seguit 

d’innovacions en diferents nivells de complexitat.  

Un debat contemporani i una reflexió profunda sobre la professionalització 

docent i el seu desenvolupament professional al llarg de la vida comporta 

implicacions polítiques i s'ha de fer tenint en compte el paper del professorat, i 

de tota professió educativa, en el nou context social i cultural actual; en les noves 

competències científiques i pedagògiques que es requereixen en la professió en 

aquesta societat anomenada «post industrial» o «del coneixement» en una 

anàlisi de les etapes formatives, inicial o permanent que pot tenir, i el millorament 

de les condicions laborals i de clima a les escoles i als instituts. I això necessita 

una nova manera d'analitzar com s'adquireixen aquestes competències 

professionals necessàries en els temps actuals. I què hauríem de ser i com 

adquirir-la. 

 

Repte 

El desenvolupament professional del professorat és l’ intent sistemàtic de millorar 
la pràctica laboral, creences i coneixements professionals, amb el propòsit d'aug-
mentar la qualitat docent, investigadora i de gestió. Aquest concepte inclou el 
diagnòstic processual i no de manques de les necessitats actuals i futures del 
professorat com a membre d'un col·lectiu professional, i el desenvolupament de 
polítiques, programes i activitats per a la satisfacció d'aquestes necessitats pro-
fessionals. 
El desenvolupament professional necessitarà, per tant, de nous sistemes labo-
rals i nous aprenentatges que requereix el professorat per dur a terme la seva 
professió, i d'aquells aspectes laborals i d'aprenentatges a l’escolat com a insti-
tució on treballen un col·lectiu de persones.  
 
Parlar de desenvolupament professional, és parlar de tres reptes: la formació 
inicial, el període d’inducció professional i el desencolo personal, professional i 
institucional en el context laboral. 
 
 

Repte 1. L’inici del desenvolupament professional docent. Formació Inicial 

del professorat.  

La formació inicial del professorat a més dels coneixements específics han 

d'incloure una sòlida formació pedagògica i pràctica que possibiliti l'atenció 

diversificada en un alumnat cada vegada més divers quant a origen familiar, 

social i cultural i quant a capacitats i interessos. Una preparació que faciliti la 

innovació educativa en els centres, que promocioni el treball en equip i que 

fomenti una actitud positiva i creativa cap a les noves exigències culturals i 

pedagògiques. I una preparació que formi per a la igualtat entre els sexes i per a 

l'atenció a la diversitat i, en general, per a dur a terme tots i cadascun dels 

principis i finalitats del Sistema Educatiu 
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Repte 2. Inducció professional del docent. L’entrada a la pràctica educativa 

i al desenvolupament professional a  la institució educativa. 

Un dels moments claus de la professió docent és el període en que s’abandona 

el rol d’estudiant per a adoptar el nou rol de professor. És un període en que tots 

els sabers s’activen a la vegada, alhora que cal adaptar-los al context en què 

cada professional ingressa per primer cop. 

En molts països europeus hi ha programes d'inducció professional per als 

docents nouvinguts a la professió. S'ha d'analitzar la seva regulació, condició 

(obligatòria o no), durada i contingut des d'una perspectiva comparada, així com 

l'estatus dels docents participants 

Repte 3. El desenvolupament professional continu del professorat i el 

context educatiu i laboral. 

Fa molt de temps que es parla de el desenvolupament professional del 

professorat i dels desafiaments de la professió docent. Però sembla que no 

s'està concretant una nova concepció de la professió i de la feina docent.  

La formació permanent del professorat és una necessitat creixent i és 

reconeguda com un dret i un deure que s'estén a totes les funcions que poden 

exercir els docents. I ha de formar part intrínseca de la professió introduint 

aquesta necessitat des dels inicis dels estudis de professorat. 

 

Propostes de futur: 

S’ha fet una reflexió sobre la formació inicial i permanent del professorat, en el 

nou context social i cultural actual; en les noves competències científiques i 

pedagògiques que requereix la professió en aquesta societat anomenada post 

industrial o del coneixement. Segons el cicle, per actuar de forma coherent cal: 

1. Una formació inicial que en primer lloc seleccioni els qui volen ser 

docents i que entren a la titulació amb voluntat d’exercir, però també 

aquells qui tenen qualitats i capacitats per a fer-ho, cosa que requereix 

repensar en profunditat els sistemes d’accés eliminant com a única 

variable la nota del tall. Realitzar una selecció inicial dels estudiants de 

formació del professorat, garantiria uns docents amb les màximes 

aptituds i actituds. 

2. Una formació dissenyada per a formar mestres i professors, hauria de 

tenir les pràctiques com a element nuclear, tot actuant d’eix 

vertebrador dels continguts de totes les matèries. Només així es pot 

interpretar la teoria per construir el propi coneixement situat.  

3. Centres d’excel·lència que s’erigeixin com a centres formadors amb la 

garantia que facilitin un aprenentatge competencial als estudiants i no 

únicament observacional, amb uns mentors que per a ser-ho rebin una 

formació compartida amb els seus tutors/docents d’universitats.. 

4. Una revisió en profunditat, en el grau de mestre/a en relació a les 

mencions i dotar tot l’itinerari educatiu de major flexibilitat. En el màster 
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de secundària hi ha diferents opcions a aquesta flexibilitat, que 

traspassen per diferents nivells de complexitat, una d’elles, potser la 

més adequada seria la que aposta per un model no consecutiu com 

que ara el defineix, per passar a ser un model híbrid en el qual tots els 

graus poguessin tenir assignatures de didàctica en tots els cursos per 

als qui encaren el seu futur cap a la docència. 

5. Una formació inicial del professorat que vinculi la universitat amb 

l’entorn i on es capaciti els estudiants  per actuar en un món global des 

de la perspectiva local.  

6. Una formació que no finalitza amb els estudis de grau o màster sinó 

que perdura en el temps a través de la formació permanent, que ha de 

ser contextualitzada i col·laborativa.  

7. Un procés d'inducció que doni coherència al currículum de formació 

inicial del professorat ja que permet analitzar les condicions 

institucionals, les polítiques educatives i la coordinació amb altres 

institucions i la comunitat. La inducció en la formació del professorat 

és considerada com una via de desenvolupament del coneixement 

professional en el marc de la formació inicial. 

8. Fer un període d’ inducció laboral durant un any més, però no en la 

forma que actualment estan dissenyades les pràctiques en la formació 

inicial sinó des d’un guiatge en l’experiència del primer any de vida 

laboral en centres educatius. Un guiatge que acompanyi a posar en 

funcionament les competències professionals en la forma en que han 

de perdurar.   

9. Implementar canvis en el professorat d’universitat incorporant més 

docents vinculats als centres educatius que puguin treballar 

cooperativament amb els docents no vinculats, amb l’objectiu de crear 

una bona relació entre teoria i pràctica. 

10. Incorporar la recerca acció dins el procés de formació pedagògica de 

la formació inicial i permanent. 

11. Una formació permanent que ajudi als docents a aconseguir també la 

construcció del saber col·lectiu, que contribueixi a edificar una societat 

més justa, democràtica, inclusiva i cooperativa. 

12. Una formació permanent que fomenti i potenciï tant la creativitat com 

la col·laboració entre els docents i entre els docents i la ciutadania. 

Una formació permanent que fomenti la co-construcció dels 

aprenentatges entre iguals i que sàpiga edificar un treball comú. 

13. Una formació docent permanent atenent als contextos on desenvolupa 

la seva pràctica, ampliant el ventall d’experiències i coneixements que 

el doten d’una perspectiva més àmplia per atendre a diversitat de 

qüestions en un moment concret de l’aula o l’escola.  

14. Una formació permanent que proporcioni tot allò que els docents 

necessiten per a prendre decisions, compartides amb la resta d’agents 
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educatius, que contribueixen a crear ciutadans participatius, 

responsables i compromesos. Calen docents autònoms, creatius i 

responsables de la seva pròpia formació. 

15. Reflexionar sobre la situació laboral i la carrera docent del professorat 

des del punt de vista individual i col·lectiu, per veure quines són les 

millores que caldrà introduir-hi per exercir la professió (accés a la feina, 

relacions laborals, retribució, avaluació de l’acompliment, etc.). Una 

professió sense formació permanent i carrera és una professió 

abocada a la desmotivació professional. 

16. Ressaltar el paper del professorat i considerar-lo una peça essencial 

en l'educació dels infants i adolescents, ja que molts d’ells passen més 

temps amb els mestres que amb les seves pròpies famílies al llarg del 

dia, hauríem de potenciar més la relació entre la família i la escola i la 

relació amb l’entorn. És necessari un canvi de model del educatiu 

actual a un altre que tingui en compte l'infant, cal escoltar-lo i 

aconseguir que comparteixin els seus coneixements amb els altres 

companys, cal preparar-lo per la vida en societat. 

17. Hem d'avançar en tots els components que ajudin a millorar i canviar 

la professió docent i establir un nou concepte de carrera professional 

docent basat en l'estímul i el reconeixement dels mèrits acreditats per 

ajudar a millorar la qualitat de l'educació. 
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Annexos 

Programa d’activitats del cicle 

17 DE SETEMBRE DE 2020 

Reflexions sobre fer de mestre 

El professorat ha de respondre a les necessitats d’una gran diversitat 

d’alumnes. Molt sovint els problemes no tenen una resposta establerta ni clara, 

i el professorat pot fer o deixar de fer, o bé optar per diverses alternatives. 

A CÀRREC: 

Pilar Benejam, professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

  

30 DE SETEMBRE DE 2020 

Repte 1. El desenvolupament professional del professorat: quant de 

temps falta per al futur? 

Es parla del desenvolupament professional del professorat i dels desafiaments 

de la professió docent, però no s’està concretant una nova concepció de la 

professió docent. Com si, malgrat els discursos, s’estiguessin produint pocs 

canvis. Per això la pregunta: quant de temps falta per al futur? 

A CÀRREC: 

António Novóa, rector honorari de la Universitat de Lisboa i ambaixador de 

Portugal davant la UNESC. 

  

13 D’OCTUBRE DE 2020, DE 17 A 19 H 

Canvi i millora en la formació inicial a Catalunya 

La formació inicial a Catalunya s’ha de basar en la millora de la qualitat dels 

graus de Mestre/a, amb un pla d’estudis que s’adeqüi al perfil de les 

necessitats reals del sistema educatiu, fent que el professorat sigui competent 

per fer front a les transformacions constants de la societat. 

A CÀRREC: 

Roser Boix Tomàs, degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de 

Barcelona. 

   

22 D’OCTUBRE DE 2020, DE 17 A 19 H 

El professorat a l’era digital: pedagogia i tecnologia  

S’ha d’analitzar la formació del professorat pel que fa a les eines tecnològiques. 

Els objectius del seminari són reflexionar sobre el paper de les tecnologies 

digitals en la formació inicial del professorat, analitzar críticament els 
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pressupostos dels marcs institucionals vigents sobre la “competència digital 

docent” i proposar-hi alternatives. 

A CÀRREC: 

Carles Lindín, professor de la Universitat de Barcelona en l’àmbit de tecnologia. 

  

10 DE NOVEMBRE DE 2020, DE 17 A 19 H 

Quines reformes són necessàries en formació inicial docent i com es 

poden abordar? 

El seminari tractarà de com es poden potenciar les pràctiques en contextos 

reals com a element clau per promoure la pràctica reflexiva i el 

desenvolupament de competències professionals. 

A CÀRREC: 

Carmen Fernández, degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de 

Santiago de Compostel·la i presidenta de la Conferència de Degans i Deganes 

d’Educació. 

 

24 DE NOVEMBRE DE 2020, DE 17 A 19 H 

Què fer per millorar la formació inicial del professorat? Propostes i 

experiències 

S’analitzaran propostes de millora de la formació inicial del professorat: la de la 

Conferència de Degans de l’Estat espanyol, la del Grup Palma per a la Millora 

de la Formació Inicial del Professorat i la proposta del Programa de Millora i 

Innovació en la Formació de Mestres de Catalunya. 

A CÀRREC: 

Miquel Oliver, degà de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes 

Balears. 

  

1 DE DESEMBRE DE 2020  

Conclusions del repte 1 sobre “L’inici del desenvolupament professional 

docent. Formació inicial del professorat” 

Cal una reflexió sobre la formació inicial del professorat, en el nou context 

social i cultural actual, en les noves competències científiques i pedagògiques 

que requereix la professió. 

CONCLUSIONS A CÀRREC DE: 

Susanna Arànega, Francesc Imbernon i Carles Lindín, professors de la 

Universitat de Barcelona. 

20 DE GENER DE 2021 
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Repte 2. La inducció professional del professorat novell. És possible? 

La formació inicial dels docents és necessària, però no és suficient per garantir 

un bon professorat als centres. La iniciació —“inducció”— del professorat novell 

en l’exercici de la professió ha estat els darrers anys, i ho és avui, un tema 

recurrent en el disseny de polítiques educatives arreu del món. 

A CÀRREC: 

Miquel Martínez, doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de 

Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i 

Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona (UB).  

Sonia Piedrafita, analista d’educació i polítiques de joventut de la Comissió 

Europea. 

 

10 DE FEBRER DE 2021, DE 17 A 19 H 

La inducció docent: una altra moda importada? 

L’impacte de la realitat del professorat novell quan arriba a l’escola preocupa 

allà on la formació inicial és dèbil o no està connectada amb la pràctica escolar. 

És el nostre cas? Cal que se n’ocupi la universitat? És una altra moda 

importada? Com ho hem d’abordar? 

A CÀRREC: 

Enric Prats, professor de la Universitat de Barcelona i membre del Programa 

MIF. 

 

10 DE MARÇ DE 2021, DE 17 A 19 H 

Formació de qualitat del professorat novell a les escoles. Quina relació hi 

ha d’haver entre universitat i escola? 

La formació del professorat novell determina la qualitat docent. És clau una 

formació de qualitat durant els primers moments d’incorporar-se al centre 

educatiu, en contextos de pràctica real. És reflexionarà sobre quin ha de ser el 

paper de la universitat i la relació entre universitat i escola. 

A CÀRREC: 

Anna Jolonch, professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de 

Barcelona. 

 

15 D’ABRIL DE 2021, DE 17 A 19 H 

Desenvolupament professional docent. Les claus del canvi. 

Les possibilitats normatives 
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El desenvolupament professional docent té dificultats per respondre a les 

expectatives de canvi educatiu, a la realitat social i a les aspiracions laborals i 

professionals. Com s’ha de respondre a un “estatut docent” per ser útil al 

desenvolupament professional i a l’ordenació professional i laboral? 

A CÀRREC: 

Montse Ros, mestra i sindicalista de CC.OO. 

 

29 D’ABRIL DE 2021 

Conclusions del repte 2 sobre “Inducció professional del docent. 

L’entrada a la pràctica educativa i el desenvolupament professional a la 

institució educativa” 

La inducció ha de donar coherència al currículum de formació inicial. 

CONCLUSIONS A CÀRREC DE: 

Susanna Arànega, Francesc Imbernon i Carles Lindín, professors de la 

Universitat de Barcelona. 

 

13 DE MAIG DE 2021 

Repte 3. Quins docents, per a quina escola i quina societat? 

La qüestió és: què és ensenyar? La resposta prefigura un model d’escola i de 

formació. Com es pot acompanyar el professorat perquè sàpiguen tot el que 

representa un servei públic i prendre les decisions pedagògiques que els 

permetin ajudar els alumnes a construir col·lectius solidaris. 

 A CÀRREC: 

Philippe Meirieu, professor emèrit de la Universitat Lumière-Lyon 2. 

 

19 DE MAIG DE 2021, DE 17 A 19 H 

El desenvolupament professional i la formació permanent dels docents a 

Catalunya. Present i futur 

Quin és l’estat de la formació permanent del professorat a Catalunya en 

l’actualitat i reptes per a un futur immediat. És important definir les necessitats 

de formació a partir dels docents en la societat actual, multicultural, desigual i 

tecnològicament connectada. 

A CÀRREC: 

Francina Martí, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

25 DE MAIG DE 2021, DE 17 A 19 H  
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Afrontar el desenvolupament professional continu i la formació dels 

docents en la societat actual 

Es tracta d’un seminari basat en el debat constructiu que girarà al voltant de 

com s’entén el desenvolupament professional i, sobretot, de la manera com es 

pot promoure. Pel que fa a aquest darrer punt, es plantejaran i discutiran els 

elements clau de models de formació continua transformadors. 

A CÀRREC: 

Olga Esteve, professora de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

2 DE JUNY DE 2021, DE 17 A 19 H 

Ètica i moral a la professió docent 

El professorat, a més de pedagogia i coneixement, necessita caràcter (ethos). 

L’obertura a l’alumnat i les seves circumstàncies l’obliga a actualitzar maneres i 

costums (morals) des de la deontologia professional i l’ètica cívica. 

A CÀRREC: 

Begoña Román, professora de la Universitat de Barcelona. 

 

10 DE JUNY DE 2021 

Conclusions del repte 3 sobre “El desenvolupament professional continu 

del professorat i el context educatiu i laboral” 

És important tenir en compte la situació i la carrera docent del professorat des 

del punt de vista individual i col·lectiu, per veure quines són les millores que 

caldria introduir-hi. 

CONCLUSIONS A CÀRREC DE: 

Susanna Arànega, Francesc Imbernon i Carles Lindín, professors de la 

Universitat de Barcelona. 

 

17 DE JUNY DE 2021 

El professorat segons Frato 

Cal destacar el paper del professorat i considerar-lo una peça essencial en 

l’educació, ja que alguns infants passen més temps amb els mestres que amb 

els seus propis pares al llarg del dia. Hauríem de potenciar més la relació entre 

la família i l’escola. 

A CÀRREC: 

Francesco Tonucci, psicòleg, pedagog i dibuixant (Frato). 
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