
Activitat 3 FÒRUM VIRTUAL: El meu itinerari formatiu

Quines modalitats destacaries del teu propi itinerari formatiu? Quina
funció han tengut?

Quan  parlam  de  formació  permanent  del  professorat,  massa  sovint

oblidam quina ha de ser la funció primordial d’aquesta. Segons la meva opinió,

la formació permanent del professorat s’ha de dissenyar i dur a la pràctica sense

perdre  de  vista  que  el  seu  objectiu  primordial  és  millora  el  procés

d’ensenyament‐aprenentatge  que  es  desenvolupa  a  les  nostres  aules  i  els

resultats  del  nostre  alumnat.  Per  tant,  m’atreviria  a  dir  que  una  activitat

formativa  que  no  incideix  sobre  aquest  punt  no  és  una  activitat  formativa

completa ni tal vegada encertada.

Quina modalitat destacaria del meu propi  itinerari  formatiu? Per  tant,

segons l’anterior, quina activitat formativa a la qual he participat ha produït un

canvi significatiu en la meva manera de plantejar la meva tasca com a docent i

ha aconseguit millorar‐la segons la meva percepció i els resultats obtinguts per

part del meu alumnat?

Menorca,  any  1994.  En  aquella  època  jo  donava  classes  de  llengua

catalana i literatura a l’IES Maria Àngels Cardona i el CEP de Menorca va oferir

un  curs  titulat  La  lectura  comprensiva  i  la  didàctica  de  la  literatura  a

l’Educació Secundària que comptava amb  Joan Badia, actualment director del

Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  que  havia

d’actuar com a ponent en el nostre curs EXU de  formació de  formadors. Dins

l’anecdotari  del  curs  puc  apuntar  que,  contràriament  al  costum  del  CEP  de

Menorca, totes les sessions es van desenvolupar a Maó (i  justament aquell any

jo treballava a Ciutadella).

Quan  avui  en  dia  és    opinió  generalitzada  que  la  capacitat  de

comunicació oral  i escrita del nostre alumnat té moltes mancances  i que molts



dels  nostres  joves  tenen  dificultats  per  a  comunicar‐se,  no  sols  amb  un

vocabulari correcte i ric sinó amb la destresa suficient, l’any 1994 Joan Badia  ja

mostrava  fórmules  didàctiques  que  permetessin  afrontar  i  donar  solucions  a

aquesta situació per a revertir‐la.

Els objectius i continguts del curs foren els següents:

 Objectius:  revisar  alguns  aspectes  de  l’ensenyament  de  la  llengua  amb

l’aportació de les reflexions de la didàctica i les teories de l’aprenentatge.

 Continguts:

1. La comprensió lectora

2. L’aprenentatge del lèxic

3. La reflexió sobre l’estructura: morfologia i sintaxi

4. L’expressió escrita

5. L’ortografia

Record que durant aquell curs de cada contingut es proposà un  treball de

revisió i reflexió sobre la metodologia de cada un dels participants i que s’havia

de  relacionar  amb  les  noves  propostes  que  sorgien  arrel  de  l’aplicació  de  la

Reforma Educativa. S’abordaren també aspectes de programació i d’elaboració

de materials traslladables a l’aula.

Arrel de la meva participació en el curs la metodologia que jo aplicava en les

meves classes de llengua castellana anà derivant cap a una nova manera de fer

on es donava importància a aspectes com:

- la  comprensió  lectora  i  totes  les  possibilitats  que  oferia  el  seu  conreu.

Durant  la  carrera de Filologia ni durant el CAP no  s’havia  treballat en

cap moment una manera de llegir que ara em semblava del tot coherent i

indicada  per  fer  que  el meu  alumnat  entengués millor  els  textos  que

llegia i a més s’anàs aficionant a la lectura de manera progressiva. Per un

filòleg,  aconseguir  que  als  seus  alumnes  els  vagi  agradant  llegir  i  s’hi

vagin aficionant és la més gran de les recompenses.



- L’ensenyament del  lèxic:  com  fer que  l’alumnat adquireixi una  riquesa

de  vocabulari  que  el permeti desenvolupar‐se  cada  vegada de manera

més  autònoma.  Vaig  aprendre  com  aconseguir  que  l’alumnat

desenvolupés el sentiment de possessió sobre les paraules a partir de tres

processos  bàsics:  l’ensenyament  previ  del  vocabulari,  lliçons  de

vocabulari específic  i ensenyament de  les habilitats per a determinar el

significat de les paraules. Quan un dels meus alumnes em comentà que

havia  entès  per  ell  sol  per  què  els  pals  que  guien  recte  una  planta  se

l’anomena tutor vaig palpar que tot allò que treballàvem anava prenent

cos propi.

- la didàctica de la sintaxis, la gramàtica i l’ortografia.: com aconseguir fer

una  proposta  lúdica  per  al  seu  aprenentatge,  que  el meu  alumnat  no

veiés  com un  càstig  el  treball de  l’ortografia,  com  fer  arribar  als meus

alumnes que la sintaxis forma part de la seva vida quotidiana i que l’ús

d’un o altre tipus d’oració determina el significat de les seves paraules…

Per  tot  això  i  moltes  coses  més,  moltes  gràcies  pel  curs  del  CEP  de

Menorca La lectura comprensiva i la didàctica de la literatura a l’Educació

Secundària de l’any 1994. Segur que si els meus alumnes poguessin opinar,

també agrairien el curs.


