
Activitats 
Respostes personalitzades des del coneixement i la reflexió sobre la pràctica. 

Defuig els tòpics des d’una posició constructiva i coherent amb els principis 

pedagògics de la formació permanent. 

 

1. A partir de la lectura del tema 3 i dels documents d’ampliació que cregueu 

convenient contestau a les següents qüestions: 

� Si realitzam una anàlisi de la Formació Permanent del Professorat a nivell 

històric, quines dinàmiques dʹinterfície creieu que han utilitzat, de forma 

majoritària, cada una de les institucions formatives següents: 

• FERE: la dinàmica d’interfície usada majoritàriament per la FERE és la 

centrada en la transmissió de coneixements. 

• CECE: la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança es decanta per 

la dinàmica centrada en el centre docent. 

• Escoles dʹEstiu: aquest model s’inclina per la dinàmica d’interfície centrada 

en la reflexió entre iguals. 

• Moviment de Renovació Pedagògica: s’inclinen també per la reflexió entre 

iguals mitjançant activitats d’anàlisi i de reflexió teòrica sobre pedagogia 

crítica i la seva implantació a l’escola. 

• CEP: en el seu intent de donar una resposta el més àmplia possible a les 

necessitats de formació permanent del professorat, el CEP fan ús de les tres 

dinàmiques d’interfície ( centrada en la reflexió, en la transmissió de 

coneixements i en el centre docent), inclinant‐se per una d’elles segons la 

tipologia de l’activitat formativa de la qual es tracti (Seminari de formació 

en centres, curs, ...) 

 



 

 

� Quina dinàmica d’interfície creieu que s’utilitza de forma majoritària en els 

CEP actualment? 

Segons la meva opinió, actualment s’utilitzen dues línies divergents 

clarament diferenciades i complementàries alhora: la dinàmica centrada en la 

transmissió de coneixements (sobretot a la modalitat de cursos en les seves 

distintes tipologies – presencials, a distància...‐) i la centrada en el centre docent en 

els Seminaris de formació en centres. 

La nova modalitat formativa de conversa pedagògica suposa un intent de donar 

força a la dinàmica d’interfície centrada en la reflexió. 

 

� Definiu breument els trets fonamentals del model formatiu de cada institució 

o col∙lectiu. 

• Moviments de renovació pedagògica: la seva principal característica és la 

recerca d’una educació de qualitat en una escola inserida en una societat 

democràtica. Evolucionen cap a activitats d’anàlisi i de reflexió teòrica sobre 

pedagogia crítica i la seva possible implantació a l’escola. 

• Les EE (escoles d’estiu) són encontres de formació permanent del 

professorat organitzats i gestionats de forma voluntària pels docents 

mateixos amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’experiències de 

professionals dispersos, la reflexió sobre la pràctica educativa i la 

contribució al coneixement de les noves tècniques didàctiques. 

• A les activitats de la CECE cal destacar l’experiència del Centre 

d’Actualització Docent (CAD), que ofereix una formació enfocada a la 

pràctica docent i als problemes d’organització i de gestió que es plantegen 

en els centres educatius. 



• De la FERE cal destacar la seva escola d’estiu, malgrat que no és una 

trobada voluntària de professors en exercici, ja que els docents estan 

obligats per conveni a assistir a activitats formatives. 

• De la formació oferida als CEP, quatre són els principis bàsics que podríem 

destacar: 1. una formació basada en la pràctica  professional, 2. el centre 

educatiu com a eix de la formació permanent, 3. formació diversificada i 4. 

formació descentralitzada. 

 

� Quin paper ha tingut cada una de les institucions de formació analitzades en 

el desenvolupament de l’FPP a les Illes Balears?. 

  Els moviments de renovació pedagògica han suposat un sistema de suport 

per a diferents col∙lectius de docents autònoms i independents entre si, units per 

mitjà d’una organització confederada. 

  Les escoles d’estiu donen forma a la idea d’una escola vinculada a la realitat 

sociocultural de l’entorn deslligada de l’Administració. 

  La CECE ha intentat donar resposta a les necessitats dels centres 

d’ensenyament privat no universitari mitjançant, en ocasions, convenis de 

col∙laboració amb diferents estaments públics (Ministeri, CC AA...) 

  La FERE, mitjançant l’Escola d’estiu‐FERE, ha intentat crear una oferta 

formativa organitzada i estructurada pels docents dels centres docents religiosos, 

encara que aquesta escola d’estiu no es pugui equiparar pel seu model a l’Escola 

d’estiu de Mallorca de la qual parlàvem abans. 

  En el cas dels CEP, amb la seva creació s’intentà trencar amb el model de 

formació basat en la simple transmissió de coneixements lligats a la teoria per 

passar a un model basat en la participació, en la interacció i en les necessitats dels 

docents.  Els canvis marcats pel pla marc del MEC l’any 1989 feren que lentament 

es desvirtuessin els objectius proposats inicialment als CEP i que els seus 



programes no fossin els més propers als interessos dels professionals i que es 

convertissin en gran mesura en instruments per a la implantació de la LOGSE. 

  La recepció de les competències educatives per part de les CCAA ha 

introduït un efecte diversificador en el panorama de la FPP a l’Estat espanyol i, per 

extensió, als seus respectius CEP, ja que les comunitats han pogut regular els seus 

propis sistemes de FPP.  Bon apunt! 

 

� Quin paper creieu que han de tenir en el futur els CEP i quina dinàmica 

d’interfície creieu que hauria de ser la predominant en el seu model formatiu? 

  Els CEP haurien de centrar els seus esforços en potenciar el model de FPP 

basat en la tendència a la renovació i que suposa una evolució del professorat cap a 

models cada vegada més compromesos i relacionats amb la problemàtica escolar. 

Jo afegiria també la necessitat de contextualitzar al centre escolar les conclusions, 

actuacions i respostes que se’n desprenen. 

  Sobre la dinàmica d’interfície predominant que hauria de guiar els CEP, 

s’hauria d’intentar treballar amb un model que englobàs en major o menor mesura 

la totalitat de les interfícies, ja que treballar únicament des de la posició d’una 

d’elles pot restar‐li funcionalitat i possibilitats de triomf. Una combinació de 

dinàmiques permet arribar al docent com a subjecte individual i a l’equip docent 

sense desmerèixer cap intervenció. 

 

 

 



Activitat 1 

Gestió de la formació permanent del professorat 

A aquesta activitat hi ha hagut, en general, la dificultat de saber quin nivell de 
resposta hi havia d’haver a l’apartat 1 i 3, per una banda i, en alguns casos, a 
l’apartat 2. He considerat: 

1: Responsable de l’acció, on està situada orgànicament. 
3: Els qui l’han de du a terme, l’han d’executar  
2: Hi ha normativa més estrictament relacionada i altra que és més general, en 
relació a l’acció. He afegit només la més relacionada. No he llevat res perquè no 
seria cap incorrecció tenir-la tota en compte. Hi marcaré en negreta la 
relacionada que ja hi era. 

 
Margalida Barceló 
 

En  relació a  l’apartat 4, Procés  en  la gestió de  la  formació permanent,  indica quines  són  les 

unitats  administratives  encarregades  de  cada  acció,  quina  normativa  s’ha  d’atendre  i 

complir  i  quins  són  els  agents  que  han  de  desenvolupar‐la. A  les  taules  següents  s’hi 

anomenen les accions; pots utilitzar la taula com a model orientatiu de resposta o bé pots 

redactar‐ho de la manera que trobis més convenient. 

 

 

Acció: Elaborar nova normativa per regular canvis d’assessories als CEP 

Unitat/s 

administrativa/es 

En el moment de l’elaboració del Pla de Formació de la 

Conselleria d’Educació i Cultura, el Servei de Formació 

Permanent del Professorat, escoltats els directors i les directores 

es de CEP, dissenyarà una proposta d’assessories per a cada 

centre de professorat elevant‐la a la Direcció General 

d’Innovació i Formació del Professorat que farà la proposta 

definitiva. 

 

Normativa  de 

referència 

Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 28 de juny de 
2006 per  la qual es regula  l’estructura  i el funcionament dels 
centres de professorat  
Decret 68/2001, de 18 de maig pel qual es regula l’estructura 
i l’organització de la formació permanent del professorat de 



la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent. 

Agents  - [Directors/es de CEP] 

- Servei de formació permanent del professorat 

Direcció general d’Innovació i Formació del Professorat  
Serveis jurídics de la Conselleria 
 

Comentaris   

 

Acció: Elaborar una convocatòria de provisió de places d’assessors/es 

Unitat/s 

administrativa/es 

La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat 

procedirà a la convocatòria de concursos públics de mèrits per 

ocupar les places de direcció i assessories de cada CEP en el 

termini de desenvolupament de l’actual Pla Quadriennal de 

Formació Permanent del Professorat 

DGIFP 
SFPP 

Normativa  de 

referència 

Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 28 de juny de 
2006 per  la qual es regula  l’estructura  i el funcionament dels 
centres de professorat  
Decret 68/2001, de 18 de maig pel qual es regula l’estructura 
i l’organització de la formació permanent del professorat de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent. 

Agents  ‐  Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat 

Cap de Servei de Formació Permanent del Professorat 
(Escoltades les direccions de CEP), Director General IFP, 
Director general de personal docent. 

Comentaris   

 

Acció: Realitzar la detecció de necessitats de formació 



Unitat/s 

administrativa/es 

- Servei de formació permanent del professorat 

- CEP 

Comissió Autonòmica de Formació debat i valora el procés. 
Normativa  de 

referència 

Decret 68/2001  
Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent. 

Agents  - Diferents assessories dels CEP 

- Consell del centre de professorat 

- Assessors tècnics del Servei de Formació  

Altres serveis amb responsabilitats formatives de qualsevol 
DG, Inspecció, centres educatius. 

Comentaris   

 

Acció: Elaborar el programa anual de formació d’àmbit autonòmic 

Unitat/s 

administrativa/es 

- Servei de formació permanent del professorat 

[Diferents assessories dels CEP]  
 
SFPP (l’aprova i coordina el procés) 
Comissió Autonòmica de Formació debat i valora el procés. 

Normativa  de 

referència 

Decret 68/2001  
Ordre del Conseller d’Educació i Cultura del dia 2 de gener 
de 2002 per la qual es regula la planificació i el 
reconeixement de la formació permanent del professorat de 
la CAIB 
 
Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent. 

Agents  - Equips pedagògics dels CEP 

- Servei de formació permanent del professorat 

- diferents  serveis  d’altres  direccions  generals  de  la 

Conselleria. 

Comentaris   

 

Acció: Elaborar el programa de formació d’un CEP 



Unitat/s 

administrativa/es 

- Servei de formació permanent del professorat 

- CEP 

- [Altres direccions generals] 

Consell CEP l’aprova 
SFPP (dóna instruccions) 
 

Normativa  de 

referència 

Decret 68/2001 

Ordre del Conseller d’Educació i Cultura del dia 2 de gener 
de 2002 per la qual es regula la planificació i el 
reconeixement de la formació permanent del professorat de 
la CAIB 
 
Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent. 

Agents  - Assessors tècnics del Servei de formació permanent 

- Diferents assessories dels CEP 

- [Assessors tècnics d’altres direccions generals] 

Equips pedagògics CEP, centres educatius 
 
SFPP aporta actuacions formatives recollides d’altres 
Serveis. 

Comentaris   

 

Acció: Organitzar activitats formatives des de la Conselleria (qualsevol servei que no 

sigui el SFPP) 

Unitat/s 

administrativa/es 

a) Les universitats. 

b) Les administracions públiques. 

c) Les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit 

de l’ensenyament a les Illes Balears. 

d) Les organitzacions empresarials més representatives en 

l’àmbit de l’ensenyament a les Illes Balears. 

e) Les entitats privades dotades de personalitat jurídica pròpia, 

sense ànim de guany i que tenguin com una de les seves 



finalitats la realització d’activitats relacionades amb la formació 

del professorat i dels professionals f) Empreses privades 

dotades de personalitat jurídica pròpia, amb ànim de guany, i 

que tenen un departament que s’encarrega de la formació dels 

treballadors. Has posat el que pertoca a l’acció següent! 

Serveis pertinents 
SFPP (seguiment general programa DGIFP i certificacions) 
 

Normativa  de 

referència 

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 

2002 

Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i 
Cultura, pel qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de 
formació Permanent 
 
Programa anual de formació 

Agents  Els que disposin les entitats citades anteriorment  
 
ATD Serveis pertinents (amb ajuda, si cal, SFPP) 
 

Comentaris   

 

 

 

Acció: Convocar, desenvolupar i avaluar una activitat de formació 

Unitat/s 

administrativa/es 

Poden ser entitats organitzadores les següents: 

a) La Conselleria d’Educació i Cultura, per mitjà dels seus 

serveis 

i dels centres de professors. 

b) Les administracions educatives. 

c) Les universitats i altres entitats col∙laboradores, mitjançant 

conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura. 

d) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat 



jurídica 

pròpia, sense ànim de guany, i que tenguin com una de les 

seves finalitats la 

realització d’activitats relacionades amb la formació del 

professorat i de 

professionals. 

 

Normativa  de 

referència 

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 

2002 

Programa anual de formació (que ja beu del Pla) 
 
Altres entitats també: Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la 
consellera d’Educació i Cultura, pel qual s’aprova el Pla 
quadriennal (2008-2012) de formació Permanent. 

Agents  Els que disposin les entitat citades anteriorment 

Comentaris   

 

 

 


