
REFLEXIÓ PERSONAL DEL MÒDUL 3

Els professionals de la formació: perfils i competències professionals

dels actors de la formació

 Què m’ha aportat el mòdul?

- Gira  el  mòdul  3  entorn  de  temàtiques  tan  importants  per  al  formador  de

formadors  com  les  competències  a  desenvolupar  en  la  seva  actuació,  les

tècniques  de  la  comunicació  oral,  el  lideratge  i  la  gestió  del  temps.  Tot  bon

formador de formadors ha d’intentar aglutinar dintre del seu perfil professional

el domini de totes les tècniques treballades de manera equilibrada i assenyada.

- La documentació aportada per Olga Vela permet  repassar el  concepte mateix

de  formador  i de  formació. La  fórmula FER= SABER X PODER X VOLER em

sembla del  tot  correcta  i  aplicable  al model  formatiu  que  tots  nosaltres  hem

d’implementar.  Per  tant,  la  seva  extrapolació  al  nostre  rol  de  formadors  (

FORMAR=  SABER FORMAR X PODER FORMAR X VOLER FORMAR  )  em

sembla  també  correcta  i  crec  que  ens  resultarà  aconsellable  anar‐la  revisant

periòdicament  per  no  allunyar‐nos  d’allò  que  volem  aconseguir.  Són  les

competències implícites dins el desenvolupament d’aquesta fórmula les que els

formadors de formadors hem d’intentar aconseguir.

A  més,  els  qüestionaris  aportats  permeten  una  autoavaluació  personal  i

realitzada des d’un punt de vista objectiu alhora, quelcom gairebé  impossible

quan no es compta amb un model objectiu d’autoavaluació.

- Estratègies i tècniques de comunicació oral i lideratge i dinamització de grups,

temàtiques  tractades per Antoni Giner, Carme Ramis  i  Joan Rué van  la gran

majoria   de les vegades  juntes de la mà. L’exercici del formador de formadors



dóna  lloc  a  múltiples  actuacions  i  interaccions  entre  individus  en  el  si  de

l’organització formativa. Aquestes interaccions originen que:

- La  comunicació  adquireixi  una  importància  considerable  en  els

processos establerts.

- L’eficàcia del  formador guardi  relació entre aquests  tres elements: a) el

rendiment del grup  en  funció de  les  seves possibilitats  i  recursos b)  la

consecució  dels  objectius  proposats  al  principi  de  la  formació  i  c)  la

satisfacció de les necessitats i de les expectatives dels membres del grup.

- Finalment,  a  la  darrera  de  les  sessions  presencials M. Angel  Leal  reflexionà

sobre la gestió del temps i analitzà com es pot optimitzar. Són molts els autors i

experts que han escrit sobre aquest tema i la majoria solen coincidir a destacar

que la incorrecta gestió del temps es deu entre altres factors a:

- La inexistència dʹobjectius prèviament definits.

- No distingir entre el que és important i el que és urgent.

- La incorrecta gestió de la pròpia agenda de treball.

- Negació de la pròpia evidència. No acceptar que nosaltres no podem fer‐

ho tot.

- La insuficient delegació de tasques.

- Excés dʹinformació per a analitzar. O informació desordenada, imprecisa

o tardana.

-  Menció apart mereix el  treball pràctic  sobre  la pròpia  intervenció. En aquest

cas,  es  tractava  d’un  treball  d’intervenció  formativa,  d’avaluació  de  la

intervenció  i  d’assessorament  entre  iguals.  Es  planificà  seguint  el  següent

esquema:  dos membres  de  l’equip  de  tres  persones    (format  per  Bartomeu

Parets,  Catalina  Ramis  i  Rafel  Maura)  assumiren  el  paper  d’observadors  i

després el d’assessors per tal de millorar el rol professional de  la persona que

féu la intervenció formativa (en aquest cas, Rafel Maura en el marc del Seminari



Educar i conviure. L’actuació del coordinador de convivència dels centres escolars ). La

intervenció  formativa  fou  preparada  per  la  persona  que  havia  de  realitzar

aquesta  tasca  i  l’eina  d’observació  fou  realitzada  per  la  persona  o  persones

assessores a partir dels materials que es posaren al seu abast a l’aula virtual i els

que ells mateixos cregueren convenient utilitzar. Cada parella o equip lliurà, a

través de l’aula virtual, una proposta del treball a realitzar. Posteriorment a  la

realització de  la  intervenció/observació es  realitzà una  sessió d’assessorament

entre iguals i es lliurà el treball de l’activitat.

 Importància del mòdul per a la formació de formadors.

- Les temàtiques tractades en aquest mòdul són d’importància cabdal en la tasca

del formador de formadors.

- En primer  lloc, el  treball  i millora de  les  seves  competències bàsiques no  són

més  que  explicitar  la  necessitat  de  reciclar‐nos  de  manera  contínua  en  les

nostres  formes de planificació, d’intervenció, de  comunicació per a  convertir‐

nos en una peça clau d’una formació eficaç i atractiva.

- Les  habilitats  comunicatives  són  bàsiques  no  sols per  la  tasca  assessora  sinó

també per a  la vida quotidiana, així que  la  seva pràctica  transcendeix  l’àmbit

purament professional per a convertir‐se en un ajut personal. Reflexionar sobre

la comunicació no verbal, la verbal, el conreu de les habilitats socials, de l’estil

assertiu… de manera periòdica ajuda a refrescar tècniques que no per sabudes

són aplicades de manera automàtica.

- El  lideratge,  com  tota  acció  humana,  succeeix  en  escenaris  concrets  saturats

d’interrelacions i emmarcats per les coordenades d’espai i temps. Un lideratge

correcte té la virtut de transformar el normal fluir dels aconteixements, situats

en una  constant de duració,  en una nova percepció del  temps;  és a dir,  té  la



capacitat d’influir en la percepció  del temps dels altres, atorgant significacions

particulars als fets que s’ordenen en base a un eix temporal que es pot ampliar

al present, anticipant  el  futur  immediat  i/o projectant‐se al passat.   D’aquí  la

importància d’una correcta gestió del temps: el temps és un recurs més, i de la

manera de  gestionar‐lo dependrà  no  tan  sols  el  nostre  èxit  professional  sinó

també el nostre benestar personal.

 Avaluació del mòdul III.

• Què m’ha agradat més.

- L’article  d’Olga  Vela  sobre  Les  competències  del  formador.  Una  reflexió  molt

interessant  sobre  la  nostra  tasca  diària.  Hi  destacaria  especialment  els

qüestionaris d’autoavaluació sobre la intervenció del formador.

- El  treball pràctic  sobre  la pròpia  intervenció. L’avaluació  externa,  sigui  entre

iguals o no, em sembla una eina del  tot vàlida  i  recomanable per a qualsevol

tasca professional si es fa de manera objectiva i seriosa com ha estat el cas.  De

fet, em sembla que seria recomanable utilitzar‐la com a mínim un cop a  l’any

per part de cada assessor. En aquest cas, l’elecció d’observadors no experts en

la  temàtica ha  resultat  adequada,    ja que ha  evitat una  observació  subjectiva

dels continguts treballats durant la sessió.

• Què m’ha agradat menys.

- La  intervenció de Carme Ramis Palmer,  totalment  fora de  lloc  en  les  formes.

Una  temàtica  tan  interessant  com  la  competència  comunicativa  no  es  pot

desaprofitar amb un plantejament de la sessió com el que es va utilitzar.



• Propostes de millora

- Incloure dins els continguts presencials un mòdul que  tracti sobre  l’avaluació

entre  iguals  que  permeti  mostrar  models,  experiències…,  per  tal  de

profunditzar‐hi i extreure’n conclusions globals.

 Autoavaluació

- El tercer mòdul m’ha servit per a treballar novament conceptes tan importants

en  la nostra  tasca assessora com són  les capacitats comunicatives, el  lideratge

pedagògic i la gestió eficient i positiva del temps.

- Destacable  em  semblen  les  oportunitats  que  obre    el  treball  pràctic  sobre  la

pròpia  intervenció,  i  que,  en  el meu  cas, m’han  ajudat  a  reflexionar  sobre  la

millora  del  meu  rol  professional,  amb  la  possibilitat  d’introduir  algunes

aportacions dels observadors a la meva pràctica professional com:

- Mantenir  el  contacte  visual  en  una  mateixa  persona  de  manera

continuada.

- Modular més el to de veu.

- Fer  una  pregunta  als  assistents  per  introduir  la  teoria  i  copsar  els

coneixements previs.

- Fer una conclusió al  final de  la sessió recollint de manera concisa  tot el

que s’ha treballat.


