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EL CONTEXT EDUCATIU ACTUAL

Canvi de la perspectiva. 
Canvi del paper (identitat) de la institució
educativa i del professorat. Possible
obsolescència.
Canvi social i de l’alumnat.
Contextos socials multiculturals i multilingües. 
d’incertesa,  de complexitat. Diversitat.
Canvi vertiginós del coneixement. evolució
accelerada.
La importància de la col·laboració professional.
Canvi tecnològic. Pèrdua del monopoli  del saber.



TOT AIXÒ ENS PORTA  A...



4 ASPECTES DEL CANVI

1. Nou paper del professorat i de la institució educativa. De 
la individualitat a la col·laboració. Col.legialitat
participativa. 

2. Formació des de dins-territori. Situacions problemàtiques 
unides a projectes.

3. Nova formació permanent. Actualització versus creació
d’espais.

4. El professorat com a subjecte capaç de generar 
coneixement pedagògic. Consciència del seu paper en 
els processos de canvi. 



Tendències



TENDÈNCIES A ERRADICAR

• Cultura de predomini de la lògica del mèrit  individual amb un 
model de porta tancada. Experiència d’innovació/innovació
institucional. Tendència a l’aillament.

Una formació històricament personalista. Tendència a se 
com un enginyer  o astronauta.

Costa comunicar-se. Tendència a la balcanització.

N’hi ha encara molta formació amb un excés de formació
transmissora i nocionista. Tendència acadèmica-normativa.



I QUINES HEM DE DESENVOLUPAR?

• Col.laboració amb altres professionals. 
interactuar i aprende amb els iguals. De 
la individualitat a la col·laboració. 
Col.legialitat participativa. Tendència  
col.laborativa. (1)

• El professorat com a subjecte capaç de 
generar coneixement pedagògic. 
Consciència del seu paper en els 
processos de canvi. Tendència a la 
autonomia i la professionalització. 
Identitat. (2)



I QUINA HEM DE DESENVOLUPAR?

• Lentitud de la innovació i el canvi. Tendència de la pausa.

• Assessorament de procés. Crear espais (4)

• Nou paper del professorat i de la institució educativa. 
Tendència cap a la comunitat.

• Repensar la pràctica. Compartir dubtes, problemes…
desenvolupar capacitats reflexives en situaciones 
problemàtiques.  Tendència comunicativa. (3)

• Incrementar la conciència de la complexitat i diversitat de 
l’ensenyament. Tendència cap a la tolerància
professional. (5)



PERÒ, EN UNA REALITAT DEL 
PROFESSORAT:

En una cultura de predomini de la lògica del mèrit  individual 
amb un model de porta tancada.

Una formació històricament personalista. Model de l’enginyer  
o astronauta. N’hi ha encara molta formació amb un excés de 
formació transmissora i nocionista. 

La formació contextualitzada és escassa. formació unida a 
projectes... en el centre. Projecte + formació. Experiència 
d’innovació/innovació institucional. 



FORMACIÓ DIFERENT

La formació per sí sola és insuficient.
• S’ha de canviar el professorat i el context

És necessari:
– Orientació i recolzament.
– Canvis en els models organitzatius i de 

gestió. 



COM FER-LO?
EL PROFESSORAT NECESSITA:

Col.laboració amb altres professionals. 
interactuar i aprende amb els iguals.

Repensar la pràctica. Compartir dubtes, 
problemes… desenvolupar capacitats
reflexives.  

Incrementar la conciència de la 
complexitat i diversitat de 
l’ensenyament.



COM FER-LO?
EL PROFESSORAT NECESSITA:

Rebre teoria per no caure en pràctiques 
reproductores.

Unir la formació (des de dins) a projectes 
institucionals. Partir de necessitats del 
professorat per canviar les persones i els 
contextos. Estructures de suport. Formació en el 
territori.

Promoure la recerca acció i projectes d’innovació
en el centre o territori per reflexionar i proposar 
canvis a la pràctica. 

La formació ha de crear espais de 
aprenentatge/cultura col·laborativa.



EN RESUM. LA FORMACIÓ HA DE 
POSSIBILITAR…

Partir de les necessitats reals i les intentem solucionar 
treballant plegats. Equip.

Possibilitar l’intercanvi entre iguals. Desenvolupen  la 
capacitat de generar coneixement pedagògic. 
Conscienciació del paper en els processos de canvi.

Reflexionar i proposem canvis a la pràctica amb 
projectes col·lectius de repercussió a la pràctica. 

Més que actualitzar-los, crear espais. Desenvolupar 
competències indagatives i d’autonomia.

Analitzar les situacions problemàtiques i sobre tot la 
relació, la manera i parlem de tot.



MOLTES 
GRÀCIES





SINÒ COM
AQUEST



INTERVENCIONS



EN RESUM. LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 

HA DE POSSIBILITAR I L'ASSESSOR/A  HA DE TREBALLAR.

• Més comunicació entre els professionals. 
sistema relacional. Treballar la persona.

• Rearmament moral i professional del 
professorat. Actituds i motivació. Treballar 
la identitat. 

• Possibilitar estructures organitzatives de 
participació. Treballar la colegialitat i les 
dinàmiques col·lectives.

MODEL DE FORMACIÓ CENTRAT EN EL PROFESSORAT



Que tingueuQue tingueu assessors i assesores, nous i assessors i assesores, nous i 
experimentats, sortexperimentats, sort perper als qui l'any 2050 quanals qui l'any 2050 quan
possiblementpossiblement reunits en aquestreunits en aquest mateixmateix espai, espai, 
analitzant el mateix tema de la formacianalitzant el mateix tema de la formacióó
d'assessors i assessoresd'assessors i assessores puguin afirmar: van puguin afirmar: van 
saber arriscar de manera creativa en moments saber arriscar de manera creativa en moments 
que no era tan fque no era tan fààcil fercil fer--lo, en momentslo, en moments d'una d'una 
gran confusigran confusióó i mi múúltiples opcions, perltiples opcions, per això, això, 
avuiavui nosaltresnosaltres assessors i assessores, podemassessors i assessores, podem
treballar de forma mtreballar de forma méés clara cap a una s clara cap a una 
educacieducacióó millor i una societatmillor i una societat realment realment 
humana. humana. 



UN NOU CONCEPTE DE LA 
FORMACIÓ

• la funció principal de la formació hauria
de ser  la d’ajudar al descobriment de la 
teoria implícita en la pràctica per a 
ordenar-la, justificar-la, fonamentar-la, 
revisar-la i si fos precís, destruir-la. 
remoura el “sentit comú docent”, 
qüestionar el “coneixement pedagògic
vulgar”. Recomposar l’equilibri entre els
esquemes pràctics desenvolupats a 
l’escola i els esquemes teòrics que els
sostenen. 



CANVI VERTIGINÓS DEGUT A 
LA TECNOLOGIA

• EL PROCESSAR NÚMEROS 
/DIGITALITZACIÓ.

• TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.

• BINOMI/TRIANGLE.
• L’AUTOAPRENENTATGE.



Fer front a la pobresa crFer front a la pobresa críítica que existeix en el tica que existeix en el 
planeta, a la iniquitat, a lplaneta, a la iniquitat, a l’’exclusiexclusióó, a les , a les 

migracions, als desafiaments que plantegen migracions, als desafiaments que plantegen 
ll’’aiguaaigua--energia, els problemes ambientals, la energia, els problemes ambientals, la 
desaparicidesaparicióó de les espde les espèècies icies i biodiversitatbiodiversitat, a , a 

ll’’escalfament de la terra o els oceans, escalfament de la terra o els oceans, exigeix un exigeix un 
replantejament drreplantejament drààstic de lstic de l’’educacieducacióó ii amb ella amb ella 
promoure un nou ordre social, contracte social, promoure un nou ordre social, contracte social, 

ambiental,  cultural, ambiental,  cultural, èètic; tic; entre dentre d’’altres.altres.
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