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Presentació 

El present tema està dedicat a la formació permanent i al desenvolupament professional 
continu del professorat d’educació infantil, educació primària, educació secundària i formació 
universitària. 

 

Objectius 

General 

• Identificar el marc històric i teòric de la formació permanent del professorat i del 
desenvolupament professional continu, com també les principals aportacions pràctiques 
d'aquest tipus de formació en l'actualitat i les seves perspectives de futur.  

Especifics 

• Analitzar i comparar les diferències i les similituds entre els conceptes de formació 
permanent del professorat i de desenvolupament professional continu.  

• Definir i analitzar els conceptes de model i dinàmica d'interfície en el camp de la 
formació del professorat.  

• Valorar críticament els distints models d'intervenció en la formació permanent del 
professorat.  

• Analitzar críticament les distintes dinàmiques d'interfície de la formació permanent del 
professorat.  

• Reconèixer els trets característics de les institucions i els agents de formació 
permanent.  
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Continguts 

1. Conceptes de formació permanent del professorat i de 

desenvolupament professional continu  

A l'Estat espanyol, per diferenciar l'educació permanent referida a l'educació que les 
persones reben al llarg de la seva vida de la formació que reben els professors quan ja han 
acabat la seva formació inicial, s'utilitzen termes com «perfeccionament del professorat», 
«formació contínua», «formació en servei», etc.; però el més utilitzat tant en l’àmbit institucional 
com en la literatura especialitzada és el de «formació permanent». D’altra banda, comença a 
introduir-se el concepte de «desenvolupament professional continu», malgrat que aquest darrer 
terme, com veurem més endavant, té unes connotacions més amplies que, de fet, sobrepassen 
el concepte de formació permanent del professorat (FPP).  

Notem, per tant, cert desacord terminològic per denominar allò que al Regne Unit i als EUA 
denominen majoritàriament in-service education —malgrat que inservice training està encara 
bastant generalitzat. A la majoria de comunitats autònomes de l'Estat espanyol és conegut per 
formació permanent del professorat o formació permanent pedagògica, i a França —on 
predominaven termes similars als espanyols com formation permanent des enseignants—, a 
causa de la influència anglosaxona, es denomina formation continue des enseignants i 
formation en curs de service des enseignants (FECS).  

Encara que l'anàlisi detallada de tots els termes és sens dubte una qüestió que excedeix els 
límits d'aquest postgrau, creiem interessant i aclaridor apropar-nos a algun dels més utilitzats.  

Els termes in-service education i in-service training s'han utilitzat amb significats molt 
similars.  

Hass (1957, 13) es decanta per una definició àmplia de in-service education, ja que l'entén 
com un procés que inclou totes les activitats en què participa un professor en actiu amb 
l'objectiu de contribuir a millorar professionalment.  

En aquesta mateixa línia se situen Marks, King-Stoops i Stoops (1971, 219) quan defineixen 
in-service education com «todas las actividades del personal del centro educativo que 
contribuyen a su competencia y a su desarrollo profesional continuado».  

Edelfelt i Johnson (1975, 5) defineixen l'educació en servei amb els termes següents: 
«cualquier actividad de desarrollo profesional que un profesor lleva a cabo aisladamente o con 
otros profesores después de haber recibido su certificado inicial de profesor, y después de 
comenzar su práctica profesional».  

Harris (1980, 21) fa una revisió interessant dels termes i les definicions que s'utilitzen per 
designar aquest tipus de formació i arriba a la conclusió que hi ha una confusió terminològica 
important. En un intent d’aclarir el concepte, aquest autor defineix in-service education com un 
programa planificat d'oportunitats d'aprenentatge que s'ofereix al personal amb l'objectiu de 
millorar el seu rendiment en el lloc de treball.  

Tsai (1966, 6) defineix in-service education com «Todas las actividades que los profesores 
necesitan para desarrollar sus conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes con el fin 
de facilitar su crecimiento y su desarrollo profesional continuado.» 

Segons Salleh A.B. (1993, 18) In-service training «consiste en los programas o las 
actividades que se planifican, se organizan, y se realizan a partir de los problemas y 
necesidades indentificadas. Tiene objetivos específicos, para los distintos grupos de 
profesores». 

En la Conferencia Internacional de París de l'OCDE-CERI, la Confédération Mondiale des 
Organisations de la Profession Enseignante fa la distinció següent entre formation en curs de 
service i l'educació permanent:  

Mientras que la «Formation en curs de service» (FECS) responde ante todo a unas 
preocupaciones utilitaristas, especialmente a la adaptación y a la extensión de las 
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prácticas profesionales, la educación permanente del estudiante apunta más a 
favorecer su deseo de desarrollo personal y a la realización de sus aspiraciones 
personales. Responde a la necesidad que experimenta cada persona de renovar sin 
cesar los elementos básicos de su cultura personal, en un mundo en profunda 
transformación y frente a una renovación constante de los valores. En realidad el 
concepto de educación permanente no podría oponerse al de educación en ejercicio, 
sino que, al contrario, debe englobarlo como uno de sus elementos primordiales, el que 
concierne a la vida profesional del enseñante. (CMOPE, 1980) 

Com podem observar, ens movem entre uns termes que descriuen uns objectius i uns 
procediments molt similars. En aquest sentit, Gladden (1991) indica que el terme in-service 
education moltes vegades és utilitzat com a sinònim de inservice-training, i fins i tot d'altres 
termes com staff development, faculty development, professional development, continuing 
education, professional growth i on-the-job training.  

La gran majoria d'autors de parla anglesa coincideixen a destacar el terme in-service 
education com el més general de tot els que hem anomenat anteriorment per designar aquest 
tipus de formació. El altres termes són utilitzats per designar aspectes més parcials de la 
formació permanent, com per exemple faculty development, que es refereix a un procés 
formatiu implantat per la institució.  

Actualment, in-service training indica més la formació en tècniques concretes i per a una 
matèria determinada, mentre que in-service education, a més d'incloure l'anterior, intenta 
abraçar aspectes més amplis de la formació dels educands (relació professor-alumne, relació 
alumne-alumne, context escolar, aspectes psicològics...). Avui dia, s'utilitza habitualment el 
terme més global in-service education. De fet, d'acord amb el que hem dit quan analitzàvem els 
conceptes d'educació i de formació, el fet d'afegir als dos termes el concepte «en servei» ens 
apropa a aquest efecte aclaridor del qual parlem. A més, podem observar la diferència de matís 
que s'intenta transmetre amb cada un d'aquests conceptes associats al terme in-service.  

A l'Estat espanyol, el terme equivalent utilitzat amb més freqüència és el de formació 
permanent, tal com assenyala Biscarri (1993):   

[...] parece claro que en nuestro país se ha optado por el término formación 
permanente para designar aquella formación postescolar derivada o directamente 
vinculada a la ocupación profesional, para diferenciarla de la educación permanente , 
referida al conjunto de la educación recibida a lo largo de la vida, y acercándola así a 
las connotaciones distintivas del término inglés training in-service. (Pàg. 20) 

En el nostre cas, per tant, optarem per utilitzar aquest terme (formació permanent), el qual 
defineix Imbernón (2007) com:  

[...] Toda intervención que provoca cambios en el comportamiento, la información, 
los conocimientos, la comprensión y las aptitudes del profesorado en ejercicio. Según 
los organismos internacionales la formación implica la adquisición de conocimientos 
actitudes y habilidades relacionadas con el campo profesional. (Pàg. 138) 

El mateix autor ens aporta deu idees clau sobre aquest tipus de formació (Imbernón, 2007):  

 És necessari saber d’on venim per saber cap a on anam. 

 Hem après molt però ens queda molt per aprendre. 

 Ens hem d’introduir en les noves idees, polítiques i pràctiques per a realitzar 
una millor formació permanent del professorat. 

 La formació permanent ha d’incidir en les situacions problemàtiques del 
professorat. 

 En formació és necessari abandonar l’individualisme docent per a passar al 
treball col·laboratiu. 

 En la formació del professorat, aquest ha de ser subjecte de formació amb una 
identitat docent. 

 La formació ha de tenir en compte la comunitat. 

 S’ha de passar de l’actualització a la creació d’espais de formació. 
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 La formació s’ha de basar en la complexitat com la societat i l’educació. 

 La formació permanent del professorat ha d’assumir el desenvolupament 
actitudinal i emocional. 

Així mateix, considerem, juntament amb Marcelo (1994, 179), que l’FPP és una variable de 
tipus didàctic mitjançant la qual s'intervé per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de 
l'ensenyança.1 Però cal matisar que l’FPP no és tan sols un element didàctic per aconseguir la 
qualitat educativa, sinó que també presenta aspectes de caràcter organitzatiu (Gómez, 1996, 
299-302):  

 La influència que exerceix sobre les variables personals des de la perspectiva 
laboral (expectatives d'incentius i de promoció laboral, aspiracions per desenvolupar, 
activitats laborals interessants...).  

 El grau de congruència entre l'estil de liderat i el nivell formatiu dels professors 
que integren el centre.  

Però recentment ha aparegut amb força un nou concepte que a poc a poc guanya terreny 
en el camp de la formació dels docents experimentats, es tracta del terme desenvolupament 
professional continu (DPC) —continuing professional development (CPD). La seva accelerada 
implantació es deu, sens dubte, a la generalització internacional del concepte de 
desenvolupament professional i de les escoles de desenvolupament professional (EDP).  

El Desenvolupament Professional es un procés continu d’aprenentatge sistemàtic i 
intencional dels docents com a individus i com a col·lectiu que comença amb l’inici dels estudis 
per accedir a la docència i acompanya la persona durant tota la vida professional. Aquest 
procés provoca canvis en l’acció professional del docent, en el centre educatiu, en el 
desenvolupament del currículum, en la innovació docent i en el conjunt de la societat. Per això, 
afecta la millora del docent com a professional i com a persona, l’equip de professors, tota la 
comunitat educativa i, de retruc, la societat en general. 

Segons Ferguson (2002), en el DPC es concentra el canvi en el mestre com a individu, i ens 
presenta la definició següent d'aquest concepte:  

El desarrollo profesional continuo (DPC) es un sistema flexible, guiado por el 
educador, en el que los educadores planifican experiencias de capacitación que con el 
tiempo resultan ser un aprendizaje y experiencias de vida cada vez mejores, tanto para 
los estudiantes como para los educadores. (Pàg. 6)  

Aquest desenvolupament ha de presentar unes característiques determinades: ha de 
vincular la formació inicial, la dels professors novells i la dels experimentats; ha de relacionar la 
teoria i la pràctica; ha de donar protagonisme al receptor de la formació com a gestor i artífex 
d'aquest procés; s’ha de fer al llarg de tota la vida i no tan sols en moments concrets; ha d’estar 
d'acord amb el context; s’ha de fer de forma cooperativa i a partir de la investigació... D'acord 
amb això, pareix obvi que aquest nou concepte necessàriament ha de fer-se un lloc en la 
nostra terminologia i ha de guanyar terreny en les nostres pràctiques i en els models formatius.  

Aquest concepte suposa ampliar el punt de mira de l’FPP. Suposa, d'entrada, que el 
desenvolupament professional ja s'ha iniciat amb la formació inicial; suposa, també, que aquest 
no té límits al llarg de la carrera professional, i, en definitiva, es correspon amb les tendències 
actuals del concepte de desenvolupament professional (la cultura col·laborativa).  

Això no obstant, hem de tenir en compte que correm el perill que en la pràctica amb aquest 
concepte es duguin a terme realment activitats de formació permanent transmissores, fruit 
d'una motivació extrínseca i amb un marcat caràcter individualista, aspecte que analitzarem 
més endavant quan parlem dels models de formació.  

                                                      

1 Malgrat que actualment hi ha un consens ampli respecte que aquest és l'objectiu de la formació permanent del 
professorat, algunes investigacions ens demostren que quan parlem de la relació formació-productivitat o formació-
qualitat no sempre podem generalitzar resultats positius (Gómez, 1996, 298-299).  
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D'acord amb el que hem exposat fins a aquest moment, ens situem entorn d’un concepte de 
formació permanent que creiem coherent denominar DPC, el qual té per objectiu donar 
resposta a les necessitats de formació dels docents mitjançant activitats que fan els professors 
simultàniament a l'exercici de la funció docent i que contribueix al seu desenvolupament 
personal i professional. De la mateixa manera aquesta activitat formativa és una variable de 
tipus didàctic planificada pels docents mateixos mitjançant la qual s'intervé amb vista a 
aconseguir canvis en el comportament del professorat que condueixin a la millora de la qualitat 
de l'ensenyança, que permetin incidir, per tant, sobre els alumnes i sobre la societat.  

Tanmateix, hem de matisar que, malgrat que creiem que l’FPP ha de caminar cap al DPC, 
emmarcat en un procés de desenvolupament professional més ampli que s'inicia amb la 
formació inicial i s'acaba amb la jubilació, en aquest tema seguirem utilitzant el terme FPP per 
referir-nos a l'actual formació permanent de docents, ja que les seves característiques 
responen a aquesta denominació i no compleixen les condicions que el DPC haurà de complir. 

2. Aproximació al concepte de bona formació  

Un altre concepte que creiem important aclarir és el de «bona formació» (good training), 
respecte del qual ens aproparem a algunes aportacions significatives. 

La bona formació és fruit de les necessitats del professorat com a equip docent, parteix dels 
coneixements previs dels docents, es basa en els coneixements i en les investigacions 
científiques i també en l’anàlisi de la pròpia pràctica, assegura la transferibilitat al lloc de treball, 
es basa en un sistema d’avaluació continua i compta amb el concurs de formadors 
experimentats i especialitzats (tutors, assessors especialitzats, assessors entre iguals...). 

Mathison (1992, 256-257), des de la perspectiva de l'ensenyança com a ofici (craft), la qual 
suposa que l'experiència i els coneixements no explícits ens donen informació sobre allò que és 
necessari per millorar l'educació,2 elabora un sumari de les característiques que ha de tenir la 
formació del professorat perquè es pugui considerar «bona». En aquest cas l'autor es refereix a 
la formació permanent del professorat:  

 Contingut «correcte». Malgrat que el concepte de contingut «correcte» sigui 
molt subjectiu, la bona formació es basa en continguts contrastats i basats en informacions 
fiables.  

 Rellevància i practicabilitat. La formació s'ha de percebre com a rellevant i 
pràctica i les innovacions no han d'anar en contra de les actuacions vàlides que ja s'estan 
fent.  

 Bons models. Els formadors de formadors han d'intentar donar exemple amb la 
seva pràctica.  

 Actuar en benefici de tot el grup. La formació s'ha de planificar a partir de les 
característiques de tot el grup i de l'estudi de les seves necessitats. Els professors són un 
grup heterogeni, amb diferents coneixements i distintes necessitats.  

 Promoure coneixements professionals del professorat. Valorar i respectar allò 
que el professorat ja sap.  

 Facilitar reconeixement i ajuda institucional. La implicació institucional és 
necessària per a la implantació d'un canvi.  

 Reconèixer i consolidar finalitats múltiples. Millores individuals o institucionals 
(increment salarial, carrera professional...).  

                                                      

2 Mathison (1992, 255-256) defensa aquesta opció i la contraposa a la idea d'educació entesa com a tecnologia, per la 
qual no es tracta tant de millorar el professor sinó d'identificar mètodes d'instrucció i materials concrets que ajudin els 
estudiants a aprendre mitjançant el que ell denomina teacher-proof materials, és a dir, materials que funcionen sense el 
professor. 
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Mann (1977, 52), en un intent de definir el concepte de bona formació, en destaca sis 
característiques:  

 La bona formació no canvia amb la moda, sinó que respon a les necessitats 
d'organització reals.  

 La bona formació assegura que les habilitats adquirides es transfereixen al lloc 
de treball.  

 El contingut i el mètode formatiu utilitzat s'han de basar en informació d'alta 
qualitat i no en «receptes» superficials.  

 El formador ha de tenir experiència provada i un estil de formació motivador.  

 El programa de formació seleccionat s'ha d'experimentar abans amb resultats 
favorables o, si no, ha de tenir investigacions que en demostrin la necessitat i/o l’eficàcia.  

 El cicle formatiu ha d'incloure un circuit de feedback amb els elements 
següents: avaluació de cada programa de formació, presa de decisions sobre la 
conveniència de continuar o d'abandonar el programa i una planificació estratègica que 
inclogui una avaluació de necessitats.  

D’altra banda, si relacionem la bona formació amb la definició de DPC que acabem de 
proposar, podem dir que la finalitat de la formació docent és millorar les escoles i procurar que 
aquestes perfeccionin el que Elmore (1996) denomina el «nucli de la pràctica educativa», 
referint-se a la manera que els mestres entenen la naturalesa del coneixement, el paper de 
l'estudiant en l'aprenentatge, i com aquestes idees entorn del coneixement i l'aprenentatge es 
manifesten en l'ensenyança i el treball a classe. Perquè aquesta millora es pugui dur a terme, la 
formació tindrà un paper fonamental.  

D'acord amb això, necessitem una bona formació perquè els professors aprenguin noves 
maneres d'organitzar els centres educatius i les aules, noves maneres d'agrupar els alumnes, 
noves maneres de compartir la responsabilitat de formar els estudiants, nous sistemes per 
explorar procediments que determinin i documentin l'aprenentatge dels alumnes... (Ferguson, 
2002, 2). En definitiva, necessitem una formació de qualitat focalitzada en els objectius que 
vertaderament volem aconseguir, és a dir, millorar el procés d'ensenyança-aprenentatge.  

3. Institucions i agents en la formació permanent  

En aquest apartat volem acostar-nos a la situació actual de les institucions i els agents 
d’FPP a l’Estat espanyol, i concretament a les Illes Balears. Per això, en primer lloc, exposarem 
un breu estat de la qüestió a les principals institucions que intervenen en aquest camp: els 
Moviments de Renovació Pedagògica, les institucions privades i les ofertes de les 
administracions educatives. En segon lloc, ens acostarem a algunes anàlisis fetes sobre els 
models de formació permanent que hi ha en l’actualitat. 

3.1. Les institucions de formació permanent 

3.1.1. Moviments de renovació pedagògica 
Els moviments de renovació pedagògica (MRP) estan formats per diversos col·lectius de 

docents autònoms i independents entre si, units per mitjà d’una organització confederada. La 
principal característica és la recerca d’una educació de qualitat en una escola pública inserida 
en una societat democràtica (Martínez Bonafé, 1993). 

Alcalá (1996) divideix l’evolució històrica dels MRP en tres etapes. Una primera d’expansió i 
d’assentament que va durar fins al principi dels anys vuitanta del segle XX. La segona etapa va 
estar marcada per la crisi i es va caracteritzar pel desconcert que va generar en molts de grups 
la incorporació a les disposicions oficials recollides per la LOGSE dels seus plantejaments més 
progressistes. Finalment, la tercera etapa, que s’entén fins a l’actualitat, està caracteritzada pel 
ressorgiment d’aquests moviments, en la qual, mitjançant un treball de refundació, evolucionen 
cap a activitats d’anàlisi i de reflexió teòrica sobre pedagogia crítica i la seva possible 
implantació a l’escola. 

Malgrat l’aportació d’Alcalá, cal matissar que aquest ressorgiment no s’ha acabat de 
consolidar en la gran majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Per regla general 
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la tercera etapa ha estat anul·lada per una crisi i un desconcert del professorat pel que fa a la 
gestió de la seva pròpia formació permanent. 

Una de les realitzacions més importants dels MRP són les escoles d’estiu (EE), els orígens 
de les quals es remunten als cursos universitaris d’estiu (summer school) als quals va assistir 
Eladi Homs entre els anys 1908 i 1910, que va proposar a la Diputació de Barcelona que 
organitzés unes activitats similars en aquesta ciutat (Bassa, 1977; Oliver, 1997). 

Les escoles d’estiu (EE) són encontres de formació permanent del professorat organitzats i 
gestionats de forma voluntària pel 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 noves tècniques didàctiques. Aquest encontre de docents parteix de la idea 
d’una escola vinculada a la realitat sociocultural de l’entorn. 

Les activitats de les primeres EE foren cursos, conferències i visites, i progressivament s’hi 
va introduir la presentació i l’intercanvi d’experiències. En línies generals, llevat de determinats 
períodes històrics, les EE són organitzades exclusivament per mestres, que, al marge de 
l’Administració, intenten crear un espai de trobada, reflexió i debat, en un intent de recuperar el 
model de l’escola nova. 

A continuació, fem un breu resum de les característiques del model formatiu de les EE de 
Mallorca (Oliver, 1998, 144-158): 

 Les EE han trobat el seu propi model formatiu en el marc d’una formació 
permanent diversificada i plural. No es poden lligar a l’Administració, ja que si ho fan es 
desvirtuen les possibilitats d’encontre, reflexió i debat, que són, en definitiva, la seva millor 
oferta. D’acord amb això, cal dir que ens trobem davant un model formatiu autònom. 

 Les EE de Mallorca han optat per una oferta de cursos de curta durada, i han 
prioritzat l’intercanvi d’activitats i de persones (formadors i professors-alumnes) per 
fomentar l’intercanvi d’experiències. 

 La dinàmica aplicada és la centrada en la reflexió amb grups de docents 
procedents de centres educatius amb realitats heterogènies. 

 El currículum de formació s’ha basat majoritàriament en aspectes curriculars i 
d’ajuda al currículum seguit d’activitats no escolars i de les activitats psicopedagògiques 
organitzatives. 

3.1.2. Institucions privades dedicades a la formació permanent 
De les institucions privades que ofereixen activitats de formació permanent a l’Estat 

espanyol, en destacarem les dues més importants i amb més implantació en el territori estatal, 
ens referim a la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança (CECE) i a la Federació 
Espanyola de Religiosos de l’Ensenyança (FERE). 

a) Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança 

La CECE és una entitat patronal creada l’any 1977 i que agrupa 46 federacions que 
representen més de 5.000 centres de l’ensenyança privada no universitària a l’Estat espanyol 
de diferents nivells: centres regulats, escoles infantils, acadèmies i centres de formació 
d’adults, escoles superiors de turisme, música, col·legis majors, etc. 

La CECE i el seu Institut de Tècniques Educatives (ITE) —creat l’any 1989 i dedicat, entre 
altres funcions, a l’FPP— participen en moltes associacions d’empreses europees i en moltes 
tenen la representació d’entitats germanes a l’Estat espanyol.  

En el capítol d’FPP, l’ITE ofereix cursos a distància (mitjançant el web RED2001) i cursos 
presencials descentralitzats i gestionats per cada una de les seves federacions. Des del 1991 
aquest institut ofereix aquest tipus d’activitats formatives i, amb la intenció d’acostar la formació 
als usuaris, l’ITE ha augmentat progressivament el nombre d’accions formatives a distància. 

Les iniciatives de formació de la CECE s’emmarquen en el Reial Decret 395/2007, de 23 de 
març (BOE nº 87 de 11 d’abril de 2007) que regula el subsistema de formació professional per 
a l’ocupació i en les diferents ordres que el desenvolupen. Actualment es realitzen: 

 Accions de formació de les empreses (Sistemes de bonificació). 
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 Plans de formació per a treballadors prioritàriament ocupats (àmbit estatal i 
autonòmic, –Plans d’Oferta–) 

 Accions complementàries 

Així mateix desenvolupen Plans de Formació Permanent del Professorat, mitjançant 
convenis de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Política Social i Esports i algunes 
Comunitats autònomes, especialment les de Madrid i Murcia. 

Està representada en les distintes comissions paritàries de Formació Continua de la 
Fundació Tripartita per a la formació a l’ocupació tals com: 

 Ensenyança privada sostinguda total o parcialment amb fons públics. 

 Ensenyança privada 

 Centres d’assistència, atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de persones 
discapacitades. 

 Col·legis majors universitaris. 

 Centres d’Assistència i Educació Infantil. 

 Centres d’Educació Universitària i Investigació. 

Durant les darreres dècades ha destacat l’experiència del Centre d’Actualització Docent 
(CAD) del Col·legi d’Irabia (CECE). El CAD va nèixer amb l’objectiu de potenciar una formació 
contínua als professionals de l’ensenyança en àmbits que requereixen respostes pràctiques i 
una actualització en aspectes didàctics, metodològics i tecnològics. La formació està enfocada, 
per tant, a la pràctica docent i als problemes d’organització i de gestió que es plantegen en els 
centres educatius. 

Les activitats del CAD són: impartició de cursos i assessorament a centres per avaluar 
l’activitat docent, implantar noves metodologies, etc. Els seus objectius són els següents: 

 Formació contínua del professorat. 

 Actualització de tècniques i materials dels centres educatius. 

 Millora de l’organització física, estructural i logística. 

 Resolució de problemes que planteja l’activitat docent. 

 Avaluació del rendiment del personal. 

 Avaluació del rendiment acadèmic. 

 Ajuda per seleccionar personal docent. 

 Promoció de l’activitat investigadora en el camp educatiu. 

Els usuaris del CAD són principalment: 

 Centres públics i privats d’educació infantil, primària, secundaria, batxillerat i 
estudis universitaris. 

 Centres educatius privats no reglats. 

 Associacions de professors. 

 Centres d’ajuda al professorat. 

 Institucions oficials i no oficials relacionades amb el món educatiu. 

Els assessoraments que s’ofereixen es basen principalment en els aspectes següents: 

 Didàctica de llengües estrangeres. 

 Tecnologia educativa i noves tecnologies. 

 Didàctica general. 

 Orientació individual i col·lectiva. 

 Avaluació del rendiment acadèmic. 
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Els plans d’assessorament tenen una durada inicial d’un any, prorrogable per a períodes 
iguals. El plantejament és que la dependència amb el CAD sigui cada vegada menor i que els 
centres guanyin autonomia fins al moment en què puguin prescindir de l’assessorament. Un 
cop acabada l’assessoria, es continua mantenint una relació telemàtica (servei de consultes en 
línia, accés a materials produïts pel CAD, etc.). 

El primer any d’assessorament inclou els serveis següents: 

 Accés a un servei de consulta en línia. 

 Pla de formació del professorat segons les necessitats. 

 Pla d’assessorament presencial que inclou visites periòdiques als centres. 

 Pla d’avaluació del rendiment acadèmic en determinades àrees. 

 Pla d’avaluació de satisfacció del client (alumnes, pares...). 

b) Federació Espanyola de Religiosos de l’Ensenyança 

La FERE és un organisme de dret pontifici integrat pels superiors majors dels instituts 
religiosos i per les societats de vida apostòlica que es dediquen a l’ensenyança a l’Estat 
espanyol. Actualment, estan associats a la FERE 1.907 centres educatius, entre els quals 
1.897 són concertats i 10 privats. 

La FERE fou creada l’any 1957 com a substitució de la Federació d’Amics de l’Ensenyança 
(FAE), creada l’any 1930 per teresians, marianistes i jesuïtes amb l’objectiu de defensar els 
centres catòlics durant uns anys de dificultats (II República). 

La promulgació de la LODE (1985) i dels reials decrets que la desenvoluparen facilitaren 
que la FERE i altres centres fins aleshores privats poguessin accedir als concerts educatius, 
que era una antiga reivindicació d’aquests centres. 

L’any 1992, el MEC i la FERE firmaren un acord sobre FPP que reconeixia la important 
labor desenvolupada per aquesta institució i establia una via econòmica perquè aquesta 
formació es pogués dur a terme en millors condicions. 

Al final del 1988, la FERE decideix crear una nova patronal de centres catòlics 
interrelacionada amb la FERE denominada Educació i Gestió. 

Des del 1962 la FERE pertany a l’Oficina Internacional d’Ensenyança Catòlica (OIEC), en 
representació dels centres d’ensenyança catòlics de l’Estat espanyol. Així mateix, impulsa la 
dimensió europea de l’educació i cada any professors dels seus centres participen en els 
cursos que organitza l’ASEREP (Association Européenne de Recherches et d’Echanges 
Pédagogiques) juntament amb altres professors de distints països de la Unió Europea. 

La formació del professorat, com ja hem assenyalat abans, és una de les seves 
preocupacions, de tal manera que en l’objectiu número 5 de la institució es fa referència a 
«trabajar por una mejora de la calidad de nuestra oferta educativa que lleve consigo un 
progreso en la calidad de vida de las personas y de la sociedad», i es marquen, entre d’altres, 
les línies d’actuació següents: 

 Elaborar, posar en pràctica i avaluar comunitàriament els distints projectes 
curriculars d’etapa com un mitjà bàsic per millorar la qualitat. 

 Seguir un procés continuat de formació de directius, professors i personal no 
docent amb l’elaboració d’un pla de formació viable i propi. 

 Tenir en compte les realitats i les problemàtiques de l’entorn social per oferir 
respostes des de l’acció educativa. 

Així mateix, la FERE disposa d’un Departament de Renovació Pedagògica que té 
encomanada la tasca de coordinar totes les activitats relacionades amb la renovació 
pedagògica de centres, directors i professors en tres vessants: assessoria, organització 
d’activitats i publicacions. 

La FERE està organitzada territorialment per autonomies i, a tall d’exemple, analitzarem 
breument algunes característiques del model implantat a les Illes Balears. 
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Malgrat que la FERE-Illes Balears hagi organitzat al llarg de la seva història activitats 
formatives de caràcter puntual, no podem parlar d’una oferta organitzada i estructurada fins a 
l’estiu de 1995 amb l’inici del que s’ha denominat Escola d’Estiu-FERE. 

La primera edició de l’Escola d’Estiu-FERE fou organitzada en solitari i va comptar amb la 
col·laboració de distintes institucions, mentre que en edicions posteriors la FERE ha firmat un 
conveni de col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB). 

Encara que aquesta activitat formativa hagi rebut el nom d’Ecola d’Estiu, les seves 
característiques no s’adapten totalment als principis que hem enunciat quan parlàvem de 
l’Escola d’Estiu de Mallorca, pels motius següents (Oliver, 1998, 224): 

 L’Escola d’Estiu de la FERE no és una trobada voluntària de professors en 
exercici, ja que els docents estan obligats, per conveni, a assistir a activitats formatives. 
Aquesta manera d’entendre la formació es pot equiparar als sexennis implantats pel MEC 
en el seu moment i actualment la mantenen la majoria de comunitats autònomes. 

 Els professors no participen en l’organització de l’Escola d’Estiu de la FERE. 

 Les activitats són principalment cursos —a més cada professor només pot triar 
un curs en cada Escola d’Estiu— i només alguna conferència. No hi ha debats, taules 
rodones, presentació d’experiències, visites..., que, en definitiva, possibiliten l’intercanvi 
d’experiències, el debat i la reflexió, tan propis de les escoles d’estiu. 

Per tant ens trobem amb una activitat formativa que no és autònoma, com ho eren les 
escoles d’estiu analitzades anteriorment, sinó que és centralitzada i respon als interessos 
formatius de l’empresa, en aquest cas la FERE, i en menor mesura a les necessitats sentides 
pels professors, els quals veuen reduïda així la seva professionalitat. 

3.1.3. La formació permanent de les administracions educatives. 
La primera iniciativa d’FPP a l’Estat espanyol, després de la Guerra Civil, fou la creació, 

l’any 1957, dels centres de col·laboració pedagògica. Aquests centres suposen el primer intent 
d’intervenir en l’FPP fet pel nou règim, encara que cal destacar el control rígid que s’exercia 
sobre aquest tipus de formació: 

 Era obligatòria. 

 Els temes eren imposats. 

 Es feia tres vegades a l’any. 

 Estava dirigida per l’inspector de zona. 

 Tenia un caràcter centralitzat i uniformador. 

El primer projecte important d’intervenció en l’FPP s’inicia l’any 1969 amb la creació dels 
instituts de ciències de l’educació (ICE) a totes les universitats de l’Estat amb dues funcions 
prioritàries: 

1. Dedicar-se a la formació pedagògica del professorat (sobretot 
d’ensenyances mitges). 

2. La investigació activa en el camp de les ciències de l’educació i 
l’assessorament tècnic i pedagògic referit a problemes educatius i els del 
professorat en exercici (Imbernón, 1987, 74). 

Aquests objectius es concreten, en els primers anys d’existència, en l’actualització dels 
antics mestres d’ensenyança primària a la nova titulació de professor d’EGB i l’adaptació a la 
nova estructura del sistema educatiu reflectida en la Llei General d’Educació del 4 d’agost de 
1970. 

Simultàniament a l’inici de les activitats dels ICE es crea el Centre Nacional d’Investigació 
pel Desenvolupament de l’Educació (CENIDE), com a centre coordinador de tots els ICE de 
l’Estat, el qual fou substituït per l’Institut Nacional de Ciències de l’Educació (INCIE) l’any 1974. 
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Una ordre de febrer de 1975 establia que els ICE havien de fer el Pla anual de 
perfeccionament del professorat, ordre que fou derogada amb la promulgació del decret de 
creació dels centres de professors (CEP) l’any 1984. 

Els ICE havien estat fruit d’importants crítiques que argumentaven la necessitat d’un canvi 
de plantejament en l’FPP. Per això el MEC va elaborar l’informe Projecte de reforma de la 
formació Permanent del Professorat (MEC, 1984), que, entre altres crítiques, destacava que les 
actuals institucions de formació del professorat, és a dir, els ICE, tenien una excessiva 
burocratització, una fossilització d’activitats, falta de connexió entre investigació i 
perfeccionament, al mateix temps que es criticava que eren institucions centralistes, ja que la 
majoria d’activitats es feien a la capital de la província. També s’argumentava que no tenien 
una planificació de la formació permanent i que els faltava una avaluació i personal estable 
(professors assessors). Així mateix, feren extensiva als ICE la crítica de Bolam (1986, 146-
147), segons la qual l’FPP no té en compte les necessitats dels professors. 

Però en el fons la retirada de les competències d’FPP dels ICE i la simultània creació dels 
CEP respon a un canvi de plantejament en la formació permanent a l’Estat espanyol. Les 
autonomies històriques fruïren ja des dels anys 1985-86 de competències educatives, encara 
que cal destacar que, a excepció de Catalunya (que ha mantingut la formació del professorat 
en els ICE fins fa pocs anys), les altres comunitats autònomes seguiren des del principi camins 
paral·lels als dels anomenats territoris MEC, en el quals des del moment que assumiren les 
competències educatives, els anys 1997 i 1998, no s’han produït canvis substancials quant a 
models d’FPP. 

Tradicionalment, la universitat ha estat lligada a la formació dels mestres, ja sigui la inicial —
l’any 2007 es va complir el trenta-cinquè aniversari de la integració dels estudis de Magisteri a 
la universitat espanyola— o la permanent —l’exponent més important de la qual és la creació 
dels ICE amb les competències d’FPP–. Generalment aquesta formació s’ha centrat en la 
transmissió de coneixements més lligats a la teoria que no a la pràctica educativa. 

Amb la creació dels CEP es va voler trencar amb aquest model de transmissió per passar a 
un model basat en la participació, en la interacció i en les necessitats dels docents. Aquests 
centres estaven inspirats en els teachers’ centres britànics i els norges laereshögskole noruecs. 

De fet, aquest sistema de formació de professors iniciat a la Gran Bretanya es va 
generalitzar a molts de països —Noruega, EUA, Canadà, Austràlia, Japó, Alemanya, Àustria, 
Espanya...—, i no va ser creat originàriament per l’administració, sinó que partia de la iniciativa 
dels professors mateixos, i es basava en l’autonomia. 

En el document Projecte de reforma de la formació del professorat (MEC, 1984) abans 
mencionat es marquen les línies que han de regir l’FPP en el futur i presenta els centres de 
professors com el nou model de perfeccionament. Respecte de les directrius sobre l’FPP, 
destaquem les més importants: 

 Les noves activitats de perfeccionament han d’estar molt lligades a la pràctica 
docent, sense oblidar les aportacions teòriques: 

Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de que toda actividad de 
perfeccionamiento debe partir de la práctica, de los problemas que surgen en el propio 
ejercicio profesional. Este es el camino para estimular al profesor a analizar sus propias 
actuaciones. Pero la vinculación del perfeccionamiento con la práctica no debe en ningun 
caso conducir a ignorar las aportaciones teóricas rigurosas. (MEC, 1984, 8) 

 La connexió entre la formació inicial i la formació permanent: 

Esta conexión proporcionará una doble garantía: por un lado actuará de acicate para 
que la formación inicial tenga en cuenta las necesidades de la práctica; por otro lado puede 
proporcionar recursos intelectuales al sistema de perfeccionamiento. (MEC, 1984, 8) 

 El professor ha de ser l’agent del seu propi desenvolupament i 
perfeccionament: 

Los enfoques más prometedores de la formación y del perfeccionamiento ponen un 
especial énfasis en estimular la autonomía profesional que reclama la práctica pedagógica. 
(MEC, 1984, 9) 
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Respecte dels CEP, són presentats com a centres inspirats en la renovació educativa dels 
MRP: 

[...] els CEP habrán de convertirse en plataformas que acojan y difundan 
experiencias y grupos de renovación pedagógica. El Ministerio de Educación y Ciencia 
reconoce el papel desempeñado por todos los colectivos innovadores de enseñantes 
que han promovido la renovación pedagógica y considera que esa filosofia de 
renovación educativa inspira igualmente la creación de los CEP. (MEC, 1984, 12) 

També es presenta la primera definició dels CEP publicada pel MEC: 

Los CEP se definen como lugares de comunicación e intercambio de ideas y 
experiencias pedagógicas y didácticas; que disponen de medios de consulta, difusión y 
asesoria; que favorecen la creación de equipos y seminarios de trabajo por áreas 
científicas y/o niveles educativos, facilitando la conexión interdisciplinar e interniveles, 
en torno a problemas generales de la enseñanza. (MEC, 1984, 13) 

Al començament, els principis rectors dels CEP eren: 

a) Caràcter democràtic, que es manifesta en l’elecció del director i dels 
representants en el Consell del Centre, que era l’òrgan encarregat d’elaborar i d’avaluar el 
pla anual d’actuació. 

b) Descentralització, perquè es pretenia acostar el professorat al seu entorn i que 
el CEP donés resposta als seus problemes formatius. 

c) El professorat era el que havia de gestionar la seva actualització professional. 
Els professors eren els protagonistes de la gestió, de la selecció i, en definitiva, de la 
utilització d’aquest servei formatiu. 

Però, abans de la creació dels CEP a Espanya, ja es començaven a publicar opinions 
crítiques respecte dels teachers’ centres britànics. Wendling i Reid (1983) en destacaven tres: 

 No responen tant a les necessitats sentides pels professor com a les mesures 
impulsades per l’administració, especialment les inspirades en la reforma educativa. 

 La participació no és la desitjada i només un petit percentatge de professors hi 
assisteix amb regularitat. El professorat de secundària hi participa molt menys que el de 
primària. 

 Predomina el model de «cursos» de curta durada com a modalitat formativa. 

De fet, aquests centres fa anys que han deixat d’existir al Regne Unit, on la gran majoria es 
va desfer durant la dècada dels anys vuitanta del segle passat (Cannainn, 1994, 11).  
Quan només havien passat cinc anys de la creació dels CEP, es va començar a reproduir a 
l’Estat espanyol el mateix procés seguit anys abans al Regne Unit quant a la transformació 
d’aquests centres per part de l’administració. L’any 1989, el MEC va publicar el Pla marc de 
formació permanent del professorat (MEC, 1989) amb l’objectiu clar de reconduir l’FPP 
institucional d’acord amb les directrius que reclamava la reforma educativa. D’altra banda, la 
publicació simultània d’una normativa de regulació dels CEP —composició, elecció, constitució 
i renovació dels consellers i del director...— facilitaria el camí perquè aquest pla institucional i 
centralitzat es pogués dur a terme sense les objeccions dels MRP i els sindicats, els quals 
continuaven reivindicant un model de CEP descentralitzat i perifèric. 

La primera critica que Wendling i Reid (1983) feien als teachers’ centres britànics —que 
responien a les necessitats de la reforma educativa més que no a les necessitats que sentien 
els professors— ja era, per tant, una realitat també a l’Estat espanyol; de fet, podem parlar 
d’una evolució previsible i anunciada. 

El Pla marc vol ser un instrument per a la planificació anual de totes les activitats d’FPP del 
MEC; per tant, constitueix el marc general en el qual s’ha de basar el pla anual de formació 
permanent, i en aquest s’han de basar els distints plans provincials d’FPP. 

El model de formació permanent que presenta el pla es recolza en quatre principis (MEC, 
1989): 

1. Una formació basada en la pràctica professional, ja que la professió docent no 
tan sols requereix les capacitats d’analitzar, comprendre i interpretar la realitat, sinó que 
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també exigeix intervenir sobre aquesta realitat. Això suposa superar la dicotomia entre 
teoria i pràctica. Prefereix, per tant, estratègies d’investigació-acció, etc. 

2. El centre educatiu com a eix de la formació permanent, el qual suposa una 
descentralització i el treball en equip (projectes educatius, curriculars...). 

3. Formació mitjançant estratègies diversificades i amb la col·laboració 
d’institucions públiques i privades (universitats, empreses, associacions professionals, 
MRP...). 

4. Formació descentralitzada, que està argumentada amb quatre factors: el distint 
punt de partida dels docents, els diferents graus d’implicació en activitats o processos de 
formació permanent previs de cada un dels docents, la diversitat de funcions que pot 
desenvolupar el professorat en el centre educatiu i, finalment, la necessitat de fer extensiva 
la formació permanent a un sector ampli de docents perquè la reforma educativa es pugui 
dur a terme. 

A partir del curs escolar 1990/91 es fa efectiu aquest canvi en els CEP, que malgrat els 
propòsits recollits en el Pla marc presenta una sèrie de canvis substancials en l’organització: 

1. El director no és elegit pel professorat, sinó per concurs de mèrits amb la 
supervisió del Ministeri d’Educació. Així mateix, els consellers deixen de ser elegits per 
votació. 

2. Es publica el Pla provincial de formació del professorat, dissenyat de forma 
centralitzada per l’Administració. Apareix la nova classificació de cursos segons el nombre 
d’hores de durada: cursos d’actualització científica i didàctica amb les seves modalitats A, 
B i C. 

Aquests canvis en l’estructura i l’organització dels CEP feren que lentament es desvirtuessin 
els objectius proposats al començament i, per tant, que perdessin les qualitats de gestió 
democràtica —element de credibilitat i de confiança que hi havia dipositat el professorat— i que 
deixessin de ser aquells òrgans encarregats de la reforma de l’FPP, ja que els seus programes 
no eren els més propers als interessos dels professionals i a més no participaven de forma 
continuada en la presa de decisions dels CEP. García Álvarez (1993) ho resumeix així: 

La Administración impone sus planes de formación encaminados a implantar la 
reforma y el modelo de profesor que ésta demanda. Según ese análisis, los CEPs se 
han convertido en organismos burocráticos que pierden la operatividad y autonomía 
que este tipo de instituciones deberían poseer. (Pàg. 142) 

Segons Yus Ramos (1993, 1999), es produeix un pas d’una etapa de descentralització quasi 
total a un control de l’Administració per acostar la formació als fins polítics i a les exigències 
derivades de la implantació de la reforma educativa; així mateix, considera que l’Administració 
se serveix de tres mesures per fer possible aquest canvi: 

 Creación de estructuras de control en el ámbito provincial (por ejemplo, 
Comisión Técnica Provincial, en Andalucía). 

 Delimitación y pormenorización de programas de formación por 
iniciativa institucional. 

 Reformulación de la composición de los órganos de gobierno de los 
CEPs, con mayor presencia de la Administración. (Yus Ramos, 1999, 223) 

Però a més d’impedir que els CEP desenvolupin els objectius pels quals foren creats i siguin 
uns vertaders instruments d’innovació educativa, la conversió en simples instruments 
d’implantació de la reforma entra en una important contradicció quan, segons posa de manifest 
Martínez Bonafé (1993), el nou perfil professional del docent que la LOGSE demana (autònom i 
reflexiu) no es correspon amb les estratègies desplegades per l’Administració educativa, que el 
converteix en simple aplicador passiu dels dissenys curriculars. 

Sens dubte, la recepció de les competències educatives per part de totes les comunitats 
autònomes ha introduït un efecte diversificador —encara que sense canvis substancials— en el 
panorama de l’FPP a l’Estat espanyol, ja que a poc a poc totes les comunitats regulen els seus 
propis sistemes d’FPP. Per explicar més aquesta realitat, analitzarem la situació actual dels 
centres de formació de professors a les comunitats anomenades històriques, ja que tenen més 
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experiència en la gestió d’aquest tipus de formació, a les quals afegirem la comunitat de les 
Illes Balears (vegeu la taula 1). Acabarem aquestes reflexions amb diverses anàlisis crítiques 
sobre la situació actual dels centres de formació de professors de les distintes comunitats 
autònomes i els seves perspectives de futur. 

Taula 1. Els centres de formació del professorat 
a les comunitats autònomes denominades històriques i a les Illes Balears. 

Comunitat 
autònoma 

Denominació del 
centre  

Legislació que els 
regula  

Paper de l’Administració 

Andalusia  Centres de 
professorat (CEP)  

Decret de regulació 
del sistema andalús de 
formació permanent del 
professorat (2003)3 

L’Administració educativa 
té més control sobre els CEP 

Illes 
Canàries  

Centres de 
professorat (CEP)  

Decret de creació, 
organització i 
funcionament dels 
centres de professorat 
(1994, modificat el 
1998) i Ordre de d’1 
d’agost de 1994 que en 
regula l’estructura i el 
funcionament4 

Gestió democràtica i 
participativa 

Catalunya  Pla d’Integració dels 
diferents serveis 
educatius: Centres de 
Recursos Pedagògics 
(CRP), Equips 
d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP), 
Assessors de Llengua 
interculturalitat i 
Cohesió Social (LIC) i 
Centres de Recursos 
Educatius per a 
deficients Auditius 
(CREDA 

No disposen de 
legislació específica. 
L’any 2005 es va 
presentar el Pla Marc de 
Formació Permanent 
2005-2010 

Potenciar el 
desenvolupament comunitari 
en el marc de la Formació 
Permanent del Professorat. 
L’Administració educativa té 
més control sobre els CRP. 

Comunitat 
Valenciana  

Centres de formació, 
innovació i recursos 
educatius (CEFIRE)  

Decret de creació, 
estructura i 
funcionament dels 
CEFIRE (1997)5 

L’Administració educativa 
té més control sobre els 
CEFIRE 

País Basc  Centres de suport a 
la formació i la 

Decret de creació i 
Ordre que regula el 

L’Administració educativa 
té més control sobre els 

                                                      

3 Decret 110/2003, de 22 d’abril.  

4 Decret 82/1994, de 13 de maig, que regula creació, organizació i funcionament dels centres de professorat (BOC núm 
65 de 27-05-94), Ordre d’1 d’agost de 1994 per la que es desenvolupa l’estructura i funcionament dels Centres de 
Professorat (BOC núm. 108 de 02-09-94) i Decret 80/1998, de 28 de maig, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del Decret 82/1994.  

5 Decret 231/1997, de 2 de setembre, que regula la creació, l’estructura i el funcionament dels centres de formació, 
innovació i recursos educatius.  
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innovació educativa 
(berritzegunes)  

funcionament i 
l’organització dels 
berritzegunes (2001)6 

Berritzegunes 

Illes 
Balears  

Centres de 
professorat (CEP)  

Decret que regula 
l’estructura i 
l’organització de la 
formació permanent del 
professorat (2001) i 
ordres que regulen 
l’estructura i el 
funcionament dels CEP 
(2002 i 2006)7 

L’Administració educativa 
té més control sobre els CEP 

Font: Elaboració pròpia. 

a) Centres de professorat d’Andalusia 

L’any 1997 es va fer una reforma important del sistema andalús de formació permanent del 
professorat. 

D’acord amb l’article 2.3 del Decret de regulació del sistema andalús de formació del 
professorat, els centres de professorat (CEP) es defineixen com: 

[...] unidades de la Consejería de Educación y Ciencia, cuyo principal objetivo es 
establecer y desarrollar las acciones formativas que se deriven de los procesos de 
detección de necesidades de formación que el propio Centro de Profesorado realice 
entre los centros educativos de su ámbito, así como de las líneas prioritarias que se 
establezcan por la Administración Educativa. (Decret 194/1997, de 29 de juliol) 

El nou decret ha suposat una centralització de l’oferta de formació, ja que ha suprimit alguns 
CEP de zones amb pocs centres escolars i n’ha ampliat d’altres que hi havia a les capitals de 
província. 

Els centres de professorat tenen les funcions següents: 

1. Elaborar una proposta del pla d’acció del centre de professorat. Per això, els 
centres docents del seu àmbit d’actuació estableixen un pla de formació, inclòs en el 
projecte curricular de centre, que s’ha de concretar en el pla anual de centre. 

2. Organitzar i desenvolupar en l’àmbit d’actuació els programes de formació del 
professorat. 

3. Col·laborar, donar suport i participar a les iniciatives de formació dels centres 
educatius de la seva zona que sorgeixin de l’anàlisi de la pràctica d’aquests i possibilitin el 
desenvolupament curricular i professional. 

4. Promoure la creació en el seu àmbit d’actuació de grups de treball, com també 
coordinar i assessorar el desenvolupament dels plans de treball que aquests fan i establir-
ne el seguiment. 

                                                                                                                                                            

6 Decret 15/ 2001, de 6 de febrer, pel qual es creen els centres de suport a la formació i innovació educativa 
(berritzegunes), (BOPV de 16-2-2001. Correccions BOPV 23-3-2001), i Ordre de 27 de maig de 2001, del conseller 
d’Educació, Universitats i Investigació, per la qual es regula el funcionament i l’organització dels centres de suport a la 
formació i innovació educativa (berritzegunes), (BOPV de 5-4-2001). 

7 Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació del professorat a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB de 26-05-2001). Ordre de gener de 2002 que regula el reconeixement 
de la formació permanent del professorat no universitari i Ordre de juny de 2006 que regula l’estructura i el 
funcionament dels centres de professorat. 
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5. Establir marcs d’encontre del professorat a fi de possibilitar el coneixement i 
l’intercanvi d’experiències i de propostes curriculars. 

6. Desenvolupar, participar i col·laborar als processos d’investigació educativa 
que, aprovats per la Conselleria d’Educació i Ciència, tinguin com a fi conèixer millor la 
realitat educativa andalusa i els seus recursos pedagògics i didàctics. 

7. Promoure l’elaboració, la difusió i l’actualització dels recursos didàctics 
necessaris a les àrees de coneixement que siguin d’interès per als docents i actuar com a 
centres de recursos educatius de la zona. 

8. Proposar, participar i col·laborar en el desenvolupament d’accions formatives 
amb altres institucions en el marc i els convenis que la Conselleria d’Educació i Ciència 
acordi amb aquestes. 

9. Elaborar, d’acord amb la normativa establerta, el reglament de règim intern. 

10. Les que siguin encomanades per la Conselleria d’Educació i Ciència. 

Amb la normativa actual, l’Administració exerceix més control sobre els CEP, ja que en 
nomena el director i la majoria dels membres del consell de direcció, així limita la participació 
del professorat, com va passar al territori MEC a partir del 1990 amb el Pla marc de formació 
permanent del professorat (MEC, 1989). 

b) Centres de professorat de les Canàries 

Encara que en gran manera l’estructura és similar a la d’Andalusia, cal destacar una 
diferència fonamental: en el cas de les Canàries els directors són elegits pel Consell General 
del CEP, en el qual participen tots els centres educatius mitjançant els coordinadors de 
formació, a més de l’equip pedagògic, els MRP i associacions de professorat. 

D’acord amb l’article 1 del Decret de creació, els centres de professorat de la comunitat 
autònoma de les Canàries tenen com a objectius primordials la formació permanent del 
professorat de nivells educatius no universitaris, l’intercanvi d’experiències i reflexions sobre el 
fet educatiu, la dinamització pedagògica dels centres d’ensenyança i, en general, la renovació 
pedagògica de tot el sistema educatiu. 

Les modificacions introduïdes l’any 1998 en aquest decret no fan més que reafirmar el sentit 
democràtic de l’FPP a les Canàries, ja que aquestes es proposen reduir el període 
d’experiència docent prèvia per accedir a la direcció, generalitzar la participació de tots els 
centres educatius en el Consell General del CEP mitjançant els coordinadors de formació, 
independentment de les unitats de què disposi el centre, ampliar la durada del mandat dels 
membres dels òrgans de govern col·legiat, augmentar la representació de l’Administració 
educativa en el Consell de Direcció i dotar de caràcter electiu els membres del Consell General 
que formen part de la comissió d’avaluació dels assessors membres dels equips pedagògics. 

De l’organització de l’FPP d’aquesta comunitat ens interessa destacar les modalitats de 
formació que es preveuen, les quals es divideixen en (a) modalitats en el centre educatiu i (b) 
modalitats externes al centre educatiu, les quals es desenvolupen en les figures següents: 
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Figura 1. Modalitats en el centre educatiu dels Centres de Professorat de les Canàries. 

 
Font: Reproduït del lloc web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern de les Illes 

Canàries. 

 Figura 2. Modalitats externes al centre educatiu dels Centres de Professorat de Canaries. 

 
Font: Reproduït del lloc web de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern de les Illes Canàries. 
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c) El Pla Marc de Formació Permanent de Catalunya 

Fins l’any 2004 Catalunya era l’única comunitat de l’Estat espanyol on els ICE es constituïen 
com a centre de formació de professors per gestionar la FPP, encara que cal matisar que no 
tenien l’exclusivitat de la formació ja que compartien tasca amb una àmplia varietat 
d’institucions i entitats. 

L’any 2005 s’aprovà un nou Pla Marc de Formació Permanent (2005-2010) que suposa un 
canvi en profunditat en la gestió y en la concepció de la Formació Permanent a Catalunya. 

Els principals canvis que el Pla pretén introduir són: 

 Canvi en les prioritats de formació. 

 Canvi en el model de gestió de la formació permanent. 

 Canvi en el model educatiu de la formació permanent. 

 Canvi en el model dels formadors i formadores. 

 Canvi en la participació de les entitats col·laboradores. 

 Canvi en l’avaluació de la formació introduint-hi decididament el concepte 
d’avaluació diferida. 

 Canvi en les relacions entre la formació i la innovació i la recerca educatives. 

Pel que fa al canvi en el model de gestió, el Pla pretén millorar el procés de detecció de 
necessitats, incrementar els recursos formatius per als responsables de la formació en centres, 
descentralitzar la gestió dotant els Serveis Educatius integrats (i específicament els Centres de 
Recursos Pedagògics) de la capacitat i els recursos per poder gestionar el procés integral dels 
Plans de Formació de Zona i clarificar el paper de les institucions universitàries que col·laboren 
en la formació permanent. 

Amb aquest nou model el Departament d’Educació és el responsable de coordinar les 
actuacions formatives de les diferents unitats tant dels serveis centrals, com la gestió feta des 
de les Seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials. 

 

La nova estructura canvia totalment el paper dels ICE ja que se’ls assigna més clarament el 
paper de vetllar per la qualitat dels formadors i de donar suport a les innovacions i a la recerca 
educativa. És per això que en el marc d’aquesta nova tasca el curs 2007-08 l’ICE de la 
Universitat de Barcelona va organitzar el primer curs de Postgrau de Gestió de la Formació 
adreçat als gestors de Formació dels CRP. 

El Pla es marca com a objectiu la clarificació del model de formació, un model que ha de 
millorar les relacions entre formador i ensenyants; que suposi major intercanvi d’experiències i 
que permeti compartir coneixements i construir, des de la reflexió i des de la pràctica, una nova 
formació més professionalitzadora. El Pla, entén que per canviar el model educatiu caldrà, 
d’una banda, millorar en qualitat i les condicions dels formadors i que s’hauran d’explorar noves 
modalitats de formació més adequades a la formació entre professionals. 

Els Centres de Recursos Pedagògics tenen un paper fonamental en el nou Pla de Formació 
ja que segons el Departament d’Educació són nuclis amb gran capacitat de coneixement 
acumulat que, amb les eines (informàtiques i de formació) adequades, poden contribuir 
extraordinàriament a millorar la qualitat del sistema educatiu. 

Els plans d’activitats de formació permanent de zona (PFZ) tenen com a finalitat recollir, 
coordinar, ordenar i sistematitzar les necessitats específiques del professorat, dels centres i del 
sistema educatiu mateix, de manera que tots els docents puguin rebre una oferta àmplia i 
coherent de propostes per millorar les seves activitats docents. 

EL PFZ té un marc d’actuació basat en criteris descentralitzats i participatius perquè es 
puguin adaptar a les necessitats pròpies de cada comarca o zona. 

L’òrgan que regula els PFZ és una comissió en la qual participen representants dels centres 
educatius, dels CRP, de la Delegació Territorial del Departament d’Educació, dels ajuntaments i 
d’altres entitats o institucions de formació que actuen a la zona com és ara Equips 
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d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), Assessors de Llengua interculturalitat i Cohesió 
Social (LIC) i Centres de Recursos Educatius per a deficients Auditius (CREDA). 

El Pla marca 10 línies prioritàries d’actuació que perfilen les actuacions del Departament 
d’Ensenyament en matèria de Formació Permanent del Professorat: 

 Línia 1: Proporcionar una oferta diversificada de formació, que doni resposta a 
les necessitats dels sistema educatiu tenint en compte la tipologia de centres de 
professorat. 

 Línia 2: Canviar el model de gestió de la formació permanent apropant-lo al 
professorat i als centres. 

 Línia 3: Redefinir el paper de les institucions universitàries en la formació, la 
recerca i la innovació educatives. 

 Línia 4: Facilitar la participació en l’oferta de la formació d’altres grups i entitats. 

 Línia 5: Impulsar un canvi de model educatiu en les activitats de formació del 
professorat com a mitjà per augmentar la qualitat de la formació. 

 Línia 6: Millorar la formació i les condicions dels formadors. 

 Línia 7: Avaluar l’impacte de la formació en el lloc de treball. 

 Línia 8: Impulsar la coordinació i l’intercanvi de coneixements entre la 
innovació, la formació i la recerca. 

 Línia 9: Contribuir a l’optimització de recursos (humans, materials) destinats a 
la formació permanent des dels serveis educatius integrats. 

 Línia 10: Facilitar al professorat l’accés fàcil als recursos educatius i a 
l’intercanvi d’experiències i la difusió d’innovacions. 

 

Per altra banda com a d’altres comunitats autònomes es potencien els Plans de Formació 
en Centres entesos com a documents que recullen la planificació a mig termini de les 
necessitats formatives, la diagnosi i les accions formatives que permetin millorar les 
competències dels docents per tal d’aconseguir els objectius fitxats pel propi centre. 

 

d) Comunitat Valenciana 

Els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat 
Valenciana tenen una estructura molt similar a la dels centres de professorat de les Canàries, 
però han prescindit recentment de la gestió democràtica i participativa. En l’actualitat, els 
càrrecs directius són designats per mitjà d’una comissió de serveis per a un any prorrogable. 

A continuació, resumim les funcions dels CEFIRES d’acord amb el Decret de creació: 

1. Organitzar, fer el seguiment i avaluar el desenvolupament de les accions 
formatives. 

2. Atendre i canalitzar les propostes de formació plantejades pels centres docents 
i pels grups de treball o seminaris. 

3. Fomentar el treball en equip i l’intercanvi d’experiències que facilitin la 
participació del professorat en la seva pròpia formació docent. 

4. Fer el seguiment de les activitats de formació del professorat que duguin a 
terme les entitats col·laboradores públiques i privades del seu àmbit territorial. 

5. Contribuir a la formació del professorat en el coneixement i l’ús dels dos 
idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. 

6. Coordinar la difusió de les experiències d’innovació educativa. 

7. Posar a disposició dels centres educatius i del professorat el fons documental i 
bibliogràfic i els mitjans audiovisuals, com també altres materials que facilitin el 
desenvolupament curricular en els centres educatius. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

21 

8. Informar els centres educatius dels darrers avenços en noves tecnologies 
aplicades a l’educació. 

9. Facilitar als centres educatius la realització d’activitats teoricopràctiques en 
l’àmbit de l’educació ambiental a través de les instal·lacions i els recursos de la Conselleria. 

10. Informar el professorat de les diferents opcions i ofertes de formació. 

11. Difondre experiències de formació i d’innovació facilitades per les empreses, 
els instituts tecnològics i les entitats col·laboradores del seu àmbit de gestió. 

12. Facilitar informació sobre els canvis legislatius que afecten la formació del 
professorat i l’ús de recursos educatius. 

e) Els Centres de Suport a la Formació i a la Innovació Educativa (Berritzegunes) del País 
Basc 

S’ha fet una transformació important de l’FPP al País Basc a partir de l’any 2001 amb la 
creació dels centres de suport a la formació i a la innovació educativa (berritzegunes), els quals 
es configuren com a serveis de suport a cada zona i/o territori per a la innovació i la millora de 
l’educació en els nivells d’ensenyança no universitària. 

Aquest nou sistema de formació substitueix els centres d’orientació pedagògica (COP) 
creats el 1988 i, per tant, amb anterioritat a la LOGSE i a la Llei d’escola pública basca, la qual 
cosa justifica la remodelació del sistema d’FPP. 

Les seves funcions abracen tres camps d’actuació: (a) el camp de l’assessorament, (b) el 
camp de la formació i (c) el camp de la innovació, l’experimentació i la investigació. A 
continuació, reproduïm el contingut dels dos primers camps d’actuació: 

1. El camp de l’assessorament 

 Assessorar els centres escolars i el professorat de la zona tant en els aspectes 
didàctics generals com en els més específics. 

 Valorar i canalitzar aportacions del professorat en el camp curricular, didàctic i 
de normalització lingüística. 

 Assessorar sobre programes promoguts pel Departament d’Educació, 
Universitats i Investigació. 

 Gestionar i canalitzar les demandes de recursos pedagògics i materials 
didàctics. 

2. El camp de la formació 

 Dissenyar i elaborar plans zonals de formació del professorat. 

 Col·laborar en la planificació, l’assessorament i l’avaluació dels projectes de 
formació en centres. 

 Col·laborar en els plans de formació del professorat de la Comunitat a 
requeriment del Departament d’Educació, Universitats i Investigació. 

 Canalitzar demandes del professorat en el camp de la formació. 

 Impartir formació al professorat. 

 Gestionar la formació derivada de les demandes dels projectes de centres. 

3. En el camp de la Innovació, l’experimentació i la investigació 

 Donar suport al Departament d’Educació, Universitats i Investigació en l’estudi 
de les necessitats pedagògiques i les seves possibles solucions. 

 Assessorar als centres i al professorat pel que fa a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

 Col·laborar en la planificació, assessorament i avaluació de projectes 
d’innovació i experimentació promoguts per el Departament o pels propis centres 
educatius. 
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 Elaborar materials d’acord amb les necessitats, objectius i directrius del 
Departament d’Educació, Universitats i Investigació. 

 Analitzar i avaluar materials escolars i curriculars. 

 Promoure intercanvis d’experiències docents. 

 Impulsar totes aquelles accions i programes que siguin conseqüència directa 
de les necessitats que es detecten en el sistema educatiu. 

 Promoure activitats educatives de tipus general en coordinació amb altres 
entitats. 

 Gestionar els recursos zonals en el camp de les necessitats educatives 
especials. 

En el moments de redactar aquest tema està en procés de tràmit un nou decret que regularà 
l’estructura, organització i funcionament dels centres de suport a la formació i a la innovació 
educativa (berritzegunes). No obstant cal destacar que la nova estructura que recull el Decret ja 
està en funcionament des del mes de setembre de 2007 i també està en funcionament el 
Berritzegune Central que es crea mitjançant aquest Decret. 

Les característiques principals de l’esborrany de decret8 són les següents: 

 Estableix la tipologia de berritzegunes. Es mantenen els actuals berritzegunes 
Zonals i es crea el Berritzegune Central amb seu a Bilbao. 

 Estableix les funcions dels berritzegunes zonals d’acord amb els tres camps 
d’actuació de l’anterior decret (d’assessorament; de formació i de innovació, 
experimentació i investigació). Així mateix s’estableixen les funcions del Berritzegune 
Central. 

 Es defineix l’estructura orgànica dels beritzegunes, s’estableixen els òrgans de 
govern unipersonals dels berritzegunes zonals (director/a) i col·legiats (claustre i comissió 
de coordinació pedagògica) i del Berritzegune central (unipersonals: director/a i col·legit: 
claustre). 

 S’estableix la possibilitat de comptar amb personal col·laborador destinat als 
centres educatius i com a secretaris documentalistes. 

 Es pretén donar als beritzegunes un caire més generalista i s’eliminen les 
assessories de Diversitat i Convivència. 

 

f) Illes Balears 

A les Illes Balears el mes de maig del 2001 es va aprovar el Decret (BOIB núm. 63 de 26-
06-2001) que regula l’estructura i l’organització de l’FPP a les Illes Balears, encara que cal dir 
que la nova normativa no varia molt respecte de l’anterior. Sens dubte, aquesta és la tònica 
general de la majoria de les comunitats autònomes que accediren a les competències per la 
mateixa via. Posteriorment a aquest decret, s’han publicat dues ordres (gener de 2002 i juny 
del 2006) que regulen la planificació i el reconeixement de la formació permanent del 
professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17-01-2002) i l’estructura i el funcionament dels 
centres de professorat (BOIB núm. 93 de 04-07-2006). 

A les Illes Balears, com a moltes d’altres comunitats autònomes, la formació del professorat 
està molt lligada al complement retributiu de formació o “sexenni” (regulat per l’Ordre de 2 de 
gener de 2002). L’esmentada Ordre estableix que al llarg de sis anys el professorat ha de fer 
100 hores de formació permanent per tal de poder cobrar el complement. Aquest fet ha estat 
criticat pel fet d’introduir motivacions alienes a la pròpia formació i a l’exercici professional. 

D’acord amb el Decret, les funcions dels centres de professorat són les següents: 

                                                      

8 Cal tenir en compte que la proposta de decret pot ésser modificat amb les aportacions que durant aquests darrers 
mesos hi ha fet el Consell Escolar del País Basc i d’altres revissions internes en tràmit. 
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 Col·laborar en els processos de detecció de necessitats formatives del 
professorat. 

 Elaborar la programació anual d’activitats de formació permanent. 

 Assumir les funcions de coordinació, gestió i organització de la programació 
anual d’activitats i realitzar l’execució, el seguiment i l’avaluació de les activitats 
programades. 

 Promoure l’intercanvi, el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del 
seu àmbit i assessorar els centres escolars preferentment i el professorat en general per 
millorar la seva pràctica docent. 

 Facilitar un servei de documentació com a recurs de formació permanent. 

El director o directora del centre és designat a partir d’un concurs de mèrits. El consell del 
CEP està format pel director, el secretari, representants dels centres adscrits a la seva zona 
d’actuació, un representant dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica i dels 
d’atenció primària de la zona del CEP, representants dels assessors de formació, un o dos 
representants de l’Administració educativa i un representant de l’Administració local. 

El personal pedagògic dels CEP està format per assessors y assessores amb les següents 
funcions: 

• Participar en els processos de detecció de necessitats formatives. 

• Assessorar i donar suport als centres docents de l’àmbit del CEP respectiu en 
matèria de formació permanent, d’acord amb el Pla quadriennal de formació permanent del 
professorat i els programes  anuals que el desenvolupin. 

• Assumir les tasques d’organització, gestió, execució, seguiment i avaluació de 
les activitats formatives pròpies de la seva assessoria, com també de totes aquelles que 
determini la direcció del CEP, d’acord amb la proposta de l’equip pedagògic. 

• Participar en els programes específics de formació permanent que estableixi la 
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. 

• Col·laborar en l’organització general del CEP. 

• Treballar en equip amb la resta de les assessories del seu CEP. 

La xarxa de CEP, l’any 2008, està formada per 6 centres: Palma 1, Palma 2, Inca, Manacor, 
Menorca i Eivissa - Formentera. 

El recentment aprovat Pla de Formació Permanent 2008-2012 fa una aposta seriosa per la 
Formació a centres. En aquest sentit destaquen els Projectes d’Innovació Pedagògica (PIP). Es 
tracta d’un projecte experimental adreçat a impulsar la creació de projectes d’innovació en 30 
centres educatius distribuïts equitativament entre els distints CEP.  

Els PIP pretenen promoure la reflexió del professorat sobre la tasca educativa i potenciar 
l’aproximació entre la teoria i la pràctica a partir de las motivacions, necessitats detectades en 
el marc dels propis centres.  

Aquesta modalitat de formació facilita que el centre gestioni el seu propi projecte com a 
element potenciador de la seva autonomia, definint en cada cas la formació necessària per tal 
que respongui a l’interès i a les necessitats de la majoria dels docents del centre. 
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g) Revisió crítica i perspectives de futur 

Encara que totes les comunitats autònomes analitzades hagin continuat amb el model de 
centre de professorat amb les seves distintes denominacions9, aquests centres no han estat 
exempts de crítica durant els darrers anys, algunes de les quals ens recorden les que en el seu 
moment es feren als ICE, com si la història es repetís: tendència a la burocratització, predomini 
dels aspectes didàctics sobre els científics, poc interès del professorat de secundària, 
participació de ponents procedents de xarxes particularistes i creació de la imatge d’una 
formació per un professor reflexiu quan en realitat s’ofereix una formació que fomenta 
professors clínics... (Guerrero i Feito, 1997, 86-89). 

Cal dir que durant aquests anys també han aparegut documents en què es defensen 
aquests centres i es valora el paper que «vienen desempeñando como lugar de encuentro e 
intercambio de experiencias e inquietudes entre docentes» (AV, 1997a, 84).  

També destaquem algunes aportacions interessants amb vista a un nou concepte de centre 
de formació de professors, però sempre partint de la infraestructura que ja hi ha. En aquest 
sentit, cal citar els treballs d’Escudero Muñoz (1998a i 1998b) i Yus Ramos (2000), dels quals 
destaquem algunes de les mesures que suggereixen per millorar aquest tipus de centres: 

Escudero Muñoz (1998a i 1998b), entre d’altres, destaca les mesures següents: 

 Augmentar i millorar els recursos, que representa segons l’autor el punt de 
partida per a una política d’apropament a un escenari per al desenvolupament 
professional. 

 La formació no ha de consistir únicament en cursos, sinó que ha de preveure 
altres línies d’assistència, suport, col·laboració i treball dels assessors de formació amb 
centres i professors. Els temps i els contextos de la formació han de ser diversos, i els 
continguts han de preocupar-se de relacionar la teoria i la pràctica. Així mateix, les noves 
tecnologies han de permetre una formació més flexible en el temps i en l’espai. 

 El sistema de formació ha d’aglutinar un major nombre de funcions que les 
actuals, especialment si s’opta per coordinar i integrar diversos professionals i instàncies 
centrades en l’assistència, el suport, les mobilitzacions, la capacitació i l’assessorament a 
centres i professors. L’autor proposa vertebrar entorn dels CEP uns centres regionals de 
desenvolupament curricular amb l’objectiu de capitalitzar recursos, desenvolupar el 
currículum, donar suport a la posada en pràctica, formació, avaluació, etc. 

 Aclarir i reforçar la figura dels formadors o assessors de formació sense 
menysprear una concepció d’aquests centres com a espai obert a les contribucions de 
particulars o col·lectius (MRP, Universitat...). 

 Aquest nou sistema de formació ha de reconèixer i valorar les pròpies 
actuacions d’aprenentatge professional i institucional. 

Cal citar, també, la proposta de Yus Ramos (2000), que a partir d’una crítica a la nova 
estructura de l’FPP a Andalusia proposa la creació d’uns centres (o la reconversió dels actuals) 
que denomina centres de desenvolupament professional, més preocupats pel 
desenvolupament professional i la creació de comunitats crítiques que no de potenciar 
polítiques de canvi curricular concebudes de manera centralitzadora i, per tant, caracteritzats 
per una orientació totalment autònoma. A continuació, resumim algunes de les característiques 
principals de la proposta d’aquest autor: 

 Aquests centres han de ser autònoms, descentralitzats, amb una mínima 
regulació central, gestionats pel professorat usuari encara que vinculats a les universitats i 
a altres centres similars. 

 S’han de potenciar les xarxes, les aliances, les tasques i els projectes, més que 
no la gestió burocràtica i jeràrquica. 

                                                      

9 Llevat de Catalunya que es basa en un conjunt de centres entre els que destaquen els CRP que actualment són molt 
assimilables als CEP. 
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 En aquests centres l’èmfasi no s’ha de centrar ni en la reforma, ni en la 
renovació pedagògica, sinó en el desenvolupament professional, ja que els canvis 
curriculars no es converteixen en canvis si no es fan amb la participació del professorat. 

 Aquestes institucions s’haurien d’articular entorn de personal expert en exercici, 
que podria fer, eventualment i a requeriment de la institució, el paper de professor 
consultor. La composició del centre seria flexible i ampliable segons les demandes dels 
usuaris. 

 Aquests centres haurien de ser estructures molt obertes i flexibles, capaces de 
canviar ràpidament les seves funcions i mecanismes de funcionament d’acord amb les 
necessitats dels usuaris. 

 El discurs cientifista o tecnicoadministratiu s’hauria de canviar per un discurs 
més deliberatiu, heterogeni, subjecte a judicis i apreciacions holístics i qualitatius. 

 És necessari mantenir una dinàmica molt diversificada sensible a les 
necessitats de cada professional i de cada col·lectiu. Sens dubte, és molt important 
introduir enfocaments deliberatius, que estimulin la reflexió sobre la pràctica docent, 
l’anàlisi crítica de les situacions socials i polítiques que emmarquin el treball docent i la 
cultura de l’experimentació i la resolució de problemes. 

 Ha d’estimular, sense cap directriu curricular com a contrapartida, el treball 
col·legiat. S’ha de potenciar el treball cooperatiu sense que això signifiqui l’eclipsi de la 
individualitat de cada professional. 

 No s’han de lligar les activitats de formació permanent a incentius econòmics o 
incentius de promoció, ja que aquestes situacions propicien el valor de canvi i la perversió 
del model. 

Finalment, cal dir que la promulgació de la LOE introdueix una certa variació respecte de les 
competències d’FPP, ja que a l’article 102 apartat 4 el MEC s’atribueix una competència de 
gestió quan diu (Ministeri d’Educació i Ciència, 2006): 

4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer programas de formación 
permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas 
regulada en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las 
instituciones correspondientes. 

Encara que resulti obvi que qualsevol intervenció de qualitat ha de ser benvinguda en un 
àmbit en el qual el professional necessita ajuda constantment, des del nostre punt de vista, i 
d’acord amb el que s’ha analitzat fins al moment, creiem adequat treballar per un projecte comú 
de desenvolupament professional del docent que inclogui la formació inicial, la fase d’inducció i 
la formació permanent. Aquest projecte no és possible si cada institució: Administració central, 
Administració autonòmica i universitat treballa de forma aïllada i amb projectes formatius 
distints. Sens dubte, la creació de l’espai europeu d’educació superior pot ser una bona 
oportunitat per planificar la formació de forma coordinada i possibilitant així un vertader 
desenvolupament professional del docent. 
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4. Anàlisi dels models de formació permanent 

A banda d’analitzar els models de formació permanent fruit de la reflexió teòrica, tal com 
hem fet en apartats anteriors ens interessa analitzar els models que s’han implantat a l’Estat 
espanyol. 

Actualment, disposem d’importants i exhaustius treballs d’anàlisi del models d’FPP 
esmentats, entre els quals cal destacar els de Delso i Gómez (1979), García Díaz (1986), 
Imbernón (1989b i 1994b), Porlan (1995), Marín Toscano, Martín del Pozo i Rivero García 
(1995), Yus Ramos (1992 i 1999), Yus Ramos i López Blanco (1988), Ferreres Pavía (1997), 
Bassa i Oliver (1997) i Oliver (1998). Analitzarem, encara que breument, els treballs de Yus 
Ramos (1999) i d’Oliver (1998). 

Yus Ramos (1999) classifica en quatre els models que actualment es desenvolupen a l’Estat 
espanyol: de transmissió, implicatiu, autònom i d’equip docent, les característiques bàsiques 
dels quals resumim a continuació. (Vegeu la taula 2 en què se sintetitzen les característiques 
fonamentals de cada model.) 

a) Model de formació de transmissió 

Consisteix en activitats basades en la transmissió d’informació (cursos temàtics de 
comunicació vertical). Inclou, per tant, els cursos fets pels CEP, programes institucionals 
organitzats per universitats com els d’especialització, formació de formadors i actualització 
tecnològica. 

L’èxit d’aquesta modalitat es basa en la facilitat d’organització, i que permeten cobrir un 
ventall ampli de continguts i arribar a un nombre considerable d’assistents. Pel contrari, tenen 
l’inconvenient de deixar de costat el pensament del professor, el discurs que es deriva de la 
pràctica educativa i, consegüentment, potencien la separació entre teoria i pràctica. 

b) Model de formació implicatiu 

Sorgeix com a alternativa al model de transmissió i comença a introduir en el disseny la 
reflexió del professor a partir de la seva pràctica. Aquestes activitats s’associen a les 
estratègies d’investigació-acció, encara que l’aplicació pràctica (massificació de la formació...) 
impedeix que aquestes es desenvolupin de forma integra. Així i tot, aquest model opta per la 
qualitat, cosa que fa que s’arribi a un menor nombre de professors. En el marc d’aquesta 
perspectiva, l’autor inscriu el programa d’actualització científica i didàctica (cursos ACD), que 
intenten cobrir les mancances de l’ensenyança de les didàctiques especials en la formació 
especial i pretenen combinar la transmissió de la informació amb la reflexió i la millora de la 
pràctica mitjançant l’elaboració i la posada en pràctica d’unitats didàctiques dissenyades en el 
marc de l’activitat formativa. 

c) Model de formació autònom 

En aquest model s’inclou l’autoformació per iniciativa individual (documentació, formació a 
distància...) o a partir de la iniciativa dels MRP i grups de treball més aviat desvinculats de la 
política educativa de l’Administració. S’hi inclouen també els programes de projectes 
d’innovació i d’investigació, els seminaris permanents, els grups d’autoformació, etc. 

d) Model de formació de l’equip docent 

Es caracteritza pel fet que el motiu de la formació resideix en la problemàtica comuna d’un 
determinat centre educatiu (o d’uns quants centres) com a conseqüència de l’avaluació del pla 
del centre, de les programacions de cicle, àrees o seminaris. A partir de la situació detectada, 
s’inicia un procés de formació basat en la documentació, l’aplicació i la reflexió, seguint un 
esquema inspirat en la investigació-acció. 

En aquest cas l’activitat formativa més representativa de les que hi ha és el Programa de  
formació en centres iniciat pel MEC MEC i posteriorment implantat a comunitats autònomes 
amb competències educatives. 

Per Yus Ramos (1999, 217), aquests programes tenen com a base desenvolupar el projecte 
educatiu de centre i després concretar-se en els diferents projectes curriculars i les adaptacions 
de cicle i àrea. Estableix dues idees bàsiques: 
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a) Activitats de perfeccionament planificades per donar resposta a les necessitats 
de formació detectades en el centre educatiu. 

b) El treball associat de col·laboració entre els professors del centre i els 
assessors implicats en el projecte, en les seves diferents fases: planificació, 
desenvolupament i avaluació. 

D’altra banda, Oliver (1998) analitza l’oferta formativa de les institucions i entitats d’FPP de 
Mallorca: Escola d’Estiu de Mallorca, Institut de Ciències de l’Educació, centres de professors, 
Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança, Federació Espanyola de Religiosos de 
l’Ensenyança i Setmanes de Renovació Educativa. Les activitats formatives foren analitzades a 
partir de cada una de les dimensions següents: orientació, enginyeria (concepció), dinàmica 
d’interfície (connexió) i aplicació (currículum). (Vegeu la figura 3.) 

Entenem per dinàmica d’interficie el moment o conjunt de moments en què els alumnes 
aprenen. Utilitzem el terme interface (connexió), manllevat de l'anàlisi de la qualitat dels 
serveis, quan parlam del moment i el temps en què el sistema de formació entra en contacte 
amb els alumnes. 

Figura 3. Dimensions dels models d’intervenció en la formació. 

1. ORIENTACIÓN
a). Índice de oferta formativa

b). Agente organizador

a). Nivel Educativo

b). Duración

2.  INGENIERIA
(CONCEPCIÓN)

3. DINÁMICA
(CONEXIÓN)

a) Centrada en la transmisión
de conocimientos

b) Centrada en la reflexión

c) Centrada en el centro docente

4. APLICACIÓN
(CURRÍCULUM)

a) Actividades curriculares y de
ayuda al currículum

b) Actividades dirigidas a mejorar la
 formación del profesorado a nivel
psicopedagógico y/o actividades con
 el objetivo de mejorar el
funcionamiento de los centros
como instituciones pedagógicas

c) Actividades no escolares y no
obligatorias susceptibles de
aplicación pedagógica

Centralizado

Autonomo

Centralizado-
Autonomo

 
Font: Reproduït d’Oliver (1998, 124) 
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Un dels trets més característics de cada model és la dinàmica d’interfície (de fet, per això 
molts d’autors utilitzen la denominació de la dinàmica per posar nom al model). En el nostre cas 
establim tres tipus de dinàmiques: centrada en la reflexió, centrada en la transmissió de 
coneixements i centrada en el centre docent. Les característiques d’aquestes dinàmiques es 
recullen en la taula 2. 

Taula 2. Comparació de les característiques de les dinàmiques d’interfície. 

 DINÀMICA 

CARACTERÍSTIQUES Centrada en la 
reflexió 

Centrada en la 
transmissió de 
coneixements 

Centrada en el 
centre docent 

Objectius Desenvolupat a 
nivell de grup de 
professionals de 
diferents centres 

Perfeccionament 
professional 

individual 

Desenvolupat a 
nivell de grup o de 
centre (és a dir, de 

sistema) 

Ubicació Varietat 
d’ubicacions 

Aula (centre de 
formació de 

professors o centre 
educatiu) 

Centre docent 

Participants Professors i 
grups de distints 

centres 

Professors aïllats Professors i grups 
procedents del 
mateix centre 

Context Lligat a la 
problemàtica de 

la pràctica docent 

Lluny del lloc de 
treball i de la 

problemàtica del 
centre; relacionat 

amb els continguts 
teòrics integrats en 

el curs 

Relacionat amb el 
lloc de treball i la 
problemàtica del 

centre docent 
concret 

Formador Proper a la 
pràctica 

Proper al 
coneixement teòric 

Proper a la pràctica 

Iniciativa Professorat a 
nivell individual o 

grupal 

Professorat a nivell 
individual 

Centre educatiu 
(equip de 

professors) 

Contingut Coneixements i 
competències 

pràctiques, 
reflexió, 

intercanvi 
d’experiències 

Coneixement de 
teories, 

investigacions i 
disciplines d’estudi 

Coneixements i 
competències 

pràctiques 
expressament 

lligades a la solució 
de problemes 

Mètodes més 
comuns 

 Seminaris

 Grups de 
treball 

 Activitats 
dels MRE 

 Escoles 
d’estiu 

 Conferències

 Cursos 
tradicionals 

 Investigació-
acció 

 Projectes de 
Centre 
(Projectes 
d’Innovació 
Pedagògica...) 
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 Coaching 

 Xarxes 
de formació 
(comunitats 
de pràctica, 
comunitats 
formatives...) 

Acreditacions, 
certificacions i 

titulacions 

Generalment, no Generalment, sí Generalment, sí 

Prolongacions 
fixades 

A vegades Generalment, no Generalment, sí 

Font: La taula és una actualització de la que presentarem a Oliver (1998, 120). 

 

A partir de l’anàlisi de les dimensions esmentades, obtinguérem una informació bàsica sobre 
les característiques de cada un dels models d’FPP desenvolupats a Mallorca entre el 1985 i el 
1997. D’aquesta manera podem constatar que les EE de Mallorca segueixen un model 
autònom, centrat en la reflexió, amb activitats de curta durada (menys de 20 hores i amb un 
currículum formatiu dedicat principalment a les activitats curriculars (55%) seguides de les no 
escolars (33%) i de les activitats psicopedagògiques i organitzatives (12%). Sens dubte, el 
model dels centres de professorat (en aquests anys dependent del MEC) respon a un model 
centralitzat, el qual combina les tres dinàmiques d’interfície, però les majoritàries, per aquest 
ordre, són la centrada en la transmissió de coneixements i la centrada en la reflexió. La durada 
de les activitats és molt variable, encara que predominen les de durada intermèdia (de 20 a 49 
hores); el currículum formatiu majoritari fa referència a les activitats curriculars (77%), seguides 
de les activitats psicopedagògiques i organitzatives (20%). Finalment, les activitats no escolars 
tenen molt poca importància (3%). 

5. Tendències actuals de la formació permanent del 

professorat 

Per completar aquesta revisió de la situació de l’FPP, creiem convenient tractar de conèixer 
les tendències dominants en aquests moments, alhora que intentar aventurar quines poden ser 
les tendències durant els pròxims anys.  

Yus Ramos (1999, 219-221) considera que tots els models d’FPP que hi ha actualment a 
l'Estat espanyol es poden resumir en dues grans tendències: tendència a la renovació i 
tendència a la reproducció.  

La tendència a la renovació suposa una evolució del professorat cap a models cada vegada 
més compromesos i relacionats amb la problemàtica escolar. Suposa donar importància als 
grups reduïts, als processos deliberatius, a la cooperació, a la relació entre la teoria i la 
pràctica; en definitiva, suposa tenir un sentit de professionalitat.  

La tendència a la reproducció està representada per la tendència del professorat cap a 
models de formació poc compromesos, de caràcter informatiu i no connectats amb la seva 
pràctica docent quotidiana. Són models que donen més importància a la quantitat (llarga 
durada), als enfocaments tecnològics, i tenen un caràcter eminentment individualista.  

Si relacionem aquestes dues tendències proposades per Yus Ramos (1999) amb les tres 
dinàmiques d'interfície que proposàvem anteriorment (Oliver, 1998), necessàriament hem de 
situar la dinàmica centrada en la transmissió en l'extrem de la tendència de reproducció, mentre 
que la dinàmica centrada en el centre docent s'ha de situar en el pol de la tendència a la 
renovació, tal com es representa a la figura 4.  
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Figura 4. Tendències de la formació permanent del professorat. 

 
 

 

 

 
Font: Reproduït d’Oliver (1998, 124). 
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a unitat de millora o que organitzen la formació entorn del desenvolupament d'estàndards, dels 
resultats i del procés de treball dels alumnes.  

5.1. La formació com a procés d'innovació i de desenvolupament curricular 

Relacionar la formació del professorat amb els processos d'implementació d'innovacions 
curriculars ha estat un dels models de formació més freqüents a partir dels anys setanta en el 
context anglosaxó (MacDonald i Walker, 1976).  

A l'Estat espanyol, són uns quants els autors que han destacat i han analitzat aquesta 
relació, entre els quals destaquem Escudero Muñoz (1990a, 1993a, 1993b, 1995), Fullan 
(1990a, 1990b, 1991), Rivas (2000) i Carbonell (2001).  

Escudero Muñoz (1993b) relaciona la innovació amb els nous aprenentatges dels professors 
que condueixen a millores en l'ensenyança:  

La innovación sólo llega a hacerse posible a condición de que los profesores 
aprendan nuevas ideas y métodos pedagógicos que les capaciten para cambiar, y que 
esas capacidades contribuyan efectivamente a la innovación y mejora efectiva de su 
enseñanza. (Pàg. 328) 

Carbonell (2001) destaca que la formació contínua que promou la innovació és la reflexiva i 
la col·laborativa:  

La formación continua se realiza en dos planos complementarios: el individual, con 
la adquisición continua de un saber sólido y actualizado en las distintas áreas de 
conocimiento; y el colectivo, con el intercambio de ideas y experiencias y el que hacer 
cooperativo que promueva una cultura innovadora en los centros y una futura 
ciudadania más culta, crítica y solidaria. En ambos casos la clave está en la intensidad 
de la reflexión, sobre la teoría y sobre la pràctica. (Pàg. 115).  

Fullan (1990b) destaca la relació entre el desenvolupament professional i la innovació amb 
les paraules següents:  

La implementación efectiva consiste en alteraciones en los materiales curriculares, 
en las prácticas, la conducta, las creencias y las comprensiones de los docentes. El 
éxito de los cambios supone el aprendizaje de algo nuevo. Cuando se relacionan con 
innovaciones concretas, el desarrollo profesional y la implantación van de la mano. 
(Pàg. 2) 

Rivas (2000) condiciona el desenvolupament professional a la introducció d'innovacions:  

El proceso de desarrollo profesional docente comporta el enriquecimiento del propio 
pensamiento pedagógico del docente y el mejoramiento de sus competencias 
didácticas, lo que conlleva la introducción de innovaciones, de extensión o intensidad 
diversa. (Pàg. 302) 

Segons Carbonell, l’FPP de signe innovador ha d'incidir en tres aspectes fonamentals:  

 La formació personal i la lectura critica. S'ha de fomentar l'hàbit lector entre el 
professorat per treure més profit de l'experiència i de la reflexió en i des de la pràctica. Per 
aconseguir una formació personal (cultura i professional), cal dedicar temps a 
l'autoformació i, per tant, s’ha d’aprofitar el potencial formatiu de les individualitats. És 
fonamental la lectura i la posterior discussió col·lectiva, ja que possibilita una base sobre la 
qual fonamentar moltes de les actuacions i les discussions que comporta la pràctica i la 
gestió educativa.  

 La formació col·laborativa o cooperativa. S'han de crear temps, oportunitats, 
espais i estímuls per aprendre i enriquir-se els uns dels altres, i avançar professionalment i 
democràticament com a col·lectiu.  

 Reflexió. No n’hi ha prou que faci molt de temps que s’està a l'aula per generar 
coneixements formatius. L'experiència s'ha de sotmetre a l'autocrítica, a l'anàlisi, a la 
interrogació, a la mirada de l'altre; és a dir, a la reflexió, la qual proporciona una major 
comprensió de la pràctica pedagògica.  

Però hem de matisar que no totes les actuacions formatives que actualment es duen a 
terme sota aquest signe suposen necessàriament una innovació curricular. Així, per exemple, 
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els projectes d'innovació i investigació que les distintes comunitats convoquen moltes vegades, 
en lloc de potenciar els projectes sorgits dels professionals i dels centres, responen als temes o 
als aspectes als quals l'Administració dóna prioritat o bé que vol potenciar.  

Així mateix, les activitats formatives necessàries per implantar una reforma (recordem les 
que es varen fer per implantar la LOGSE), encara que siguin iniciatives per introduir el canvi en 
els centres i en l'educació, són activitats —com també les reformes mateixes— imposades en 
gran manera per l'Administració. Generalment, els docents no participen en les decisions que 
afecten els projectes, i la seva avaluació afecta poc els possibles canvis per dur a terme noves 
activitats formatives; l'oferta no respon a les necessitats que professorat troba que té, sinó que 
sorgeix de les necessitats normatives, etc., i, en definitiva, el professorat es converteix 
novament en un consumidor passiu de cursos i seminaris que de nou res no tenen a veure amb 
la perspectiva renovadora.  

5.2. La formació centrada en l'escola 

Els treballs d'Escudero Muñoz (1989a, 1989b, 1990a, 1990b, 1990c, 1993a, 1995) són de 
referència obligada quan parlem d'aquesta dinàmica formativa. Segons aquest autor, la 
formació centrada en l'escola és l'expressió espanyola de termes que s'utilitzen en altres 
països, com ara: el centre com a unitat de canvi i de formació, desenvolupament de l'escola, 
autoavaluació o autorevisió escolar, revisió basada en l'escola o desenvolupament curricular 
basat en l'escola.  

Per aquest autor, la formació centrada en l'escola representa:  

[...] una óptica teórica, metodológica y de política educativa incluso, que aspira a 
convertirse en un reto en profundidad de todo el marco general desde el que promover 
reformas educativas en general. Por lo mismo no afecta tan sólo a cómo y donde 
formar a los profesores; tiene mucho que ver, al tiempo, con la política de diseño 
curricular y de materiales, con la descentralización de la política educativa de un país, 
con la articulación de los sistemas externos de apoyo y las relaciones entre Universidad 
y Escuelas, con la asignación y distribución de recursos educativos, con la elaboración, 
en suma, de una filosofía y política educativa determinada y, naturalmente, con su 
desarrollo adecuado. (Escudero, 1990c, pàg. 4-5) 

Si ens fixem, per tant, en els treballs d'aquest autor, podem afirmar que la formació centrada 
en l'escola és més que una dinàmica d'interfície o que un model de formació, ja que constitueix 
un paradigma que representa una macrovisió teòrica, metodològica i de política educativa.  

Segons Imbernón (1996, 43-46), els supòsits fonamentals d'aquest tipus de formació són els 
que presentem a continuació de forma resumida:  

 La consideració del centre educatiu com el centre del procés acció-reflexió-
acció, com a unitat bàsica de canvi i d'innovació.  

 La possibilitat que tenen els centres de reconstruir la cultura acadèmica com a 
objectiu, no tan sols terminal, sinó també de procés, ja que el centre ha de modificar la 
seva realitat cultural, però també la del seu context.  

 La necessitat d'apostar per nous valors com l'autonomia, la interdependència, 
l'obertura professional, la comunicació, la col·laboració, l'autoregulació i la crítica 
col·laborativa.  

 La necessitat de la col·laboració, no com una estratègia de gestió, sinó com un 
instrument ple de valors i d'ideologia que s'ha de confrontar.  

 La concepció que la formació no és una tecnologia que es pot ensenyar, sinó 
un procés de participació, implicació, apropiació i pertinència.  

 Partir del respecte i del reconeixement del poder i la capacitat del professorat 
per dissenyar, gestionar i avaluar la formació.  

Així mateix, aquest autor ens avisa del perill de certs enfocaments que sota la denominació 
de «formació centrada en l'escola» ofereixen activitats que es duen a terme sense comptar 
amb el professorat i que a la fi estableixen el mateix tipus de control que les activitats de 
transmissió o acadèmiques. L'enfocament que defensa Imbernón (1996) és el que es basa:  
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[...] en un colectivo que entra en un proceso donde prima la reflexión deliberativa y 
la investigación-acción, mediante las cuales el profesorado elabora sus propias 
soluciones en relación con las situaciones problemáticas prácticas a las que se 
enfrentan en su práctica profesional. (Pàg. 44) 

La formació centrada en l'escola suposa un apropament decidit de la formació centrada en 
la reflexió al context formatiu que és el centre educatiu. En definitiva, ens basem en la reflexió 
sobre la pràctica, però ara, a diferència de la dinàmica centrada en la reflexió, ens condicionen 
uns elements contextualitzadors: companys-col·legues del centre, característiques de l'alumnat, 
característiques organitzatives, medi sociocultural, comunitat educativa, adaptacions curriculars 
específiques, etc.  

Però, a l'hora d'analitzar les activitats en què es concreta aquest tipus de formació, ens 
adonem que no totes tenen el mateix nivell de reflexió i investigació lligades a la pràctica. 
Escudero Muñoz (1990c) fa la classificació següent per tipus d'activitat:  

 Formació al centre: Modalitat alternativa i distinta a la convencional. Consisteix 
en un procés de formació global amb un grup de professionals externs que es dirigeixen al 
centre per impartir la formació.  

 Formació en el centre: Es canvia el lloc de la formació, en lloc d'impartir la 
formació en els CEP o en altres llocs, s'imparteix en el centre.  

 Formació del centre: És una estratègia de desenvolupament educatiu que té 
com a objectiu prioritari, no precisament la formació de professors, sinó el 
desenvolupament del centre.  

Aquest autor sosté que el lloc físic on es fa la formació no és una característica rellevant de 
la qualitat, sinó que aquesta estarà determinada per altres factors, com la rellevància dels seus 
continguts, els processos que es mobilitzen, la metodologia i la pertinença de les seves 
pretensions respecte de la millora de l'escola.  

Però la implantació de modalitats enfocades en el centre no estan exemptes de dificultats. 
Sens dubte, per aconseguir els seus objectius s'han d'acompanyar de les condicions socials, 
institucionals, d'organització, professionals i personals pertinents.  

Les conclusions a les quals arriba Yus Ramos (1999, 249) quan avalua els programes de 
formació als centres ens reflecteixen alguns aspectes crítics, entre els quals destaquem els 
següents:  

 Els projectes de formació als entres necessiten una gran dosi de flexibilitat per 
aconseguir el màxim consens en l'equip docent. Aquesta flexibilitat provoca indefinició i a 
vegades desemboca en una reflexió poc profunda.  

 La formació que s'aconsegueix afecta més la millora de la comunicació en el 
centre, pel seu èmfasi en la deliberació, que un autèntic replantejament de la rutina de la 
pràctica educativa a l'aula.  

 Els processos de formació són molt lents, i això pot provocar cansament, 
desànim i deserció.  

 L'existència de distints nivells de formació i/o compromís entre els docents és 
un obstacle important per sincronitzar ritmes i compromisos d'acció.  

 Es corre el perill d'incomunicar el centre respecte d'altres experiències en altres 
centres.  

 L'èmfasi excessiu en l'aspecte col·legiat pot fer perdre de vista que el darrer 
agent responsable de la innovació a l'aula és el professor.  
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5.3. El desenvolupament d'estàndards i l'avaluació del treball dels alumnes 

Alguns centres educatius —ubicats on s'han implantat sistemes d'avaluació del 
professorat— basen l'organització de la seva formació entorn del desenvolupament 
d'estàndards i l'avaluació del treball dels alumnes, però, no tan sols en tenen en compte el 
nivell d'aprenentatge, sinó que també parteixen de l'eficàcia del procés d'ensenyança (Darling-
Hammond, 2001, 405).  

El fet d'organitzar la formació a partir de les premisses assenyalades ha donat com a 
resultat una formació més centrada en allò que realment és necessari per afavorir 
l'aprenentatge dels alumnes.  

Segons Darling-Hammond (1995), aquestes estratègies de desenvolupament i formació del 
professorat ofereixen una sèrie de trets comuns que resumim a continuació:  

 Es basen en l'experiència: impliquen els professors en tasques concretes 
d'ensenyança, avaluació i observació per millorar els processos d'aprenentatge i de 
desenvolupament.  

 Tenen com a punt de partida els interrogants dels participants, i es basen en la 
indagació i l'experimentació pràctica, així com en la investigació educativa existent.  

 Es fan en col·laboració, és a dir, faciliten i potencien que els professors 
comparteixin els seus coneixements.  

 Estan directament relacionades amb el treball que fan els professors amb els 
seus alumnes i procedeixen d'ell mateix. Inclouen activitats de revisió dels continguts que 
s'ensenyen i dels mètodes didàctics que s'utilitzen.  

 Es desenvolupen de forma intensa i tenen continuïtat, ja que es duen a terme 
mitjançant activitats d'observació de pràctiques pedagògiques, observació recíproca entre 
professors a les aules i resolució de problemes concrets en la pràctica.  

 Estan relacionades amb altres aspectes més amplis del canvi educatiu.  

Aquesta nova perspectiva de l’FPP suposa desmarcar-se de la tendència de reproducció, ja 
que aquí s'aposta per un enfocament en el qual els professors: (a) posen en relació la 
investigació i la teoria amb la seva experiència; (b) participen en la millora de la seva pròpia 
pràctica professional, i (c) recorren amb naturalitat als seus col·legues com un recurs d'ajuda 
mútua (Darling-Hammond, 2001, 405).  

6. Perspectives de futur de la formació permanent del 

professorat 

Volem acabar aquest tema amb algunes propostes de futur de l’FPP des de la perspectiva 
de la seva transformació en un vertader DPC. Per això, seguirem l'esquema que hem seguit en 
el llibre Models d'intervenció en la formació permanent del professorat (Oliver, 1998) analitzant 
els quatre grans àmbits de la intervenció formativa: orientació, enginyeria, dinàmica i aplicació.  

1. Orientació 

 La formació permanent i el desenvolupament professional no es 
redueixen a la implantació de canvis estructurals en els sistemes educatius.  

Ni la formació permanent dels docents ni el seu desenvolupament professional poden ser 
dissenyats jeràrquicament des de dalt, sinó que han de respondre als problemes que la 
pràctica crea als docents.  

 L’orientació de la formació ha d'incidir positivament en la 
reprofessionalització de l'ensenyança.  

S'han de potenciar les orientacions autònomes, no com a objectiu, sinó com a condició 
imprescindible per aconseguir el vertader objectiu que és el canvi de l'escola. Els professionals 
de l'ensenyança han de recuperar la presa de decisions curriculars i d'organització dels centres 
escolars i per tant també les decisions sobre el seu procés de desenvolupament professional 
per millorar així la qualitat de l'ensenyança.  
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 Cal fomentar la descentralització del sistema de formació.  

En algunes autonomies, l'Administració ha augmentat el control i ha disminuït l'autonomia 
dels docents, mentre que en el cas de les Canàries s'ha mantingut la gestió autònoma i 
democràtica. Però la descentralització no suposa únicament la gestió democràtica dels centres 
de formació de professors, aspecte que en molts de casos no és més que una actuació de cara 
a la galeria. Fomentar la descentralització i l'autonomia suposa ser coherents en totes les 
decisions administratives; així, per exemple, es fomenten els projectes de formació en centres, 
mentre que es tanca la presa de decisions dels docents mitjançant unes reglamentacions 
centralitzades. Aquesta autonomia és un aspecte fonamental de la reprofessionalització dels 
docents.  

2. Enginyeria  

 Planificar la formació i la capacitació dels assessors i els professionals de 
les institucions de formació.  

La formació adequada dels assessors i altres professionals de les institucions de formació 
és fonamental per assegurar una formació de qualitat. La formació d'aquests professionals ha 
de preveure les complexitats de la institució escolar, les teories de l'aprenentatge adult i les 
tècniques per intervenir adequadament com un element dinamitzador i de suport extern 
(Escudero Muñoz, 1998a i 1998b i Medina, 2000).  

 Millorar els sistemes d'anàlisis de necessitats formatives i de planificació 
i avaluació de la formació, tenint com a punt de partida el docent i el centre educatiu.  

Massa freqüentment es planifica la formació permanent sense fer adequadament les 
anàlisis de necessitats necessàries. Cal incidir més en els processos d'anàlisis de necessitats, 
en la planificació i l’avaluació de la formació, tenint com a eix del procés el docent i el centre 
educatiu (Oliver, 1999, 2001c, 2002).  

 S’ha d’abordar les necessitats dels docents des d'una perspectiva global i 
no únicament formativa.  

La formació ha passat de ser ignorada a estar excessivament de moda. Tots els problemes 
del professorat i del centre pareixen trobar la solució ideal en la formació. L'Administració en 
molts de casos abusa d'aquest remei per fer callar problemàtiques que sens dubte requereixen 
solucions més complexes i problemàtiques, encara que no necessàriament més costoses. Cal 
potenciar les anàlisis de necessitats des de perspectives globals atenent solucions que, a més 
de la formació, puguin afectar aspectes com: gestió i desenvolupament de recursos humans, 
enginyeria ambiental i desenvolupament de l'organització (Oliver, 2001a, 2001b).  

 Cal augmentar el pressupost i revisar la política d'incentius.  

L'augment de les partides dedicades a formació permanent, i concretament les partides 
dedicades a assessors i a recursos materials, són fonamentals per millorar la qualitat formativa. 
Però el sistema d'incentius vigent està provocant que la formació perverteixi el seu sentit 
original i es converteixi en un valor de canvi per aconseguir determinats productes (sexennis, 
promocions...). El perfeccionament ha de ser voluntari i ha de sorgir de les necessitats del 
docent o del centre, i no de la necessitat de complir amb unes qüestions monetàries o de 
millores de destinació (Imbernón, 1999, Yus Ramos, 1999; Medina, 2000).  

3. Dinàmica d'interfície.  

 El desenvolupament professional en el marc de situacions 
problemàtiques i complexes. 

D’acord amb Morin (1983, 1999), la complexitat de la societat i dels seus sistemes ens 
desarticula i per això ens cal un reordenament intel·lectual que ens habiliti per a pensar allò que 
es presenta com a complexa i caòtic. El coneixement és una forma de donar coherència i sentit 
a la seva posició respecte a la realitat i a la dels altres. 

La formació s'ha d’apropar a les situacions problemàtiques en el seu propi marc, és a dir, la 
pràctica educativa de les institucions escolars. Així mateix, aquesta pràctica es fa en situacions 
complexes que han de ser considerades des de tres grans aspectes: la diversitat, la cooperació 
i l'autoorganització. La formació ha d'analitzar aquestes situacions problemàtiques i complexes 
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donant la paraula als protagonistes de l'acció de manera que siguin els responsables de la seva 
formació i el seu desenvolupament (Morin, 1983, 1999, Imbernón 2001, 2007; Parellada 2002).  

Cal que el professorat aprengui de manera permanent, però cal també que desaprengui 
moltes maneres de fer, destreses i habilitats que, amb les noves problemàtiques, han quedat 
obsoletes. És per això que la reflexiò esdevindrà un recurs fonamental per al desenvolupament 
professional dels docents. 

 El desenvolupament professional des d'una perspectiva global. 

En molts de moments d'aquest tema hem insistit en la necessitat de relacionar i coordinar 
des d'una mateixa perspectiva la formació teòrica i la formació pràctica. Parellada (2002), a 
partir dels plantejaments de Bernard Aucouturier, proposa abordar la formació des de tres 
àmbits complementaris i a la vegada insociables: la formació personal, la formació pedagògica i 
la formació teòrica. De fet, l’ésser humà és eminentment global i, com a tal, necessita tècniques 
i recursos de desenvolupament que li permetin abordar els processos de millora de la seva 
pràctica professional des de perspectives no fragmentàries ni reduccionistes.  

 El desenvolupament professional col·laboratiu. 

Al llarg del tema hem comprovat com actualment l'ensenyança s’ha convertit en un treball 
imprescindiblement col·lectiu. Avui en dia qualsevol professió oberta a l'entorn social no pot 
treballar ni pot desenvolupar-se de forma aïllada. Imbernón (2001, 63) destaca que, per 
aconseguir un desenvolupament professional cooperatiu, cal potenciar en el professorat una 
nova cultura que prevegi:  

o El desenvolupament de processos autònoms en el treball docent s’ha 
d’entendre com una autonomia compartida i no com una suma d'individualitats.  

o Cal compartir processos.  

o S’ha d’assumir un nou concepte professional que inclogui la 
indeterminació tècnica.  

o S’ha de donar importància al desenvolupament actitudinal i emocional 
en el col·lectiu. 

o Cal fomentar l'autoestima col·lectiva davant els problemes que 
apareixen en l'ensenyança.  

o Cal crear noves estructures organitzatives que possibilitin una 
ensenyança millor. 

o  

 El desenvolupament professional des d’una perspectiva comunitària. 

L’actual situació educativa, social i econòmica ens demostra que sense l'ajuda de la 
comunitat es difícil abordar aspectes educatius essencials per als ciutadans del futur: 
democràcia, interculturalitat, sostenibilitat, paritat... Des d'aquest punt de vista, la comunitat, en 
un sentit que va més allà de la família, ha d'entrar en les institucions que intervenen en 
l'escolarització democràtica (Imbernón, 2001, 64 i 2007, 99). 

La construcció de la professionalitat docent està totalment vinculada a les necessitats 
educatives i formatives de la societat. Caldria reflexionar sobre la conveniència de construir 
processos de desenvolupament professional de forma coordinada i/o paral·lela amb els 
processos de desenvolupament personal dels altres agents socials que també intervenen en 
l’educació dels infants i joves, tant en el marc familiar com en àmbits educatius formals 
(comunitats d’aprenentatge...) i en els no formals (centres d’esplai, escoltisme...). 

 El docent, protagonista del seu procés de desenvolupament.  

Al llarg d’aquest tema hem destacat la necessitat de coordinar els processos de formació 
inicial, la formació de novells i la formació permanent sota un mateix procés de 
desenvolupament professional que no té límits. Actualment, ja no hi ha una etapa determinada 
en la qual el professorat es forma i una altra en la qual està en la pràctica educativa. Per tant, la 
formació ha de ser un element íntimament lligat a la professió si és que el professorat vol ser el 
protagonista del seu desenvolupament professional. Aquest protagonisme, de fet, és 
imprescindible si el que volem és protagonitzar innovacions i millores en la pràctica educativa.  
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 No hi ha una dinàmica d'interfície única per a la formació i el 
desenvolupament dels docents.  

L'ús en exclusivitat d'una determinada dinàmica d'interfície pot conduir a la perversió dels 
seus objectius. Cap és generalitzable a les necessitats puntuals de cada situació, de cada 
docent i de cada centre educatiu. Una combinació de dinàmiques permet arribar al docent com 
a subjecte individual i a l'equip docent sense desmerèixer cap intervenció.  

 La reflexió és l’eix del desenvolupament professional.  

La pràctica, l'experiència, per si mateixa no és garantia d'una millora constant en el quefer 
professional. La pràctica s'ha de sotmetre a l'autocrítica, a l'anàlisi, a la interrogació, a l'opinió 
externa... Tot això conduirà a una comprensió més profunda de la pràctica educativa i ens 
obrirà nous interrogants i noves experiències pràctiques i d'investigació que ens enriquiran 
individualment i col·lectivament, i milloraran «el nucli de la pràctica educativa» (Elmore, 1996).  

4. Aplicació 

 Cal revisar els continguts dels plans formatius.  

Freqüentment, els continguts de les activitats formatives tracten sobre activitats curriculars, 
activitats psicopedagògiques i organitzatives, i generalment donen prioritat a anàlisis teòriques 
molt allunyades de la pràctica educativa. Si el punt de partida és la pràctica educativa, 
necessàriament ens haurem de replantejar la formulació dels continguts formatius. Des 
d'aquesta perspectiva, els programes s'han d'orientar cap a la formació de docents capaços de 
donar respostes pertinents a les situacions ambigües, inestables i complexes que caracteritzen 
l'educació. Es tracta, per tant, de partir de les necessitats reals per tal de proposar continguts 
que fomentin i millorin la capacitat de reflexió del docent i la seva capacitat per acceptar 
l'ambigüitat essencial de la pràctica educativa.  

___________ 

Sens dubte, la formació permanent del professorat necessita una reconceptualització en el 
marc del desenvolupament professional dels docents, però aquesta ha de ser fruit d'una anàlisi 
rigorosa, d'una planificació en profunditat, del treball col·laboratiu entre els agents implicats i 
que fugi de les còpies fàcils d'altres models, tal com assenyala Imbernón (2003):  

La formación permanente del profesorado necesita una reconceptualización más allá de 
las simplezas y las vaguedades de turno. Y también necesita que todos los que trabajamos 
desde la teoría y desde la práctica resistamos al envite, ayudemos a deconstruir el 
pensamiento político formativo predominante del actual poder y continuemos buscando 
alternativas. (Pàg. 86).  
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Resum 

El present tema ens introdueix al concepte de Formació Permanent del professorat alhora 
que pretén fer una exposició i un anàlisi de la història d’aquesta formació a les Illes Balears. 

S’introdueixen i s’analitzen conceptes com formació permanent, desenvolupament 
professional continu i bona formació. 

S’analitzen algunes de les principals institucions i entitats que han desenvolupat accions de 
formació permanent del professorat a casa nostra. 

També es fa una aproximació al sistema públic de Formació Permanent del Professorat de 
les comunitats històriques i de les Illes Balears. 

Finalment i per tal de facilitat l’anàlisi crític de les intervencions formatives a les illes, 
s’introdueix el concepte de dinàmica d’interficie i es realitza una reflexió sobre el ses models 
formatius. 

Per finalitzar el tema i per a concloure l’anàlisi de la FPP s’analitzen les tendències actuals i 
les perspectives de futur d’aquesta formació. 
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Activitats 

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 d'interfície creieu que han utilitzat, de forma majoritària, cada 
una de les institucions formatives següents: FERE, CECE, Escoles d'Estiu, Moviment de 
Renovació Pedagògica i CEP? 

 Quina dinàmica d’interficie creieu que s’utilitza de forma majoritària en els CEP 
actualment?  

 Definiu breument els trets fonamentals del model formatiu de cada institució o 
col·lectiu.  

 Quin paper ha tingut cada una de les institucions de formació analitzades en el 
desenvolupament de l’FPP a les Illes Balears?  

 Quin paper creieu que han de tenir en el futur els CEP i quina dinàmica 
d’interficie creieu que hauria de ser la predominant en el seu model formatiu? 

 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

40 

Referències 

• AAVV (1997a). Centros de Profesores y Recursos. Continuidad necesaria. Cuadernos 
de Pedagogia, 259, pp. 84-89. 

• AAVV (1997b). Trayectoria y futuro de los Centros de Profesores y Recursos. Escuela 
Española, nº 3.317, pp. 13-15. 

• Alcalá, M. (1996). Pequeña historia del movimiento Freinet en España. Kikirikí, nº 40, 
pp. 39-59. 

• Alzina, P. (1998). Model de formació. Revista l’Arc, nº 7, pp. 25-26. 

• Angulo Rasco, F. (1999a). Entrenamiento y “coaching”: los peligros de una vía 
revitalizada. A: Pérez Gómez, A.; Barquín Ruiz, J. i Angulo Rasco, F. (Edits.). Desarrollo 
profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: AKAL, pp. 467-505. 

• Angulo Rasco, F. (1999b). La supervisión docente: dimensiones, tendencias y modelos. 
A: Pérez Gómez, A.,Barquín Ruiz, J. i Angulo Rasco, F. (Edits.). Desarrollo profesional 
del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: AKAL Textos, pp. 553-598. 

• Bassa, R. (1997). Les Escoles d’Estiu de Mallorca. Etapes històriques. A: Bassa, R. i 
Oliver, M.F. Les Escoles d'Estiu de Mallorca (1968-1996). Palma: Ferran Sintes, pp. 13-
95 

• Bassa, R. i Oliver, M.F. (1997). Les Escoles d’Estiu de Mallorca (1968-1996). Palma: 
Ferran Sintes. 

• Bell, L. (1991). Approaches to the Professional Development of Teachers. A: Bell, L. i 
Day, C. (Edits.). Managing the Professional Development of Teachers. Londres: Open 
University Press, pp. 3-22. 

• Biscarri, J. (1993). La formación permanente de los profesores: Motivaciones y 
condicionantes. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs. 

• Bolam, R. (1986). The role and training of teacher trainers. A Inservice training and 
educational development: An international survey. (pp. 146-178). London: Croom Helm. 

• Burden, P. R. (1990). Teacher development. A: Houston, R. (Edit.) Handbook of 
research on teacher education. Nueva York: McMillan, pp. 311-328. 

• Cannainn, S.O. (1994). La formación permanente del profesorado irlandés.A:Modelos 
de formación, sistemas de asesoramiento y formación en centros. Madrid: MEC. 

• Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata. 

• Casado, L. (1995). 20 Qüestions clau sobre formació. (Escola d’Administració Pública 
de Catalunya) http://www.eapc.es/documents/20.htm (5 de septembre de 2008). 

• Clark, C. (1992). Teachers as Designers in Self-Directed Professional Development. A: 
Hargreaves, A. i Fullan, M. (Edits.). Understanding Teacher Development. Londres: 
Casell, pp. 78-92. 

• CMOPE (1980). Vues présentés à la Conférence sur la FECS et stratégies de 
changement à l'école. Paris: OCDE-CERI. 

• Conselleria d’Educació i Cultura (2000). Pla de Formació Permanent del Professorat 
2000-2004. Palma: Govern de les Illes Balears. 

• Darder, P. (1997). El com de la formació permanent. Situacions i activitats. Perspectiva 
Escolar, nº 216, pp. 10-16. 

• Darling-Hammond, L. (1995). Inequality and access to knowledge. A: Banks, J. (Edit.) 
Handbook of research on multicultural education. Old Tappan NJ: Macmillan, pp. 465-
483. 

• Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para 
todos. Barcelona: Editorial Ariel. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

41 

• Delso, G. i Gómez, P. (1979). La formación continua del profesorado de EGB en 
ejercicio. Barcelona: Universitat de Barcelona. (documento policopiado). 

• Edelfelt, R. i Johnson, M. (1975). Rethinking In-Service Education. Washington: National 
Education Association. 

• Elmore, R. F. (1996). Getting to scale with good educational practice. Harward 
Educational Review, Vol. 66, nº 1, pp. 1-26. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1989a). Formación centrada en la escuela. Comunicación 
presentada en las jornadas "El centro educativo. Nuevas perspectivas organizativas", 
Universidad de Sevilla. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1989b). La escuela como organización y el cambio educativo. 
A: Martín-Moreno, Q. (Edit.) Organizaciones educativas. Madrid: UNED, pp. 313-348. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1990a). El centro como lugar de cambio organizativo: la 
perspectiva de la colaboración. A: Actas del primer Congreso Interuniversitario de 
Organización Escolar, Barcelona, pp. 189-221. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1990b). “Introducción” A: Investigación e innovación educativa. 
ICE. Murcia. nº 5 (abril), pp.5-8. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1990c). La formación centrada en la escuela. Jornadas de 
estudio sobre el centro educativo. La Rábida, Huelva. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1993a). Formación en centros e innovación educativa. 
Cuadernos de Pedagogía, nº 220, pp. 81-84. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1993b). La formación del profesorado centrada en la escuela. 
A: Lorenzo, M. i Sáenz, O. (Edits.). Organización Escolar. Una Perspectiva Ecológica. 
Alcoy: Marfil, pp. 321-337. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1995). La innovación educativa en tiempos turbulentos. 
Cuadernos de Pedagogía, nº 240, pp. 18-21. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1998a). Formación permanente del profesorado: unas notas 
sobre nuestro pasado, presente y futuro. A: Rodríguez, A., Sanz, E, i Sotomayor, M.V. 
(Coords.) La formación de los maestros en los países de la Unión Europea. Madrid: 
Narcea, pp. 203-227. 

• Escudero Muñoz, J. M. (1998b). Los centros de profesores en perspectiva: mejorar no 
desmantelar. Aula de Innovación Educativa, nº 68, pp. 25-32. 

• Ferguson, D.L. (2002). Reconsiderando el Desarrollo Profesional Continuo (National 
Institute for Urban School Improvement). http://www.edc.org/urban/ (14 de març de 
2002). 

• Fernández Pérez, M. (1988). Hacia una institucionalización del perfeccionamiento del 
profesorado. A: Vicente, P.,Sáez, O. i Lorenzo, M. (Edits.). La Formación del 
profesorado. Granada: Universidad de Granada, pp. 73-159. 

• Ferreres Pavia, V.S. (Coord.) (1997). El desarrollo profesional del docente. Evaluación 
de los planes provinciales de formación. Barcelona: Oikos-tau. 

• Ferry, G. (1991). El trayecto de la formación. Los enseñantes ante la teoría y la práctica. 
Barcelona:Paidós Educador. 

• Fullan, M. (1990a). El desarrollo y la gestión del cambio. Innovación e Investigación 
Educativas, nº 5, pp. 10-21. 

• Fullan, M. (1990b). Staff development, Innovation and Institutional Development. A: 
Joyce, B. (Edit.) School Culture through Staff development. Virginia: ASCD, pp. 3-25. 

• Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. Chicago: Teacher College 
Press. 

• García Alvárez, J. (1993). La formación permanente del profesorado: más allá de la 
reforma. Madrid: Escuela Española. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

42 

• García Díaz, J. (1986). Bases para la introducción del profesor investigador en los 
centros de profesores. Actas de las IV jornadas de estudios sobre la Investigación en la 
Escuela. Sevilla, pp. 405-410. 

• García Gómez, S. (1999). El desarrollo profesional: análisis de un concepto complejo. 
Revista de Educación, nº 318, pp. 175-187. 

• Gimeno Sacristan, J. (1983). El profesor como investigador en el aula: Un paradigma de 
formación de profesores. Educación y sociedad, nº 2, pp. 51-73. 

• Gladden, W.J. (1991). An assessment of perceived inservice education needs of 
propietary trade and technical school teachers. (Tesis doctoral, Texas Tech University, 
1991). Dissertation Abstracts International, 9201334. 

• Gómez, G. (1996). Formación del profesorado en ejercicio. A: V. García Hoz, Formación 
de profesores para la educación personalizada. Madrid: Ediciones Rialp, pp. 297-326 

• Guerrero, A. i Feito, R. (1997). La formación en centros. Como aves precursoras. 
Cuadernos de Pedagogia, nº 255, pp. 86-89. 

• Guttman, A. (2001). La educación democrática. Una teoría política de la educación. 
Barcelona: Paidós. 

• Hargreaves, A (1992). Cultures of Teaching: A focus for change. A: Hargreaves, A. i 
Fullan, M.G. (Edits.), Understanding Teacher Development. Londres: Cassell. 

• Hargreaves, A. i Fullan, M.G. (Edits.) (1992). Understanding Teacher Development. 
Londres: Cassell. 

• Harris, B.M. (1980). Improving Staff Performance Though Inservice Education. Boston: 
Allyn and Bacon. 

• Hass, C.G. (1957). Inservice Education Today. Inservice Education for Teachers, 
Supervisors and administrators: The Fifty-sixth Yearbook of the National Society for the 
Study of Education. Chicago: Nelson B. Henry. National Society for the Study of 
Education. 

• Hopkins, D. (Edit.) (1986). Inservice training and educational development: An 
international survey. London: Croom Helm. 

• Imbernón, F. (1987). La formació permanent del profesorat. Anàlisis dels formadors de 
formadors. Barcelona: Barcanova. 

• Imbernón, F. (1989a). Els 10 temes claus de la Formació Permanent del Professorat. 
Crònica d'Ensenyament, nº 19, p. 10. 

• Imbernón, F. (1989b). La formación del profesorado. El reto de la reforma. Barcelona: 
Laia. 

• Imbernón, F. (1994a). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia 
una nueva cultura profesional. Barcelona: Editorial Graó. 

• Imbernón, F. (1994b). Modelos en la formación permanente del profesorado. Cuadernos 
de Pedagogía, nº 161, pp. 34-38. 

• Imbernón, F. (1996). La formación en los centros educativos: ¿tendencia o moda?. Aula 
de Innovación Educativa, nº 46, pp. 43-46. 

• Imbernon, F. (1999). De la formación espontánea a la formación planificada. La política 
de formación permanente en el Estado español. A: Pérez Gómez, A., Barquín Ruiz, J. i 
Angulo Rasco, F. (Edits.). Desarrollo profesional del docente. Política, investigación y 
práctica. Madrid: AKAL-Textos, pp. 181-207. 

• Imbernón, F. (2001). Claves para una nueva formación del profesorado. Investigación 
en la escuela, nº 43 pp. 57-66. 

• Imbernón, F. (2002). Perspectiva neocrítica y el compromiso con la transformación 
social y educativa. Aula de Innovación Educativa, nº 109, pp. 43-46. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

43 

• Imbernón, F. (2003). Pasado y presente de la formación permanente. Cuadernos de 
Pedagogía, nº 321, pp. 83-86. 

• Imbernón, F. (2007). 10 ideas clave. La formación permanente del profesorado. Nuevas 
ideas para formar en la innovación y el cambio. Barcelona: Graó 

• Ingvarson, L. (1987). Models of inservice education and their implication for professional 
development policy. A: Proceedings of the DDIAE Conference on Inservice Education, 
22 Feb., Toowoomba. 

• Jarvis, P. (1987). Twentieth century thinkers in adult education. Londres: Croom Helm. 

• Jiménez Vicioso, J.R. (2001). El asesoramiento externo en las CC.AA. Cuadernos de 
Pedagogía, nº 302 pp. 67-70. 

• Joyce, B. i Weils, M. (1972). Models of teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

• Joyce, B. i Showers, B. (1988). Student Achievment Throught Staff Development. Nueva 
York: Longman. 

• Kemmis, S. i McTaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación acción. Barcelona: 
Leartes. 

• Knowles, M. (1984). The adult learner: a neglected species. Houston: Gulf. 

• Latorre, A. (1994). Models de desenvolupament professional del professor. Temps 
d'Educació nº 11, pp. 59-87. 

• Le Boterf, G., Barzucchetti, S. i Vicent, F. (1993). Cómo gestionar la calidad de la 
formación. Barcelona: AEDIPE. 

• Little, J. W. (1987). Teachers as Teachers Advaisors: The Delicacy of Collegial 
Leadership. A: Richardson-Koheler, V. (Edit.) Educator's Handbook. a Research 
Perspective. Nueva York: Longman, pp. 491-517. 

• MacDonald, B. i Walker, R. (1976). Changing the Curriculum. Londres: Open Books. 

• Mann, R.B. (1997). Seven Questions To Ask Before Investing In a Training Program. 
Small Business Forum-Winter 1996/1997, pp. 50-60. 

• Marcelo, C. (1989). Introducción a la formación del profesorado, Teoría y métodos. 
Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

• Marcelo, C. (1994). Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: 
Promociones y Publicaciones Universitarias. 

• Marks, J.R.; King-Stoops, J. i Stoops, E. (1971). Handbook of Educational Supervision. 
Boston: Allyn and Bacon. 

• Martín Toscano, J.; Martín del Pozo, R. i Rivero García, A. (1995). Evaluación formativa 
de un proyecto institucional de formación permanente del profesorado: el programa de 
Actualización Científica y Didáctica (modalidad A). Sevilla: Universidad de Sevilla 
(documento policopiado). 

• Martínez Bonafé, J. (1993). Tecnocracia y control sobre el profesorado. Cuadernos de 
Pedagogía, nº 211, pp. 61-64. 

• Mathison, S. (1992). An evaluation model for inservice teacher education. Evaluation 
and Program Planning, nº 15, pp. 255-261. 

• MEC (1984). Proyecto de reforma de la formación permanente del profesorado. Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciéncia. 

• MEC (1989). Plan Marco de formación permanente del profesorado. Madrid: Ministerio 
de Educación y Ciéncia. 

• Medina, J.L. (2000). Proyecto docente. Universidad de Barcelona. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

44 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2002). Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación. Madrid: BOE nº 307 de 24 de diciembre de 
2002. 

• Montero Mesa, M.L. (1987). Las necesidades formativas de los profesores como 
enfoque de la formación en servicio: análisis de una investigación. Revista de 
Investigación educativa. nº 5, pp. 9. 

• Morin, E. (1983). Método. Tomo 2: La vida de la vida. Madrid: Cátedra. 

• Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta. Buenos Aires: Nueva Visión. 

• Munro, P. i Elliott, J. (1987). Instruccional Growth Through Peer Coaching. Journal of 
Staff Development, Vo. 8 nº 1, pp. 25-28. 

• OCDE-CERI (1985). Formación de profesores en ejercicio. Narcea. Madrid. 

• Oliver, M.F. (1997). Les Escoles d'Estiu de Mallorca i la seva oferta formativa (1968-
1996). A: Bassa, R. i Oliver, M.F. Les Escoles d'Estiu de Mallorca (1968-1996). Palma: 
Ferran Sintes. pp. 97-177. 

• Oliver, M.F. (1998). Models d’Intervenció en la formació permament del professorat. 
Palma: Universitat de les Illes Balears. 

• Oliver, M.F. (1999): Análisi de Necessitats de Formació del professorat d’educació 
primària de les Illes Balears. Tesis doctoral inédita. Palma: Universitat de les Illes 
Balears.  

• Oliver, M.F. (2001a). La formació permanent del professorat: solució o problema? El 
sistema de millora del rendiment. Guix. Elements d’acció educativa, nº 272, pp.79-83. 

• Oliver, M.F. (2001b). La tecnologia de rendimiento o calidad total aplicada en el ámbito 
de la formación permanente del profesorado como recurso para el liderazgo en las 
instituciones educativas. http://www.uco.es/dptos/educación/congresolider/ 
comunica.htm (16 de agosto de 2002). 

• Oliver, M.F. (2001c). Metodologías para la realización de análisis de necesidades de 
formación en la educación de personas adultas: métodos tipo survey. Diálogos. 
Educación y formación de personas adultas, nº 25, pp. 52-64. 

• Oliver, M.F. (2002) Análisis de Necesidades de Formación del Profesorado de 
Educación Primaria de las Illes Balears. Diseño y desarrollo de una investigación. 
Innovación Educativa, nº 12, pp. 263-272. 

• Parellada, C. (2002). La formación en clave de cambio: transformar al docente, 
transformar a la persona. Aula de Innovación Educativa, nº 110, pp. 68-76. 

• Popkewitz, T.S. et al. (1994). Conversa amb Thomas S. Popkewitz. Els ensenyants i la 
reforma de la formació del professorat als EUA: professionalització i poder. Temps 
d'Educació, nº 11, pp. 115-129. 

• Porlan, R. (1995). Evaluación formativa de un proyecto institucional de Formación 
Permanente del profesorado: El programa de ACD-A.: Memoria Presentada al CIDE. 

• Rivas, M. (2000). Innovación educativa. Teoría, procesos y estrategias. Madrid: Editorial 
Síntesis. 

• Rul Gallardo, J. (Coord.) (1992). L'Educació Permanent dels professionals docents: 
“Experiència d'un Pla de Formació dels professors al Prat de Llobregat. 1989-91”. 
Barcelona: La Llar del llibre. 

• Salleh, A.B. (1993). Inservice Training needs assessment for Malaysian Secondary 
Shool Teachers. (Tesis doctoral, University of Michigan, 1993). Dissertation Abstracts 
International, 9409618. 

• Sancho, J.M. (1990). Los profesores y el curriculum. Barcelona: ICE/Horsori. 

• Smyth, J. (Edit.) (1987). Educating Teachers: Changing the Nature of Pedagogical 
Konwledge. Londres: The Falmer Press. 



Tema 3. Breu història de la Formació Permanent de Professorat 

45 

• Sparks, D. (1994). A paradigm shift in staff development. Journal of Staff development, 
Vol. 15, nº 4, pp. 26-29. 

• Sparks, D. i Loucks-Horsley, S. (1990). Models of Staff Development. A: Houston, W. R. 
(Edit.) Hanbook of Research on Teacher Education. New York: Mac-Millan, pp. 234-250. 

• Tom, A.R. (1985). Inquiring into Inquiry-Oriented Teacher Education. Journal of Teacher 
Education, Vol. 36 nº 5, pp. 35-44. 

• Tsai, S.C. (1996). A study of science inservice needs of elementary teachers as 
preceived by teachers, principals and teacher educators. (Tesis doctoral, University of 
Iowa, 1996). Dissertation Abstracts International, 9629730. 

• Villar Angulo, L.M. (1984). Minicurso “Modelo Inductivo”. Revista de Educación, nº 274, 
pp.137-160. 

• Villar Angulo, L.M. (1986a). Microenseñanza. Análisis crítico de un método de formación 
del profesorado. Valencia: Promolibro. 

• Villar Angulo, L.M. (1986b). Formación del profesorado. Reflexiones para una reforma. 
Valencia: Promolibro. 

• Villar Angulo, L.M. (1990). El profesor como profesional: formación y desarrollo 
personal. Granada: Universidad de Granada. 

• Wendling, D. i Reid, M.I. (1983). Teachers Centers: a Focus for in-Service Education?. 
A: Report of de Schools Council Teacher's Centers Project. Londres: Methuen 
Educational. 

• Wood, F. i Lease, S. (1987). An Integrated Approach to Development, Supervision, and 
Teacher Evaluation. The Journal Staff Development, Vol. 8 nº 1, pp. 52-55. 

• Yus Ramos, R. (1992). Centros de profesores. Bases de un modelo de formación 
permanente de profesorado en ejercicio centrado en el desarrollo profesional. Vélez-
Málaga: Elsevir. 

• Yus Ramos, R. (1993). Entre la cantidad y la calidad. Cuadernos de Pedagogía, nº 220, 
pp. 64-77. 

• Yus Ramos, R. (1999). Formación permanente del profesorado: entre la calidad y la 
cantidad. A: Pérez Gómez, A.,Barquín Ruiz, J. i Angulo Rasco, F. (Edits.). Desarrollo 
profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: AKAL Textos, pp. 208-
254. 

• Yus Ramos, R. (2000). Centros de Desarrollo Profesional versus Centros de Profesores: 
de la instrumentalización administrativa a la reprofesionalización. Quaderns digitals.net. 
Hemeroteca digital educativa y de medios [serie on-line], nº 4. Disponible a: 
http://www.quadernsdigitals.net/article_top.asp?IdArticle=4252 (29 de abril de 2002). 

• Yus Ramos, R. i López Blanco, J.B. (1988). Tres modelos de perfeccionamiento para un 
CEP. Cuadernos de Pedagogia, nº 160, pp. 52-57. 

• Zeichner, K. i Teitlebaum, K. (1982). Personalized and inquiry-oriented teacher 
education: and analysis of two approaches to the development of curriculum for field-
based experiences. Journal of Education For Teaching,Vol. 8, nº 2, pp. 95-117. 

 

 


