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Continguts 

1. Introducció 

 
En aquest Taller presentem una metodologia qualitativa d’Anàlisis de Necessitats Formatives (ANF) 

aplicada a les problemàtiques de l’educació i dels centres educatius. En primer lloc ens apropem als 
conceptes claus dels ANF per aprofundir desprès en aquest procés d’anàlisis. Analitzem la metodologia 
“Brown Paper” per realitzar ANF en el món de l’educació. Per aconseguir-ho, mitjançant la reflexió 
individual, en petits grups i en gran grup, es construeix el mapa del problema objecte d’estudi i es 
dissenya el mapa de la finalitat per acabar determinant les estratègies necessàries per a aconseguir-la. 
El fet de treballar en base a problemes, en garatitza l’anàlisi de les competències necessàries per a 
exercir la docència amb professionalitat. 

 

2. L’Anàlisi de Necessitats el punt de partida de tota 

planificació educativa. 

 
Un error habitual a l’hora de planificar projectes és començar a marcar objectius i dissenyar activitats 

sense una reflexió prèvia sobre si la intervenció que realitzarem està adaptada als destinataris i sobre si 
aquesta és realment l’adequada per a les seves necessitats i problemàtiques. 

En moltes ocasions s’actua així per inèrcia “sempre hem planificat així”; per activisme –es dissenyen 
intervencions educatives segons les modes, les que tenen èxit i sobreviuen és perquè responen a una 
necessitat, les altres es deixen d’aplicar– o bé per un investigacionisme descontextualitzat –es 
dissenyen projectes a partir de conclusions d’investigacions que no tenen res a veure amb el context on 
seran aplicades–. 

Un projecte, correctament plantejat, ha d’analitzar en profunditat la realitat existent, però sens dubte 
aquesta realitat té distintes percepcions segons les visions de les distintes persones implicades. Amb la 
finalitat de conèixer millor la situació de partida, serà important, per tant, escoltar l’opinió del major 
nombre possible de persones i/o grups implicats en la realitat sobre la que volem actuar. 

L’Anàlisis de Necessitats és un element fonamental de cara a argumentar la necessitat d’intervenir 
en l’àmbit i el context on ens proposem ubicar el nostre projecte. La necessitat d’intervenir, per exemple, 
pot sorgir de la falta d’experiència i de les dificultats d’adaptació a la tasca docent dels professors 
novells d’un centre o d’una zona; de l’augment generalitzat dels problemes de disciplina en les aules; de 
la manca de motivació dels alumnes; de l’absentisme escolar en una determinada zona; de l’elevat 
analfabetisme funcional i cultural de la gent major d’una població o de l’augment del nivell de 
drogodependència d’un determinat sector de la població en un lloc determinat. A més de detectar la 
necessitat d’intervenir en la millora d’aquests processos, amb la finalitat d’estar segurs que són 
necessàries les intervencions formatives, hem d’estar segurs que aquesta és la millor solució per a 
resoldre la necessitat detectada. 

Per molt justificades que ens semblin aquestes necessitat, no tindrem la certesa que no actuem per 
activisme o per investigacionisme descontextualitzat, sinó realitzem un acurat diagnòstic de la situació 
real de l’àmbit i del context on hem d’intervenir. Per això tindrem que identificar a les persones i els 
usuaris implicats, haurem d’acotar els problemes existents i desprès haurem d’establir quins són els 
efectes dels problemes, però sobretot ens interessaran les seves causes, que seran la base de la nostra 
intervenció, amb la finalitat de poder millorar la situació de partida. 
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3. Conceptes bàsics dels Anàlisis de Necessitats. 

 
En primer lloc cal definir quines són les necessitats prioritàries, és a dir, quins són els problemes que 

volem abordar mitjançant el projecte. 
Haurem de determinar i argumentar la necessitat d’intervenir en l’àmbit que ens proposem ubicar el 

nostre projecte. 
Una necessitat és la discrepància entre l’ambient, les actituds, habilitats, coneixements, 

competències i actuacions actuals i les òptimes. Està vindulada amb la vida i amb l’evolució veritable de 
cada persona. 

Seguint a Bradshaw (1981), per realitzar l’anàlisi de necessitats ens podem basar en les tipologies 
següents: 

 
-Necessitats normatives: les que l’expert, professional, administrador o tècnic opina que 

suporta un determinat sector de la població. 
-Necessitat sentida: es basa en la percepció de cada persona o grup de persones sobre 

una determinada carència. 
-Necessitat expressada: es manifesta quan existeix la demanda de solució de la 

necessitat per part del subjecte o subjectes afectats. 
-Necessitat comparativa: s’obté mitjançant el contrast de grups, col·lectius, etc. davant 

una mateixa situació, amb l’objectiu de detectar diferencies o similituds. 
 
D’acord amb això, un estudi de necessitats es pot basar en les opinions d’experts sobre la necessitat 

de realització del projecte (necessitat normativa), en la constatació d’una demanda d’un determinat 
col·lectiu (necessitat expressada), en l’opinió dels propis usuaris del servei (necessitat sentida), etc. Cal 
destacar, no obstant, que com més tipus de necessitats s’estudiïn, més fiable serà el resultat de l’anàlisi 
de necessitats. No obstant això cal destacar que si entenem els docents com a vetaders professionals 
de l’educació, haurem de tenir molt en compte les necessitats sentides i les expressades per sobre de 
les altres. 

 
Taula 1. Conceptes bàsics dels Anàlisi de Necessitats Formatives 

 
Necessitat de 

formació 
És la diferencia existent entre el nivell competencial actual d’un professor i el 

necessari perquè aquest pugui desenvolupar la funció docent de forma 
satisfactòria a la vegada que vagui configurant el seu desenvolupament 
professional. Estan vindulades amb l’evolució personal i professional de cada 
persona. Perquè es pugui parlar de Necessitat de formació, les solucions 
òptimes per a solucionar-ho o reduir la necessitat han de ser de caràcter 
formatiu. 

Anàlisi de 
necessitats 
formatives 

És un procés dinàmic mitjançant el qual es detecten i especifiquen les 
necessitats de formació tant a nivell individual com organitzatiu. Això suposa la 
utilització de tècniques que permetin separar les voluntats de les necessitats 
reals i desprès classificar quines de les necessitats descobertes són realment 
necessitats formatives. Aquest procés constitueix la primera fase dels processos 
de gestió i de planificació de la formació i està format per dos subprocessos: (a) 
detecció de necessitats i (b) identificació de necessitats. 

Detecció de 
necessitats 

Consisteix en l’exploració i recerca de problemàtiques existents i en 
l’ordenació d’aquestes per grau de prioritat. Aquest procés es realitza sobre la 
base del que costa ignorar les necessitats comparat amb el seu impacte en la 
societat i en l’organització. 

Identificació de 
necessitats 

Consisteix en la determinació de les causes dels problemes. El procés 
d’identificació posa les bases per a la posterior planificació de la intervenció que 
eliminarà o reduirà el problema. 

Planificació de 
la intervenció 

Consisteix en determinar els objectius, les finalitats i en seleccionar les 
sol·lucions que abordarà el nostre projecte. Generalment aquesta fase es 
considera posterior a l’Anàlisi de Necessitats. 
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Problema És una necessitat seleccionada amb l’objectiu d’eliminar-la o reduir-la. Si es 
resol la necessitat i per tant el problema, aquest fet ens porta a crèixer, a 
evolucionar, ens nodreix, ens allibera… El fet de planificar en base a problemes, 
en garatitza l’anàlisi de les competències necessàries per a exercir la docència 
amb professionalitat. 

Desig Provenen d’una capa existencial més superfidial i relacionada amb l’ego. Es 
desperten per satisfer carències del passat. Sovint són provocats i ens porten a 
accions innecessàries, creen dependència, ens esclavitzen, ens omplen de 
forma errònea… 

 

4. Les fases de l’Anàlisi de Necessitats 

a) Detecció de necessitats 

En la fase de detecció de necessitats posem en marxa processos mitjançant els quals totes les 
persones i col·lectius implicats ens proporcionen la informació necessària amb la finalitat de realitzar 
l’anàlisi dels problemes existents. S’analitza també la documentació existent (informes, projectes 
prèvies, memòries, articles, diaris,...) que pot ser una font informativa de gran qualitat per a detectar 
necessitats (expressades, normatives i comparatives). Per a realitzar la detecció podem seguir el 
següent procediment: 

 
1. Localitzar i analitzar la documentació existent. 
 
2. Identificar a les persones i col·lectius implicats que ens puguin facilitar informació valuosa. Hem 
de procurar utilitzar les tipologies d’anàlisi de necessitats: normatives (implicant als experts); 
sentides i expressades (implicant als usuaris) i comparatives (implicant a altres professionals que 
han posat en pràctica projectes semblants). 
 
3. Seleccionar els instruments d’anàlisi de necessitats que utilitzarem (veure apartat 5). 
 
4. Aplicar els instruments de detecció de necessitats. 
 
5. A partir de tota la informació recollida: prioritzar les necessitats (en aquest procés també s’ha 
de fer participar a persones o col·lectius implicats). 

 

b) Identificació de necessitats 

Una vegada detectades les necessitats s’ha d’iniciar el procés d’identificació, que consisteix en 
cercar les causes i els efectes dels problemes. 

Per a realitzar aquest procés proposem una metodologia d’identificació de necessitats que es basa 
en les següents fases: (a) definir el problema (necessitat seleccionada en la fase anterior amb l’objectiu 
d’eliminar-la o reduir-la); i (b) determinar les causes del problema. 
 

Exemple d’Identificació de necessitats 
 
1. Problema: Existeix un elevat índex d’absentisme escolar. 
2. Causes del problema: 
 

-L’escola de cada vegada es presenta menys atractiva i motivadora per a gran part de l’alumnat. 
-Un important sector de pares i de mares no es preocupa per l’escolarització dels seus fills. 
-Ni l’escola ni els ajuntaments disposen dels recursos necessaris per a motivar als nins i als joves. 
-Ni l’escola ni els ajuntaments disposen dels recursos necessaris per a conscienciar als pares de 
la importància de l’educació. 
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c) Planificació de la intervenció 

La realitzem mitjançant les següents fases: (1) determinar les solucions més adequades; i (2) 
seleccionar les solucions que abordarà el nostre projecte. 

 
A partir de l’exemple anterior proposem la següent planificació: 
 
1. Determinar les solucions més adequades: 
 

-Crear programes i projectes per a apropar l’escola a la realitat actual i fer-la més atractiva i 
motivadora per a l’alumnat. 
-Crear programes i projectes de formació i sensibilització de pares i mares. 
-Dotar als centres educatius i als serveis educatius municipals dels recursos necessaris per a 
motivar als nins i als joves. 
-Dotar als centres educatius i als serveis educatius municipals dels recursos necessaris per a 
conscienciar als pares de la importància de l’educació. 

 

2. Determinar els objectius, les finalitats i seleccionar les solucions que abordarà el nostre projecte. 

A partir de les solucions assenyalades es marquen objectius i finalitats al temps que es poden 
dissenyar dues estratègies o itineraris: 

 
Estratègia/Itinerari núm. 1: 
 

-Crear programes i projectes per a apropar l’escola a la realitat actual i fer-la més atractiva i 
motivadora per a l’alumnat. 
-Dotar als centres educatius i als serveis educatius municipals dels recursos necessaris per a 
motivar als nins i als joves. 

 
Estratègia/Itinerari núm. 2: 
 

-Crear programes i projectes de formació i sensibilització de pares i mares. 
-Dotar als centres educatius i als serveis educatius municipals dels recursos necessaris per a 
conscienciar als pares de la importància de l’educació. 

 
Cada un d’aquests itineraris seran el punt de partida de programes i projectes d’intervenció 

fonamentats amb necessitats analitzades amb profunditat cosa que garanteix la rellevància, la 
coherència, la viabilitat i la sostenibilitat de la nostra intervenció. 

 

5. Metodologies per a l’anàlisi de necessitats. 

Per a realitzar les anàlisis de necessitats es solen utilitzar metodologies o instruments molt diversos. 
Alguns dels més utilitzats són: qüestionari, entrevista, observacions, indicadors socials, grup nominal, 
grup de discussió, tècnica Delphi, tècnica DAFO, bola de neu, diamant i “Brown Paper”. 

La taula següents indica en quina de les fases de les anàlisis de necessitats s’utilitzen més 
freqüentment. 
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Taula 2. Instruments i Metodologies per a la realització d’Anàlisi de Necessitats. 
 
  Fases de l’anàlisi de necessitats 

 
  Detecció de 

necessitats 
  Recer

ca 
de 

neces
sitats 

 

Prioritz
ació 

de  
neces

sitats 
 

 
Identificació 

de 
necessitats 

Qüestionari X X X 
Entrevista X X X 
Observacions X   
Indicadors 
Socials 

X   

Grup nominal X X X 
Grup de 

discussió 
X X X 

Tècnica Delphi X X X 
Tècnica DAFO X X X 
Tècnica nominal 

+ Bola de neu 
X X X 

Diamant  X  

 
 
 
 
 
 
 
Instruments / 

Metodologies 

“Brown Paper”  X X X 
 
 
En el present taller treballarem la metodologia “Brown Paper” (també denominada “Blue paper”). És 

una metodologia d’anàlisi recomanada per a situacions complexes ja que permet analitzar en profunditat 
la informació sobre un procés i plasmar-la en un document en forma de mapa. La denominació prové 
del paper d’embalatge marró, material econòmic, fàcil d’utilitzar i que permet la ubicació de mapes de 
llarga extensió (3 o 4 metres). Mitjançant un primer taller (detecció i identificació de necessitats) els 
professionals implicats distribuïts en grups reduïts defineixen per consens la Situació Actual per a 
acabar construint en gran grup en el “Brown Paper” el “Mapa del Problema” (causes i problemes). En un 
segon taller (planificació de la intervenció) els mateixos grups reduïts, a partir del mapa elaborat 
anteriorment treballen sobre els objectius, finalitats, estratègies i processos que permeten solucionar els 
problemes a partir de les causes detectades. Això permetrà dissenyar el “Mapa de la Finalitat” o “Road 
Map” on es recullen en forma de seqüència els objectius que s’han de superar per arribar a la Situació 
Ideal i així solucionar el problema detectat pels professionals en el primer taller. 

 

6. Un exemple d’Anàlisi de Necessitats a partir de la 

metodologia “Brown Paper”. 

6.1. El tema de l’anàlisi: el  fracàs escolar.  

 
A continuació presentem un ANF sobre fracàs escolar aprofundint en l’aspecte de les competències 

docents. En aquest procés realitzarem (a) el mapa del problema, (b) l’anàlisi d’objectius i estratègies i 
finalment (c) el mapa de la finalitat i les seves estratègies. 
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6.2. El primer taller: El  mapa del problema –detecció i  identificació de 
necessitats- (Situació Actual). 

 
Consisteix en la detecció i el consens (en petits grups) dels problemes existents i les seves causes 

(és millor consensuar en primer lloc els problemes i després cercar les seves causes). Posteriorment i 
en gran grup es realitza la classificació jeràrquica dels problemes existents i les seves causes. En 
primer lloc s’han de definir i resumir els problemes detectats. D’entre aquests es selecciona el problema 
d’inici, és a dir el que ens servirà per iniciar la construcció del mapa. A partir d’aquest anem relacionant 
els altres problemes, si aquests són causa es situen per davall del problema d’inici, si són problemes es 
col·loquen per damunt i si no són ni causa ni problemes es descarten. Aquest procés es repeteix fins 
completar el mapa. Una vegada completat aquest es selecciona el problema focal, el qual ha de ser 
acceptat, pels distints implicats en l’ANF, com l’aspecte central del projecte d’intervenció. 

 

6.2.1. Dificultats a l’hora de definir els problemes. 

 
La tasca de disseny del mapa del problema porta associades dificultats que es poden resoldre si: 
 

-Evitem la redacció de problemes poc especificats de manera que no comuniquin la vertadera 
naturalesa del problema. 
-Evitem confondre les causes amb els efectes. 
-Evitem les predisposicions cap a sol.lucions inadequades, és a dir les definicions del problema 
que no descriuen la situació de necessitat actual, però descriuen l’absència de la situació 
desitjada. Per exemple “manca de professorat format” no descriu el problema específic (“el 
professorat té escasses o inadequades competències”). Aquest provoca certs riscos en el procés 
d’ANF ja que ens predisposa cap a la formulació d’una solució absent inadequada o parcialment 
adequada com podria ser “la formació”, quan de fet haurien de contemplar-se altres solucions, 
com la revisió dels “sistemes de selecció del professorat” i la “gestió del personal”. Hem d’evitar 
per tant els problemes redactats començant per la paraula “manca de...” o “carència de...”. 

 

6.2.2. El mapa del problema “el fracàs escolar”. 

 
En el procés de construcció del mapa hem detectat els següents casos: 
 

-L’escola ha d’acollir de cada vegada més diversitat d’alumnat. 
-La gran part del professorat té escasses o inadequades competències per a escometre els reptes 
educatius actuals. 
-L’escola de cada vegada es presenta menys atractiva i motivadora per a gran part de l’alumnat. 
-En determinades zones la Formació no es percep com una aposta de futur. 
-No existeix consens social respecte a les distintes intervencions educatives. 
-Pressupostos educatius insuficients. 
-Insuficients pressupostos dedicats a I+D. 
-Etcètera. 

 
Per una altra banda observem que un dels problemes focals àmpliament consensuats és 

l’”Existencia d’un alt índex de fracàs escolar” (veure figura 1). 
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Figura 1. El mapa del problema focal: “el fracàs escolar” 
 

 
 
 
D’acord amb el cas que ens ocupa ens interessa fitxar la nostra atenció en la causa de les escasses 

o inadequades competències del professorat per a escometre els nous reptes educatius, de la qual 
presentem el mapa del problema de forma completa (veure figura 2). 

En el procés d’elaboració del mencionat mapa hem detectat causes específiques del problema focal, 
les quals han estat agrupades en quatre blocs temàtics els quals ens facilitaran l’anàlisi de les 
estratègies en la següent fase: 

 
1) Escassa incidència de la formació en la pràctica professional (inadequada formació inicial amb 
poca adaptació a les necessitats dels centres educatius, inexistent formació de professors novells, 
poca incidència de la formació permanent, manca de motivació per a la carrera professional, 
insuficients recursos per a la innovació, inexistència de desenvolupament professional del docent i 
manca de recursos pedagògics i motivacionals per a afrontar les dificultats de la docència actual). 
2) Deficitària gestió de Recursos Humans (escassa relació entre els processos de selecció i la 
pràctica professional, inexistència de proves sobre el perfil personal del futur docent, manca 
d’incentius per a captar a estudiants destacats cap a la funció docent, inexistència d’incentius 
professionals per als docents experimentats, inexistència de programes per a facilitar l’accés del 
professorat novell a les places docents, inexistència de programes per a evitar la fuga de bons 
docents cap a altres professions i a càrrecs de gestió docent, excés de docents amb perfil i/o 
formació inadequada, amb poques ajudes i poc motivats per exercir la seva funció). 
3) Poca cultura de treball col·laboratiu (pocs incentius per a la transformació organitzativa, poc 
foment de processos grupals, poca capacitat de resposta grupal als nous reptes educatius). 
4) Deficient enginyeria ambiental (instal·lacions educatives deficitàries, deficient ergonomia, 
escassos e insuficients sistemes d’informació i documentació, escasses ajudes en el lloc de 
treball, dificultats ambientals per a exercir la docència). 
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Figura 2. Fragment del mapa del problema focal “el fracàs escolar” referit a “les competències del 
professorat”. 

 

 
 

6.3. El segon taller: El  mapa de la finalitat i  les seves estratègies –planificació 
de la intervenció- (“Road Map”). 

 
Mentre que l’anàlisi del problema presenta els aspectes negatius d’una situació existent, el Mapa de 

la Finalitat presenta els aspectes positius d’una situació futura desitjada. El mapa de la finalitat, per tant, 
es pot definir com la imatge positiva del mapa del problema i les “causes” i “efectes” es reconverteixen 
en els “objectius” i les “finalitats”. 

Aquest fet implica la reformulació dels problemes en objectius i finalitats. Cada petit grup de treball 
transforma ara un bloc temàtic del Mapa del Problema seguint el següent procés (veure figures 3 i 4): 

 
Figura 3. Anàlisi de la finalitat 

 

PROBLEMA FINALIDAD

Existe un alto índice de 
fracaso escolar

Mejorar la calidad educativa y 
los resultados escolares del 

alumnado
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Figura 4. Anàlisi de l’objectiu 

 

CAUSA OBJETIVO

Gran parte del profesorado tiene 
escasas o inadecuadas 
competencias para acometer los 
retos educativos actuales

Dotar al sistema educativo de 
profesorado competente  para 
acometer los retos educativos 

actuales

 
 
La fase final del Mapa de la Finalitat (ara en gran grup) implica la selecció de les estratègies o 

itineraris que seguirem per a arribar a la finalitat desitjada. Cada un dels blocs temàtics del mapa del 
problema s’ha reconvertit en un itinerari en el mapa de la finalitat. L’anàlisi de les estratègies implica 
seleccionar les que formaran part del nostre projecte d’intervenció, decidir quina d’elles serà la principal i 
quina la secundària, etc. i quines seran descartades o transferides a altres projectes. 

 
Taula 3. Distinció entre finalitats, objectius i estratègies / itineraris en el marc de l’Anàlisi de 

Necessitats Formatives. 
 
Finalitats Venen determinades pel problema detectat. Són els resultats i/o productes 

esperats desprès de realitzar una intervenció o aplicar una estratègia –guiada per 
objectius- encaminada a eliminar o reduir necessitats. 

Objectius Són les solucions i/o procediments que utilitzem per a aconseguir les finalitats 
desitjades. 

Estratègies o 
Itineraris 

Implica decidir quins objectius seran inclosos en el projecte i que per tant 
formaran part d’una intervenció. Podem distingir entre estratègies principals, 
secundàries... Determinats grups d’objectius poden ser descartats al considerar que 
formaran part d’un altre projecte. 

 
Mitjançant l’elaboració del mapa de la finalitat hem conclòs que en el camí entre l’objectiu “Dotar al 

sistema educatiu de professorat competent per a escometre els reptes educatius actuals” i la finalitat 
“Millorar la qualitat educativa i els resultats escolars de l’alumnat” treballarem entorn a les següents 
estratègies: 

 
1. Estratègia principal: Establir vincles entre la formació i la pràctica professional (millorar la 
formació inicial i relacionar-la més amb la pràctica professional, crear programes de formació de 
professors novells, potenciar una formació permanent més lligada a les necessitats reals del 
professorat, crear programes dirigits a la motivació professional dels docents, incrementar els 
recursos destinats a la innovació, crear programes de desenvolupament professional de docents, 
dotar de recursos pedagògics i motivacionals al professorat per a afrontar les dificultats de la 
docència actual). 
 
2. Estratègia secundària: Fomentar la cultura de treball col·laboratiu (crear incentius per a la 
transformació organitzativa, fomentar els processos grupals, dotar als docents de capacitat de 
resposta grupal als nous reptes educatius). 

 
Per altra part, les estratègies “Millorar la gestió de Recursos Humans” i “Millorar l’enginyeria 

ambiental”, seran transferides a altres projectes d’intervenció complementaris i en cap cas menys 
importants que el que nosaltres hem prioritzat (veure figura 5). 
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Figura 5. El mapa de la finalitat: “Millorar la qualitat de l’ensenyança i els resultats de l’alumnat”. 

 

 
 

7. Conclusions 

Mitjançant processos com el que hem presentat en aquest taller, es demostra la importància de 
realitzar ANF abans de planificar i executar projectes d’intervenció. Aquesta metodologia, o altres 
similars,  s’haurien d’aplicar periòdicament en els distints nivells de planificació (polític, estratègic, tàctic i 
operatiu). L’escassa cultura de planificació educativa, a curt, mitja i llarg termini, ens condueix de forma 
irremeiable cap a solucions inadequades, cap al tractament dels efectes en lloc de cercar solucions a 
les causes i fins hi tot ens indueix a abordar el problema de forma parcial sense tenir una visió global de 
la realitat. 
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