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,1752'8&&,Ï

El treball desenvolupat és sobre l'avaluació de l'impacte de la Formació dels Plans de
Zona i l'efecte de millora que produeix.
A l’hora de fer aquest estudi ens trobem que se’n deriven altres efectes relacionats
directament amb el tema i d'altres més col·laterals. En el primer cas, pot ésser
l'adequació de les modalitats emprades o la variació d'estratègies utilitzades per
l'organització del PFZ per a introduir motius innovadors en els centres i en els aules,
en el segon cas la flexibilització horària , per exemple.

L'esquema de treball que he seguit és complex però s’entén si es considera que s'ha partit de dues
fonts fonamentals:

½ El PFZ del Vallès Oriental I,  al llarg de la seva història (1982-2001)
½ El treball de camp.

½ L'evolució de l'avaluació-detecció d'activitats en la Comissió del Vallès Oriental assenyala
diferents respostes qualitatives de millora experimentades al llarg de diferents cursos i que
encara poden ésser model de referència.

½ El treball de camp ens ha donat la validació d'uns instruments i estratègies que ens
permeten assegurar que l'avaluació qualitativa portada a terme ha estat vàlida, útil, i
essencial per a conèixer el grau d'aplicació després de l'assistència a l'activitat del
PFZ.

A l'índex es veuen clarament els diferents apartats d'aquesta Memòria de manera que el lector/a
es trobarà amb 7 blocs als que he anomenat CAPÍTOLS.

En el primer, el que estem ara, s'introdueix el tema apuntant la problemàtica sobre la que es
treballa, els punts de vista que es prenen, la importància del canvi en el centre educatiu i la utilitat
del propi estudi així com la metodologia que s'ha emprat per a la realització d'aquest.

El segueix un segon capítol amb un resum del marc teòric sobre el que s'assenta tota la tasca
realitzada, considerant que el marc social, el marc educatiu, el Centre, etc. afecten els sistemes,
valors i actuacions humanes que en el seu sí es desenvolupen. Uns aspectes conceptuals que
pretenen crear un llenguatge comú abans de la lectura i clarificar el tipus de paradigma de recerca
pel qual he optat que, per cert, ha variat del proposat en el Projecte inicial (paradigma
interpretatiu) i m'he decantat per la combinació de dos paradigmes totalment compatibles i no
excloents.
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Dedico un espai a l'avaluació i remarco la unió existent entre:

En el tercer bloc o capítol es trobarà una explicació detallada de com he realitzat la
recerca i dins de quins àmbits està emmarcada.
A partir d'aquí i en la resta de capítols, es dividiran en dues parts.
La primera part, des del punt de vista històric, pretén que el lector, en un moment donat, en lloc
de seguir la lectura  lineal del text pugui fer servir una visió transversal i situar-la correctament
seguint l'esquema que exemplifico:

La segona part és l'estudi de casos múltiple d'aquest curs 2000-2001. S'explica com s'ha triat la
mostra i com s'ha desenvolupat el treball d'investigació detallant els passos realitzats, amb ajuda
d'experts, que han validat les estratègies i instruments, primeres informacions i  interpretacions,
orientacions...

En el capítol VI la bibliografia i documentació utilitzada per a l'estudi que es trobarà molt
variada i eclèctica per la necessitat  d'aprenentatge que tenia, en un principi i ordenada
per ordre alfabètic d'autors i per ordre de tipus de document amb el que s'ha treballat. A
l’annex 1 es troba el model de fitxa que s’ha seguit pel buidat de dades.
Finalment, en el  capítol VII, es trobarà la relació dels annexos , sense els quals és
difícil entendre, sobretot pel que fa a les "segones parts" de cada capítol . Els materials
dels annexos es trobaran en una carpeta a part.

En resum l'esquema de l'estudi és:

$9$/8$&,Ï ,1129$&,Ï ',¬/(* $)(&7,9,7$7

&DStWRO�,,

0$5&�62&,$/

&DStWRO�,,�L�,,,

&217(;7

&DStWRO�,9

$9$/8$&,Ï

&DStWRO�9

,17(535(7$&,Ï
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Capítol I

Capítol II

Capítol III

Capítol III

Capítol IV

Capítol V

Capítol VI

Capítol VII

Annexos

Bibliografia

Conclusions

Informacions i anàlisi

Marc contextual PFZ del Vallès Oriental I

Procediment de treball de la recerca

Marc teòric i conceptualització

Introducció a la recerca

Conèixer:
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* efecte de canvis produïts
*eficàcia de modalitats    * factors de variacions

Història del PFZ del Vallès Oriental I

Des de la planificació del PFZ
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Capítol II

Capítol III

Capítol III
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Capítol V

Capítol VI
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Per diferents motius agraeixo  la col·laboració de:

)UDQFHVF�,PEHUQyQ, catedràtic de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Ciències
de l'Educació  de la Universitat de Barcelona, per l'atenció, rigorositat, puntualitat, docència i
paciència que m'ha dedicat des de l'inici del Projecte fins la correcció final del treball projectant-
me una seguretat i il·lusió sense la qual no l'hagués pogut realitzar de la mateixa manera que ara
es presenta.
;DYLHU�*LPHQR� ,professor de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l'Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, per la frescor pedagògica que m'ha encomanat i pels seus
molt encertats consells.
0DLWH�0DVHV formadora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona,
per haver llegit des  dels primers esborranys fins l'última versió del treball i pels seus comentaris
crítics i positius que m'han ajudat a resituar alguns aspectes en vàries ocasions.
/XFLDQR�1~xH]��Inspector d'Ensenyament  , mestre i doctor per la Universitat de Barcelona, per
haver compartit els seus punts de vista sobre alguna qüestió tractada i per la generositat de
permetre'm, com a cap de grup, de fer ús del treball de recerca del Grup ICE/UB dels cursos 95 al
97
(QFDUQD�&LXUDQV, mestra, directora actual del CRP del Vallès Oriental I (Granollers) i secretària
de la mateixa zona,  que ha volgut formar part d'aquesta tasca com a col·laboradora.
,VDEHO�$OFDOGH, mestra i companya de llicència durant aquest any que, tot compartint les nostres
troballes i experiències, m'ha fet adonar que aquest estudi encara està molt lluny de poder-se
donar per acabat. Com a mínim hi falta un apartat de fons sobre "la participació en la formació".

Tots els que han llegit amb lupa parts del meu estudi amb la finalitat de validar alguns aspectes
de la construcció d'instruments pel model avaluatiu. Per la seva dedicació, rapidesa i respecte
amb que han fet les esmenes: )UDQFHVF�,PEHUQyQ��;DYLHU�*LPHQR��/XFLDQR�1~xH]��0DLWH
0DVHV��(QFDUQD�&LXUDQV��,VDEHO�$OFDOGH��0D��*UjFLD�,FDUW
Companys i companyes del CRP del Vallès Oriental I que m'han facilitat en tot moment els
materials necessaris per a la investigació, el suport de bibliografia  i altres recursos: �$OEHUW
7RPjV��7HUHVD�*LPpQH]�L�$QWzQLD�5Xt]��(QFDUQD�&LXUDQV�L�0LTXHO�'DOPDX�I, especialment a
O
$OEHUW�7RPjV�que m'ha ajudat perquè aquest treball quedés "informàticament correcte".
Companys i companyes de diferents Comissions de PFZ de Catalunya que m'han proporcionat
informació molt vàlida a l'hora de pensar en l'aplicació pràctica de l'estudi: &53�GHO�*LURQqV�
2VRQD���O
+RVSLWDOHW�GH�/OREUHJDW��HO�3HQHGqV��HO�6HJULj��HO�0RQWVLj.
Centres Educatius i companys i companyes que hi exerceixen la docència que s'han prestat a
participar en l'experimentació de l'avaluació qualitativa aquest curs: 1HXV�9LODUy��$QWzQLD
0D\RUDO��-RVHS�/OXtV�&DPSR\
Formadors/es del PFZ 2000-2001 que han participat com els anteriors companys en aquesta
avaluació: 1~ULD�%HUHQJXHU�L�-RVHS�6HUUD
0LTXHO�)��2OLYHU�7UREDW professor de la Universitat de les Illes Balears per la seva amabilitat en
traspassar-me nous conceptes a través de bibliografia que ha enriquit el meu aprenentatge i aquest
estudi.
&DVDO�GHO�0HVWUH per facilitar-me dades dels seus arxius
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0DULD�*DMD��5RVD�0D��7ULDV��3HSL�%RDGD��7ULQL�0LOiQ�L�0DULRQD�%DUED�per facilitar-me
algun material que m'era difícil de trobar.
1~ULD�6Xxp�per haver-me proposat el repte.
,VDEHO�L�0DULVD, per la seva companyia durant aquest meu aprenentatge, per les estones de
conversa possibilitadores d'intercanvi i facilitadores d'idees.
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����3UHVHQWDFLy�GHO�WUHEDOO�GH�UHFHUFD

����/
DYDOXDFLy�FRP�H[LJqQFLD�GH�TXDOLWDW

Sembla que l'avaluació, en general, s'hagi posat de moda i que tots/es ens haguem
abocat a aquest tema però la realitat no és aquesta. Des de fa molt de temps la
bibliografia del nostre país, i de fora, ens demostra la sensibilitat i necessitat que hi ha
arreu del món i des de diferents àmbits.

Fa uns anys que estem vivint un seguit de canvis significatius de la societat que ens han
portat, intuïtivament, a adonar-nos que a més qualitat, hi ha cada cop més exigència, i
viceversa. Qui això ho pot regular és una avaluació adequada al cas.

Com deia en el Projecte inicial d'aquest treball "al nostre país s'ha produït recentment
un canvi que demana l'avaluació del Sistema Educatiu no només per saber com ha anat
i quins resultats s'han donat sinó per VDEHU�FDS�RQ�KHP�G
DQDU��SHU�FHUFDU�HOHPHQWV
GH� PLOORUD�. Aquesta avaluació no surt d'una casualitat, com tampoc hi surt la
Conferència d'Educació iniciada el 2000. Es donen unes circumstàncies, uns canvis
socials, sobretot,  que ens interpel·len, que hem de saber on porten i posar les peces
fonamentals per encaminar-los cap on sigui més convenient

Dins l'avaluació dels sistema, també  preocupa un tema bàsic que és el de la Formació
del Professorat. No m'introduiré en l'apartat de la formació inicial que requereix un altre
estudi ni tampoc en l'avaluació general del PFZ (encara que, al llarg del treball, cito
exemples que hi estan estretament relacionats) sinó que em centro en la millora
qualitativa pel que fa a la incidència d'algunes activitats de Formació Permanent.
M'interessa especialment la forma FRP�SRGHP�FRQqL[HU� O
LPSDFWH�R�FDQYLV�TXH�HV
SURGXHL[HQ�DO�FHQWUH�L�D� O
DXOD, entenent que el treball dins d'aquests va estretament
lligat  a camps més amplis i afecta , al mateix temps, el sistema. I m'interessen, també,
els sistemes de millora que es puguin proposar ja sigui sorgits d'exemplificacions o bé
del treball de camp. El que cal saber és�VL�OD�IRUPDFLy�TXH�V
LPSDUWHL[���VLJXL�PROWD�R
VLJXL�SRFD��pV�~WLO�SHOV�GRFHQWV�L�VL�HOV�LQVWUXPHQWV�G
DYDOXDFLy�GH�TXDOLWDW�VyQ�HOV
DGHTXDWV�R�QR�SHU�D�OD�&RPLVVLy�GHOV�3)=�

Al nostre país, la formació permanent del professorat ha estat, per tradició, lligada al
desenvolupament i implantació de diversos aspectes incidents en la innovació i la
millora de la pràctica pedagògica que demana aportacions diverses i plantejar
orientacions futures.
Es pot dir que s'han tingut moments de millora generalitzada en alguns aspectes
formatius i sobretot pel que fa als últims anys perquè hi ha hagut una transformació molt
forta del sistema educatiu  però pel que fa a la innovació com a canvi de metodologia i
de relació entre els diferents agents dins l'aula   i centre, encara resta molt a fer. Calen
noves propostes que ho afavoreixin.

Les Comissions dels PFZ que han estat i estan desenvolupant una gran tasca de
detecció de necessitats de formació haurien de poder comptar amb sistemes de millora i
facilitació de la tasca. La formació permanent del professorat és prou important com
perquè ens endinsem en la recerca  d’estratègies i instruments que ens assegurin que
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allò que fem està en la línia correcta de l’eficiència i l'eficàcia en vistes a comprendre i
ajudar millor el treball docent.

El professor M.F.Oliver posa en qüestió el tema de la formació si no �V
HQIURQWHQ
DTXHVWHV�SUREOHPHV�GH� UHQGLPHQW� L�HILFjFLD� �GHV�G
XQD�SHUVSHFWLYD�JOREDO� ,segons la
tendència de la "Performance technology" (Oliver, Miquel F. ,2001, p. 81). Hi estic
totalment d'acord però per arribar-hi s'ha de conèixer d'on venim, s'ha de partir de la
situació real que estem vivint, s'ha de continuar donant respostes immediates segons el
que tenim i a partir d'aquí procurar els canvis. Canvis que, a l'ensenyament, no podran
ésser extrems i sobtats sinó paulatins i consensuats. Per tant, amb el ben entès de
l'acceptació de les premisses de Rosemberg, (1990, p. 46) que fa servir el Sr. Oliver per
incidir en el sistema de millora del rendiment:

�6L�YROHP�PLOORUDU�HO�UHQGLPHQW�V
KD�G
DFWXDU�VREUH�WUHV�jUHHV�
D�� HO�OORF�GH�WUHEDOO
E�� �HO�WUHEDOODGRU
c) O
HQWRUQ�GH�WUHEDOO� (Oliver, Miquel F. ,2001, p. 80)

penso que en uns temps de canvis generalitzats, i de desconcert és el moment propici
per aprofundir i avançar en els models d'avaluació que ens permetin conèixer les
necessitats de formació del professorat des de perspectives el màxim de globals
possible i lligades a voluntats polítiques de canvi . Generalment, encara ara, l'avaluació
recau sobre el professorat, els esforços s'encaminen a influir sobre els docents per a
procurar el canvi. És evident que són una part molt important però no podem obviar que
tenen uns condicionants, altres aspectes que també els influeixen i que a l'hora
d'avaluar els hem de tenir també presents.

D'entrada ja sabem que hem de  tenir en compte que , per part dels centres educatius i
el professorat, s'ha de crear, o millor dit, tornar a crear de forma generalitzada, una
"cultura de l'avaluació i de la formació " lligada al treball de recerca-acció demostrada
(per estudis científics) com a forma millor de producció de canvis. També sabem que
s'ha de tendir a un model de formació partint de l'anàlisi dels contextos (també del
sistema educatiu) i, per tant, les comissions del PFZ no es poden limitar  únicament a
fer "formació a la carta" o "formació dirigida" sinó que,  perquè hi hagi modificacions,
canvis, innovació s'ha de despertar de nou l'agudesa de l'observació, obtenir uns
instruments i estratègies d'anàlisi rigoroses i fer ús de la creativitat necessària per
encertar el model i modalitat adequat/ada .

 La Direcció General de Formació del Professorat, ha de buscar el disseny general de formació,
més adequat per al país però la formació permanent dels Plans de Zona, que és la més propera als
centres,  necessita trobar, a l'hora de fer el disseny dels propers cursos, aquestes propostes de
millora que propiciïn canvis qualitatius. Millores que, ja hem dit que segur que necessiten
variacions en camps més amplis que afecten el sistema (Althusser ,1975, citat Angulo, J.F., 1993,
p. 9-10) que, per tant, han d'anar estretament coordinats i no es podran tirar endavant sense unes
avaluacions indicadores de causes i camins.
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������4Xq�HV�SUHWpQ�DPE�DTXHVW�HVWXGL"

a) Constatar que, malgrat el temps que s'està parlant de l'avaluació de la formació, els models que
s'han posat a la pràctica encara no han produït mesures de millora qualitativa generalitzada.

b) Constatar que la innovació dins l'aula i el centre educatiu , en relació a l'esforç anual de
recursos organitzatius, econòmics i de temps que s'hi aboquen, es dóna poc. Que a partir del
recull d'experiències anteriors del PFZ del Vallès Oriental I (Granollers), es poden trobar altres
models de formació que aportin graus més elevats de qualitat en el centre promovent, si més no ,
un debat sobre el tema.

c) Que la utilitat de l'avaluació  no ha de ser un mer sistema de control i demostració de dades
sinó que ha d'ésser útil en el propi treball. Que el procés avaluatiu i de formació ha d'estar
incorporat en el centre com a eina de millora d'aspectes concrets i tenint en compte el marc, únic
per cada centre, on es desenvolupa.

Per poder-ho comprovar he fet servir un sistema de doble estudi que requereix que el lector
s'introdueixi prèviament en el tema. He treballat en dos fronts que s'han complementat i han
donat els informes finals. Un ha estat l'evolució produïda en el PFZ del Vallès Oriental I
(Granollers) en referència a sistemes d'avaluació que han propiciat canvis de modalitats en
èpoques concretes i l'altre el treball de camp sobre una mostra d'uns centres i professorat
participants en el Pla de Formació d'enguany.

����([SOLFDFLy�LQWURGXFWzULD�DO�WUHEDOO�GH�UHFHUFD

Com he indicat en un principi, el treball consta de dues parts que podien haver estat un estudi per
separat de cada una però he cregut convenient la realització de l'estudi conjunt perquè hi ha
elements que es complementen, que una part reforça l'altra a l'hora de donar un informe final.
L'estudi és pres des de dues perspectives��GHV�GH�OD�SODQLILFDFLy�G
DFWLYLWDWV�GHO�3)=�L�GHV�GH�OD
SUjFWLFD���GHV�GHOV�FHQWUHV�

��������3ULPHUD�3DUW��$QjOLVL�G
XQ�FDV

$QjOLVL�GHO�3)=�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,�GHV�GH�O
DQ\������ILQV�HO������

Aquesta part es planteja com un examen atent dels materials d’arxiu existents, dels
treballs desenvolupats, del coneixement de la realitat actual i a partir de l'anàlisi es
passa a  la comparació i reflexió, veient els aspectes rellevants, el que ha estat
permanent i diferenciat. Es remarquen els moments fonamentals de canvi en la
Comissió del PFZ del Vallès Oriental I (Granollers), comparant-los entre sí (a través de
quadres simplificats), veient quins elements anteriors són vàlids, analitzant l'efecte i
eficàcia dels canvis produïts, de les innovacions i experimentacions, dels factors que
han influenciat les variacions, etc. Existeix una fitxa de recollida d’informació a l’annex 2.
Tot plegat em permet fer un informe que, lligat a la segona part , ens dóna les
tendències i orientacions que proposo com a conclusió de cara el futur per aconseguir
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més impacte de la formació, més canvi qualitatiu en el centre i un tipus d'avaluació de la
innovació de la pràctica educativa.

���������6HJRQD�3DUW���$QjOLVL�GH�FDVRV�P~OWLSOH�

/
DYDOXDFLy�GHV�GHO�3)=�SHU�D�FRQqL[HU�OD�UHSHUFXVVLy�D�O
DXOD�L�DO�FHQWUH

Aquesta part és un estudi que, permet donar resposta sobre el model al que podria
tendir l'avaluació que ens ha de proporcionar el coneixement de la innovació, dins l'aula
i/o dins el Centre educatiu i donar resposta sobre el procés dels canvis reals que
produeix la Formació permanent dels PFZ.

És evident que l'avaluació va estretament lligada al model de formació i que, al mateix
temps, la primera aporta dades per a variar el segon.

En la primera part m'he limitat a constatar l'avaluació en relació als canvis de modalitat
dins el PFZ Vallès Oriental I . En aquesta segona part, quedaran definides algunes
metodologies, instruments, estratègies i recursos, que ens poden permetre veure, no
només el grau d'eficàcia i d'incidència d'una formació tan apropada al Centre sinó,
també , ens permetran incorporar una "cultura de l'avaluació i la formació " , que motivi
el professorat a avançar vers un treball d'investigació-acció que, com he dit abans seria
el millor que podríem arribar en l'ideal de la variació de la pràctica quotidiana dins l'aula.

Conèixer:
* elements anteriors

* efecte de canvis produïts
*eficàcia de modalitats    * factors de variacions

Història del PFZ del Vallès Oriental I

Des de la planificació del PFZ

Conèixer de l'avaluació:
* metodologies
* Instruments

* estratègies     * Recursos

Treball de Camp d'activitats del curs
2000-2001

Des de la pràctica

(678',
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������(VWUXFWXUD�GHO�WUHEDOO�GH�UHFHUFD

L'estructura és complexa perquè es lliguen les dues parts mencionades abans. Les he
intentat resumir el màxim i separar sempre que he pogut però es trobaran juntes i
unificades en les conclusions finals.

A) Per l'estudi, en general,  he seguit una estructura única:

          1.- Delimitació del problema.
          2.- Marc conceptual i fonamentació teòrica.
          3.- Recerca i anàlisi de les dades
          4.- Contrast
          5.-  Síntesi
          6.- Informes
          7.- Orientacions.

B) Per a cada una de les parts mencionades he seguit l'estructura:
          1.- Elaboració d'instruments d'anàlisi
          2.- Treball d'arxiu i de camp
          3.- Anàlisi del que s'ha recollit
          4.- Reflexions
          5.- Elaboració d'informes

C) La primera part s’entén que agafa una estructura de recerca històrica amb
delimitació d'uns aspectes concrets a tractar a cada curs i resums finals.

Desenvolupament del treball:

Elaboració informes

Anàlisi informació

Recerca arxiu

Instruments d'anàlisi PFZ

Elaboració informes

Anàlisi informació

Treball de camp

Instruments recull informació mostra

Orientacions

Contrast i reflexió

Marc conceptual i fonamentació teòrica

Delimitació Problema

ESTUDI
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����������(VFHQDUL�L�SURWDJRQLVWHV�GH�OD�UHFHUFD

Degut a l'amplitud i profunditat del tema, sobretot pel que representaria en dedicació de
temps del treball de camp i anàlisi, no puc fer el "retrat detallat i exhaustiu de la situació
al País". Aleshores m'he proposat obtenir unes tendències de les que se'n poden
derivar  orientacions d'ús posterior. Per tant, he focalitzat la tasca i treballat en un estudi
de cas que pot ésser suficientment representatiu, per l'experiència acumulada,
dedicació al tema, etc. sense obviar alguns aspectes puntuals, diferenciadors i de
contrast amb d'altres experiències aportades per algunes  Comissions del PFZ de
Catalunya.

El treball  s'ha realitzat en profunditat a la Comissió del PFZ de l'àmbit del CRP del
Vallès Oriental I, Granollers, on consta documentació escrita i detallada des de l'any
1982 a l'actualitat i on el tema de l'avaluació ha estat un eix fonamental de reflexió i de
millora usat per la Comissió des dels inicis del Pla  de Zona.

������8WLOLWDW��GH�O
(VWXGL

������3HOV�RUJDQLW]DGRUV�L�GLVVHQ\DGRUV�GH�OD�IRUPDFLy

Els cal tenir un coneixement en profunditat del desenvolupament de l'avaluació lligada
al model de formació dels PFZ per poder plantejar unes orientacions de millora en
diferents aspectes. Pel que fa al nostre cas, seria respecte a les:

• modalitats i estratègies més idònies en relació al model establert
• noves estratègies d'avaluació que poden combinar-se amb les actuals.

Això els és útil a les:

- Comissions comarcals del PFZ
- als Serveis Educatius implicats en el tema.
- a la pròpia Subdirecció General de Formació del Professorat

Els permetrà reflexionar sobre el canvi necessari respecte l'organització del PFZ i fer ús,
com a model, i  de forma immediata, dels suggeriments sobre modalitats i instruments
concrets i específics reconeguts com a millors a través de la pràctica.

�������3HO�SURIHVVRUDW��WRWV�DTXHOOV�GRFHQWV�TXH�SDUWLFLSHQ�FDGD�FXUV�HQ�HO�3)=

• Una avaluació de qualitat els permetrà aprofundir en la seva feina i rendibilitzar
la inversió de temps i esforç que hi dediquen

•  Els permetrà avançar en la seva tasca prenent més consciència del que
l'activitat de formació ha representat en el canvi de la seva manera de fer dins
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l’aula.
•  Els ajudarà a escollir millor  la modalitat de formació que els és més necessària

i proporcionaran elements més ajustats i concrets per a les "deteccions de
formació de la zona" que porten a terme les Comissions

•  El propi procés facilita sistemes de participació en la gestió de la pròpia
formació que poden fer que s'aconsegueixi una  seguretat i confiança superior
en el fet de l'aprenentatge regulat per un mateix i un   augment en el grau de
satisfacció.

• Una ajuda per entrar en aquest diàleg urgent que és  "què estic fent i com?"  �
"què hauria de fer i què cal?"

������3ODQWHMDPHQW�GHO�SUREOHPD

������������/
DYDOXDFLy�HQ�HOV�3)=

L'objecte és conèixer la situació de l'avaluació dins el PFZ del Vallès Oriental I i
comprendre-la a través de la visió de diferents subjectes i de la història.
En alguns PFZ (no puc donar dades fidedignes) es vénen planificant habitualment, unes
avaluacions en dos moments del desenvolupament del programa: l'avaluació de procés
(dita també processual o de seguiment) i l'avaluació final.

L'avaluació processual és útil a les Comissions per a conèixer les condicions en les que
s'estan desenvolupant les activitats i els permet modificar aspectes més aviat formals i
immediats durant el procés.

L'Avaluació final és portada a terme, generalment per les Institucions i Programes que
faciliten les activitats. Aquesta ens dóna molta quantitat de dades però, també, sobre
aspectes formals de l'organització i sobre alguns aspectes d'actuació dels formadors,  i
menys en l'aspecte metodològic i de consecució d'objectius i quasi gens respecte la
incidència.

Tots dos sistemes d'avaluació es basen en les respostes que faciliten els assistents i
formadors a les activitats, en general, a través de qüestionaris.
Les respostes d'una i altra avaluació han estat i són molt valuoses per la Comissió de
Granollers perquè ajuntant-les s'ha aconseguit una informació que ha permès:

• reforçar algunes actuacions pel que fa als formadors i disseny d'activitats
• donar resposta a unes necessitats bàsiques d'obtenció de dades útils pel bon

funcionament del sistema per fer modificacions de cara el curs següent
• per  passar opinions, suggeriments i demandes a la Subdirecció General de

Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament que, potser,  li han
pogut ésser útils a l'hora de fer planificacions generals.

Però la relació establerta a l'aula no es coneix o en poques ocasions hem pogut saber
l’aplicació que ha pogut tenir el contingut a l'escola, la Comissió no ha obtingut
informació suficient o detallada pel que fa:

- l'adequació del contingut a cadascú
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- la metodologia aplicada posteriorment a l’aula
- les modalitats més adients a cada cas
- la utilitat màxima del model de formació
- el canvi produït en el centre.
- Els factors  a modificar per a guanyar incidència a l'aula
- Una cultura del professorat al respecte

Fa falta una avaluació diferent, que no es pot obtenir només d'uns qüestionaris passats
dins les activitats sinó que ha de tocar aspectes més qualitatius i contrastats.

Plantejo, doncs, en aquest estudi , conèixer quina ha d’ésser�aquesta avaluació diferent
que ens proporcionarà el coneixement de la innovació, dins l'aula i/o dins el Centre
educatiu i que serà compartida amb els diferents agents implicats en l'activitat.
/
DYDOXDFLy és, o KDXULD� G
pVVHU� HO� SXQW� UHDO� G
LQIOH[Ly� GHOV� SURFHVVRV
G
DSUHQHQWDWJH� GHOV� GRFHQWV i en conseqüència el que ens ha de donar les dades
necessàries per activar mecanismes de variació de modalitats o estratègies de formació
del professorat més adients unes que altres. Permetre, sobre tot, incidir en  la
reconstrucció de la cultura de l’avaluació i la formació en aquest camp i la trobada de
nous significats en  veure l’avaluació com a impulsora de millora.

������/D�SUREOHPjWLFD�GHO�FDQYL�HQ�HOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV

Només amb l'observació, sense aprofundir en un treball d'investigació, es veu que a les
nostres escoles es continua amb estructures molt marcades i en alguns casos   rígides i
que dins les aules i els centres encara hi ha un treball massa aïllat i basat en  corrents
provinents de principi de segle. En majoria, trobem un professorat que fa ús d'un model
academicista i transmissor al que hi afegeix alguna activitat o estratègia metodològica
nova, per a "fer-lo diferent i actualitzat". No vull pas menystenir l'avenç existent i
generalitzat de l'educació en aquests últims anys, ja que és evident, però tot em fa
pensar que encara hi ha molt a fer.

v Semblava que la Reforma, acompanyada de la formació adequada, portaria als centres aquest
canvi que necessiten per situar-se al nivell dels temps i la societat que vivim però hi ha hagut
poques modificacions en profunditat.
No cal mencionar moltes anàlisi desafortunades que s'han fet de l'aplicació de la LOGSE,
tampoc cal creure els apocalíptics que assenyalen una crisi a l'escola que l'aboca a la seva
desaparició pel sol fet que ja no forma per al treball  i es troben altres sistemes d'aprenentatge
(NTIC). El que jo crec cert és que vivim un batibull d'idees i que, entre tots, les hem d'anar
centrant i clarificant. Com diu P. Freire �FDO�SDVVDU�GH�OD�FXOWXUD�GH�OD�TXHL[D�D�OD�FXOWXUD�GH
OD�WUDQVIRUPDFLy� i hem d'ésser conscients que l'escola no pot complir l'objectiu transmissor
de principi de segle sinó que ella mateixa ha de canviar per a poder ser��³� IDFWRU� SHU� D� OD
WUDQVIRUPDFLy� i no��SHU�D�O¶H[FOXVLy´  ( Freire, P. , 1997,  p. 20).
Les comunitats educatives viuen un moment intermig on se'ls demana que siguin agents
transformadors i al mateix temps agents transmissors.  Cal resoldre aquest dubte. I als centres
educatius no es dóna l'abast a respondre a treballs urgents , a omplir papers d'organització, a
respondre a tasques immediates, a resoldre conflictes quotidians i no hi ha espais per a la
reflexió i la presa de posicionament ideològic i pedagògic.
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Ens trobem amb un model LOGSE que molt hem valorat, i continuo valorant,  com a positiu
però que no ha donat peu, encara, a respondre des del centre educatiu amb el canvi ideològic i
metodològic que comportava.
L'Administració Educativa s'ha bolcat en els canvis estructurals, a les noves especialitzacions,
en nous equipaments, nous centres, més professorat, ampliació fins els 16 anys etc. Aspectes
que era necessari abordar però, pel que fa a la formació del  professorat, la gran inversió
d'hores i economia no ha donat el fruit desitjat. És cert que s'ha rebut ;

• una informació general
• un reciclatge (en algunes matèries més que d'altres)
• un intent de posada al dia més científica
• una demanda de formació més correcta

però ha comportat pocs canvis significatius, de fons, en les maneres de fer de mestre i tampoc
els ha fet sentir protagonistes del canvi que demanava l'aplicació de la Reforma o la pròpia
LOGSE. En aquest aspecte hauríem d'entomar de nou, Administració i professorat, el
qüestionament sobre les actuacions qualitatives pel que fa al rol del professor i la
metodologia a emprendre a l'aula.
Quan s'està qüestionant, des de dins i des de fora, l'aplicació de la LOGSE, es fa necessari un
canvi d'actuacions que substitueixi els discursos i permeti demostrar que encara no s'ha
arribat al sostre que la Llei permet i demana.

v El procés de transmissió realitzat fins ara en l'àrea de Formació, està qüestionat per la
quantitat d'informació que rebem. Per exemple, cal una nova manera d'enfocar el tema de les
actituds, valors i diversitat que no sigui la "lliçoneta" o la "festeta" El sociòleg Salvador
Cardús afirma �HQ� OORF�GH�SDUODU� WDQW�� FDO� WRUQDU�D�XQHV� UXWLQHV� QHFHVVjULHV� L� HGXFDGRUHV�
(Programa TV K33, juny 2001) o , per exemple, les entrades d'alumnes d'altres països
demanen quelcom més dels docents, l'entorn demana , també, d'establir un sistema de
relacions diferents al que hem establert fins ara ("coneixement de") amb una implicació
directe,...

En definitiva, que KL�KD�G
KDYHU�XQD�PRGLILFDFLy�UDFLRQDO�GH�OD�IRUPD�GH�IHU�GH�PHVWUHV�L
OD�PDQHUD�G
DFWXDU�HQ�HOV�FHQWUHV. Al professorat, en general, els sembla que ha de venir
donat per la facilitació de més recursos per part de l'administració i , encara que jo no dubto
que és una part necessària, crec que amb recursos i sense un sistema on cada individu es
plantegi el propi canvi no es faria res i poc es faria amb aquests recursos mal o  infrautilitzats.
En Pavesse diu "lavorare stanca" , aquest és el problema dels docents que, per estadística es
demostra entren en una certa edat, amb estabilitat laboral, etc.? .  Crec que no. No és el treball
en sí el que cansa,  sinó les emocions i compromisos que comporta. És el canvi, en aquest
cas. És el que col·loquialment en podem dir "estar al dia" perquè �FDQYLDU�DQJRL[D� ja que
és posar-se en qüestionament un mateix i això costa i ens han d'ajudar a fer-ho. Hi ha d'haver
molta dedicació i molts recursos també (personals i materials) per ajudar al canvi.

 El professorat ho ha intentat a través de la informació rebuda. Alguns amb més
encert que d'altres ho han aconseguit, al menys saben què és  planificar els
processos d'aprenentatge, escriure "el què , el com i el quan", han sentit parlar d'un
sistema d'avaluació de centre, etc. però continuen essent més valorades i prioritzats
els continguts acadèmics, i continua prevalent el paper transmissor i reproductor.  La
relació amb l'alumne  poc ha variat (hi ha estudis sobre el tema, Funes, per
exemple), manca temps pel diàleg amb ell/a i amb els companys/es mestres i amb
l'administració i amb l'entorn, no hi ha esperit de creació de nous materials, més
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adients, el llibre continua essent encara, la major part de vegades, el veritable
regulador de l’activitat a l’aula....

v Paral·lelament ens trobem en la societat de la informació, de la tecnologia i ens arriben
missatges com el de la "revolució que ja tenim damunt amb els augments de velocitat de
transmissió, a partir del que ara s'inicia com a telèfons GPRS, (per exemple) que podrem
estar connectats en tot moment i amb tot el que vulguem, des del mòbil, etc. Els centres
educatius n'estan allunyats i els fa basarda pensar que això encara demanarà més canvi, més
creativitat, més obertura de plantejaments, més flexibilitat, un canvi de prioritzacions, canvi
d'actituds, canvi en la planificació dels processos, canvi molt important dels instruments,
canvi de sistemes de treball en relació amb els alumnes i companys. Tenen davant un gran
repte:  ³(OV� � HGXFDGRUV� L� HGXFDGRUHV� SURJUHVVLVWHV� GH� WRW� HO� PyQ� KDQ� G¶HQIURQWDU�VH� DO
GHVDILDPHQW�G¶XQLU����O¶DSUHQHQWDWJH��HQ�HO�VHX�VHQWLW�PpV�DPSOL��D�OD�PDWHL[D�QDWXUDOHVD�GHO
FDQYL�VRFLDO” (Gimeno Sacristan, J, 1989,  p.50).

I el professorat, pel que he pogut observar,  continua veient-se dèbil davant el que
se li demana i continua amb pors,  por, fins i tot, d'intercanviar amb els altres la seva
experiència i a partir d'aquí modificar. Continua reticent en comparar la seva feina
amb la d'un/a altre/a perquè l’interpel·la. Continua necessitant ajuda perquè algú, de
mica en mica, li faciliti el canvi, encara que sigui darrera d'una excusa que pugui ser
la formació i certificació.

v Les avaluacions internes que s’han portat a terme en els centres educatius durant aquests dos
últims anys, han ajudat al professorat a entreveure l'avaluació com una ajuda per a la millora.
Al meu entendre, més important que les avaluacions en sí i el resultat que s'ha  hagi pogut
obtenir, ha estat que aquest procés ha iniciat el professorat en una "cultura avaluativa".
Evidentment que només estic parlant de la meva zona i el meu àmbit, com a resultat de les
entrevistes que he pogut mantenir al llarg dels últims cursos al CRP

Tot això ho dic per plantejar si la formació que estem ofertant des dels PFZ respon a
les necessitats de canviar només aspectes concrets més superficials o de l'àmbit de
la necessitats immediates o si l'hem de proposar des d'aspectes de fons. Ens
quedem en uns canvis formals que no arriben a canviar sistemes  didàctics en
profunditat? Que no arriben a canviar l'actitud professional? I mirat des d'un altre
punt de vista, a qui ha de beneficiar prioritàriament la formació ,  als alumnes, als
docents, a qui ...?

v Crec que a partir del que exposaré, es podrà  veure que, al llarg dels anys, la
Formació a les zones ha tingut una sana i forta  influència però no la suficient per fer
remoure els fonaments pedagògics del professorat  (amb lloables excepcions).
Durant el segle XX s'ha fet molta feina però ens trobem, encara, al descobert pel
que fa a l'adequació pedagògica als ràpids canvis que s'esdevenen quotidianament.
Potser el model de formació establert no ha proporcionat als docents el
convenciment profund que necessita tota persona per estar segur/a dels
aprenentatges, assumir-los i ésser capaç de generalitzar-los en altres àmbits. Veiem
la paradoxa en aquella usada (i bella), i vella, frase "fem que els nens aprenguin a
aprendre". Està resolta afirmativament? Es fa necessari establir dins les aules un
sistema de treball que realment faciliti que els nois aprenguin a aprendre, que
tinguin iniciatives, �TXH� V¶DGDSWLQ� D� VLWXDFLRQV� FDQYLDQWV� L� YDULDGHV�� L� TXH� GRQL� XQD
IRUPD�SURILWRVD�G¶RFXSDU�HO�WHPSV�OOLXUH�L�HO�G¶HVSHUD� (Gimeno Sacristán, J., 1999, p.
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50) �FDOGUj� HVWDU� DWHQWV��� �(O� FDQYL� UHTXHUHL[� XQD� QRYD� PHQWDOLWDW� GHO� FROÂOHFWLX
GRFHQW�� DFRVWXPDW� D� pVVHU� WXWHODW���� OD� UHFXSHUDFLy� GHO� FRQFHSWH� LQWHJUDO� GH
O
HGXFDFLy� ��PROW�PpV� HQOOj� GH� OD� WUDQVPLVVLy� GH� VDEHUV�� VHJXHL[� VHQW� XQD� XWRSLD�
LQILQLWHV� YHJDGHV� UHSHWLGD� HQ� HO� SDVVDW� SHUz� TXH� QR� SHU� DL[z� KD� VLJXW� DVVROLGD�
(Subirats, M. , 1999, p.180)

����2EMHFWLXV�TXH�HP�SURSRVDYD�DVVROLU

�������������2EMHFWLXV�JHQHUDOV�GH�OD�UHFHUFD

• 3URSRUFLRQDU� D� OHV� GLIHUHQWV� &RPLVVLRQV� GH� 3)=, que estan treballant en
aquests moments, XQD� LQIRUPDFLy� UHOOHYDQW sobre el tema que els permeti
contrastar la seva pràctica per tal d'orientar la presa de decisions respecte
l'avaluació i la millora de les modalitats de formació.

• $SRUWDU�XQ�PRGHO�G
DYDOXDFLy�GH�O
LPSDFWH�GH�OD�IRUPDFLy�dins els PFZ�que
permeti conèixer el grau d'eficàcia de l'actuació de la gestió de la formació
portada a terme per tal d’orientar la presa de decisions per a la millora de les
modalitats de formació

• )DFLOLWDU� GLIHUHQWV� HVWUDWqJLHV� L� LQVWUXPHQWV� G
DYDOXDFLy� GLQV� HO� 3)=
remarcant aquelles que proporcionen XQD� DYDOXDFLy� PpV� VLJQLILFDWLYD i
qualitativa  de l'impacte per a la presa de decisions vinculades a la proposta
global de la formació.

• $SURSDU�DOV�FHQWUHV�HO�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy�DYDOXDFLy�FRP�D�PLOORUD�GH�OD
WDVFD� GRFHQW� i la introducció d'un aspecte motivador que ajudi a dinamitzar
claustres vers el canvi.

     ���������$OWUHV�REMHFWLXV�D�H[SORUDU�L�TXH�VH
Q�SRGHQ�GHULYDU

• Entendre, des d'una perspectiva històrica i amb uns fonaments teòrics la tasca
avaluadora lligada al model de la formació i exposar alternatives de millora.

• Analitzar, des d'una perspectiva històrica i GH�IRUPD�EUHX , el desenvolupament
del PFZ del Vallès Oriental I

• Aconseguir un sistema d'avaluació dels efectes que produeix la formació
apropada al centre i que sorgeix de les seves pròpies necessitats.

• Posar atenció a la necessitat d'un canvi de la formació permanent, adequant-se
a les necessitats que s'exigeixen al Centre Educatiu per part de la societat en
contínua evolució.

• Proposar una orientació dels canvis que comporta dins el Sistema Educatiu el
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fet que es prengui l'avaluació qualitativa com a model i, en conseqüència, nous
models de formació que requereixen estructures organitzatives diferents

����(QIRFDPHQW�GH�OD�LQYHVWLJDFLy

En primer lloc he situat l'estudi dins un marc social ampli perquè entenc l'educació de forma
global com un ajut, una preparació per a comprendre i participar en el món, com �XQD�IRUPD�GH
YLXUH�OD�FXOWXUD���Brunner, 1997, citat per Gimeno Sacristán, 1999)�i la formació i l'avaluació no
estan aïllats i no són asèptics estan, també,  dins aquest marc.

En el Projecte inicial ja concretava �TXH�OD�UHFHUFD�WLQGULD�XQ�HQIRF�GH�FDLUH�LQWHUSUHWDWLX
DPE� UHFROOLGD� GH� GDGHV� DPE� LQVWUXPHQWV� TXDOLWDWLXV� PLWMDQoDQW� DQjOLVL� GH� PDWHULDOV� L
GRFXPHQWDFLy��REVHUYDFLRQV�HVSHFtILTXHV�L�HQWUHYLVWHV����L�TXH�V
HVWDEOLULHQ�HOV�FULWHULV�GH
ULJRU�L�FUHGLELOLWDW�GH�OD�UHFHUFD��KXPDQtVWLFR�LQWHUSUHWDWLYD."

Es tracta de prendre l'estudi d'un cas, abordat  amb el màxim de detall possible per
copsar-ne la complexitat a partir de destacar �OHV�GLIHUqQFLHV�VXEWLOV�� OD�VHT�qQFLD�GHOV
HVGHYHQLPHQWV��HO�VHX�FRQWH[W�� OD�JOREDOLWDW�GH� OHV�VLWXDFLRQV���� (Stake, R.E., 1998, p.
11). Es tracta de conèixer què ha passat en diferents ocasions que s'ha innovat a partir
d'una experiència prèvia, com ha funcionat al seu entorn habitual. L'emmarcaria dins el
que Stake en diu �(VWXGL� LQVWUXPHQWDO�GH�FDVRV" (Stake, 1998,  p. 16) i de comprensió
per mitjà de l'experiència (Stake , 1998,  p. 42). Voldria que  sobre tot s'entengués que
és una investigació subjectiva.

Dintre d'aquest cas prenc, al mateix temps, un estudi col·lectiu de 3 casos amb l'ús
de la �WULDQJXODFLy�PHWRGROzJLFD� (Stake, 1998, p 99).

Cal precisar que he barrejat mètodes d'investigació i tècniques. El que m'ha
interessat ha estat l'observar els esdeveniments des de diferents punts de vista
(Walker, Rob , 1997, p. 103) i, al mateix temps, prendre un fet central i veure des
d'ell les diverses perspectives amb que s'ha abordat i han anat formant el seu
context

He intentat basar-me, sobretot, en l'entrevista semiestructurada complementant-la
amb l'anàlisi d'altres materials per obtenir més riquesa d'informació. Tot s'ha anat
adaptant a les necessitats de cada moment i modificant a mesura que avançava la
investigació.
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He intentat encaminar-me vers una "avaluació democràtica" (Walker, Rob , 1997, p.
103) de manera que es pogués veure la pluralitat de valors i he procurat presentar,  en
aquesta Memòria, dades que responen a diferents interessos (des dels assistents a les
activitats fins a l'administració educativa)

����$VSHFWHV�IRUPDOV

• Tots els títols dels diferents apartats seguiran la mateixa forma que a l'índex.
• Es ressalten algunes frases en color YHUG�ROLYD
• Les cites textuals es troben en OOHWUD�FXUVLYD
• Els organigrames, esquemes i quadres finals són resum que pretén ésser clarificador i

ràpid de lectura del text que els precedeix. He intentat mantenir els colors perquè
insistissin en les idees prèvies. Per exemple:
Color  EODX clar per les primeres parts (PFZ Vallès Oriental)
Color JULV per les segones parts (treball de camp)
Color YHUG pels aspectes comuns
També he intentat mantenir els símbols, per exemple:

                   Com a símbol de centre educatiu
                             Com a símbol d'activitat

                        Com a símbol de treball conjunt

                         Com a traspàs d'un a un altre

Ja s'anirà veient a cada un dels quadres de lectura

• El capítol I i II eviten de repetir cites, autors i idees en els/les que m'he basat per treballar
en els capítols posteriors. Aquests són la resposta pràctica donada a la teoria dels
primers.

Marc social

PFZ Vallès Oriental I Mostra de tres activitats

Recerca humanísticointerpretativa

Context Educatiu Conceptualització

Enfocament de la investigació
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&$3Ë72/�,,

��� �0$5&�7(Ñ5,&�,�'(�&21&(378$/,7=$&,Ï�

����0$5&�7(Ñ5,&

En el primer capítol he presentat  quines eren les voluntats inicials de la recerca i les premisses de les que
parteixo però em cal aportar els fonaments teòrics que els avalen i als que necessàriament haig de fer referència
perquè s'entengui el discurs posterior i totes les actuacions portades a terme. La lectura d'alguns autors han fet
variar algun plantejament previ i reconvertir-lo, actualitzant i enriquint les orientacions que se'n deriven.

.

������&RQWH[W�VRFLDO

Les nostres accions i actuacions van lligades a les circumstàncies que ens envolten i hem de considerar que
aquest és el cas, també, de la formació; per tant hem de tenir en compte que HO�FRQWH[W�VRFLDO�YD�HVWUHWDPHQW
OOLJDW� DOV� IHQzPHQV� TXH� HV� SXJXLQ� GRQDU� HQ� HO� TXH� HQ� SRGHP� GLU� HO�PyQ� HGXFDWLX. Per aquesta raó haig
d'avisar que, en aquest escrit es trobaran separats, per a la millor comprensió, el que en la realitat va totalment
unit: context social (2.1.1) i context educatiu (2.1.2)

No m’estendré en l'explicació de fets històrics però m'agradaria donar unes
pinzellades a alguns aspectes que ens han marcat i ens marquen actualment com a
ciutadans i com a professores i professors�� /D� FRPSUHQVLy�GHOV� IHWV� DFWXDOV� YH
DMXGDGD� SHU� OD� FRPSUHQVLy� GHOV� IHWV� DQWHULRUV. Les polítiques existents que,
evidentment repercuteixen en el que és el sistema educatiu, surten d'uns moments
històrics precisos dels quals marco algunes etapes  que , posteriorment, cadascú
podrà relacionar amb el context educatiu:

• El segle XIX és època d'alts i baixos històrics. L'ocupació francesa de principis de segle  contribueix a
la presa de consciència col·lectiva. Es passen etapes de guerres,  etapes d'absolutisme i ,també,  és
època que triomfa  el  liberalisme i sorgeix el constitucionalisme.
(A grans trets direm que el liberalisme és un sistema que defensa la llibertat  política i econòmica.
Llibertat com a dret per a tothom).

    �S’instal·la la  burgesia en el poder i fa servir el  liberalisme com a  formula
     per conservar-lo�� Surten aleshores el Parlament, el dret al vot, la igualtat
     davant la llei, la llibertat de premsa, d'associació, de creences, dret a la
     propietat, etc.
Al  mateix temps sorgeixen les  reivindicacions obreres i l'intervencionisme
de l'estat i sorgeix la democratització que defensa la participació del poble
en el   govern i en l'elecció dels seus governants. Després de l'aixecament
de  Cadis, el 1869, hi hagué la constitució que garantia les llibertats
democràtiques .
També és el moment que s'obren noves vies de comunicació i que arriben
nous coneixements científics (1804 primera màquina de vapor a Catalunya
1854 arriba el tren a Granollers,  1902 primer cotxe a Granollers..)

En uns principis es comença a deixar la pagesia per anar a les grans
fàbriques de manufactures, fil, fundició, etc. Aquesta és la gran força
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econòmica que emergeix �i és època  que, al nostre país, els nois i noies  treballen des dels10- 12 o 14
anys. L'home i la dona són  transformadors/es d'objectes i per tant  molt valuosos/es.  El treball és
considerat un bé importantíssim que s'ha  d'aconseguir mantenir indefinidament. És l'època anomenada
62&,(7$7�,1'8675,$/, �que seguirà fins a meitat de segle XX. La  revolució  industrial s'havia
iniciat al voltant del 1832 i es consolida la dècada dels 40.

        Durant aquest segle es valora per sobre de tot la llibertat i l'individu i aquest
        liberalisme i el valor de l'individu porten a governar basant-se en la raó, per
        fer bons ciutadans, bons treballadors, bones persones, etc.

• Cal recordar que , a principis del s. XX  hi ha les dues guerres mundials.

•� A Catalunya, el 1914 , es constituí la Mancomunitat amb Prat de la Riba i , amb ella, el desenvolupament
d'una gran tasca educativa i cultural. Són temps d'agitació social (lluita obrera) que acaba amb la Dictadura
de Primo de Rivera a España i que , el 1925, suprimeix la Mancomunitat.

      Hi ha una baixada de la indústria tèxtil i un augment de la indústria de la
      construcció i metal·lúrgica. El 1931 una base petit-burgesa (Macià i Companys)
     proclamen la República Catalana. El 1932 és aprovat l'Estatut però acompanyat
     d'una minsa economia que no li permet gran desenvolupament.  L'esforç més
     notable en educació es troba a l'escola primària on hi  ha una
     desburocratització, cursets  d'estiu per a mestres, laïcisme, coeducació, llibertat
      cultural, ensenyament en  català, colònies d'estiu, etc.
      Des del 1934 és època de depressió econòmica que portarà canvis.

•� Després de la guerra Civil Española (1936-1939) torna una època de dictadura. Hi ha dificultats
econòmiques, es remunten les indústries,  s'inicia  una etapa que tindrà més força els anys 50 i 60 de forta
immigració de regions del sud cap a les del nord. Van millorant  les vies de comunicació. A la mentalitat de
època s'hi afegeix amb molta força  la dimensió moral i religiosa.

•� A partir dels anys 60-70,  va sorgint una organització diferent. Arreu del món, els avenços en
telecomunicacions i informació i tecnologia fan arribar a descobriments que fins i tot qüestionen  veritats
científiques.  Fan que tot vagi amb major rapidesa. Cap a final de segle es posen en dubte les economies.
Segons Hargreaves ,(1996, p. 35 i 37) les economies canvien, s’estructuren al voltant de béns petits, al
voltant dels serveis, de les imatges, més que al voltant dels productes. Ara ja no és important l'acumulació
ni tampoc la força de l'home i la dona sinó �OD� FDSDFLWDW� WHFQROzJLFD� GH� GHVFREULU� HOV� FDQYLV� GH� OHV
GHPDQGHV�GH�PHUFDW�GH� IRUPD�TXDVL� LQVWDQWjQLD�� Aquesta capacitat de flexibilitzar i  de resposta ràpida
també compta en l’aspecte organitzatiu i polític i això porta a un canvi. Es època que n'hem convingut en
nomenar de la 62&,(7$7�'(�/$�,1)250$&,Ï. Si el s. XIX el capital més cotitzat era l'individu que
treballa, en el XX el que serà més cotitzat serà la comunicació i la informació.(Castells, 1998 a Imbernón,
F. , 1999, p.66)

      Continuen durant tot el s. XX  les idees fixades pels cànons de la il·lustració, la
      llibertat entesa a la manera liberal i l'home com a ciutadà autònom, participatiu,
      conscient, motivat i responsable i per tant es fa necessària l'escolarització
      massiva (Popkewitz, T.S., 1999, p. 130-140)  i l'escola s'ocuparà dels
      processos de socialització  perquè el nen sigui un adult responsable. Es
      considera que OHV�SUjFWLTXHV��VRFLDOV�KDXULHQ�GH�IHU�FDQYLDU��O
LQGLYLGX.

       Hi ha hagut el sorgiment de la Unió Europea, uns EUA poderosos. Cap a
       finals de segle hi ha hagut acords polítics i econòmics a Europa (la
       implantació de l'euro), guerres genocides i inici de processos de globalització,
       especialment econòmica. Es continua  considerant els valors compartits de la
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      democràcia, la llibertat, el respecte a la  vida, etc. que hem mencionat fins ara.

• A l'inici del segle XXI ens trobem amb tendències pretèrites al costat dels avenços, cada cop més grans i
més ràpids i ens situem en l'anomenada

      62&,(7$7�7(&12/Ñ*,&$  (per a d'altres "el segle d'Europa").

S'està fent el pas de la societat basada en la informació a una altra que seguint amb les necessitats
informatives hi afegeix  la nova tecnologia. D'aquesta, cada cop n'hi ha més i millor i qui la posseeix i
domina, és qui té  el poder . Els mitjans influeixen en l'opinió de la gent i es creen més necessitats
individuals o més   específiques que ens aboquen cada vegada més al consum i al canvi. Ens trobem,
també amb una societat on la forma del treball que coneixíem fins  ara  canvia i es redueix i cada cop més
gent es troba abocada a l'espera, a l'atur, amb  més temps per a l'oci, perquè hi ha menys estabilitat en la
feina i  cada cop �KL��KDXUj�PpV�HVSHFLDOLW]DFLy�HQ�HO�WUHEDOO�. Els  estudis fets últimament  preveuen que �
O
DQ\������O
KRPH�WLQGUj�����WUHEDOO�������OOHXUH������IRUPDFLy�FRQWtQXD�� (Imbernón ,F. , 1999,  p. 75-
76). D'altra banda hi ha molta mobilitat ��PpV�HOHFWUzQLFD�TXH�ItVLFD�" segons Imbernón).  Cada cop hi ha
més riquesa en mans d'uns pocs i uns  processos de  globalització mundial que, per un cantó  es veuen
necessaris i , per l'altre,  no entenem i posem en dubte
Pel que fa als bens naturals hi ha unes alertes molt fortes per part dels científics. Són cada cop més
escassos i difícils de recuperar.
I un altre fet que modifica i modificarà molts aspectes són les noves onades migratòries  intercontinentals
(o extracomunitàries) iniciades les últimes dècades del segle XX i que, cada vegada semblen augmentar.
S'estan produint una sèrie d'efectes que necessàriament  influeixen en el món educatiu. Imbernón, (1999,
p. 75-76) afirma:...�/
~QLF�HOHPHQW�UHDOPHQW�FRQVWDQW�GHO�IXWXU�VHUj�HO�FDQYL��QR�HOV�HVWDWV��LPPXWDEOHV��

Hargreaves (1996, p. 35-37) fa també una anàlisi del que passarà a aquest segle
XXI que hem iniciat. Per exemple, es pot preveure i a voltes ja es constaten:

- Uns canvis accelerats per a la nostra comprensió del temps i de l’espai
- Un excés d’innovació i intensificació del treball en general. També per part

del professorat, en el nostre cas.
- La incertesa científica. Molts coneixements tinguts com inamovibles s'han

vist modificats amb les noves recerques (avenços mèdics, geofísica,
astronomia...). Hem quedat sense aquella base segura de coneixements
universitaris que traspassàvem als nois / es

- Hi ha una recerca de formes de decisió més cooperatives, els treballs en
conjunt, les agrupacions diverses, que planteja problemes en les normes
d’aïllament que hi havia fins ara, també en el professorat.

- Ens adonem que, en molts casos, les burocràcies perpetuen la ineficàcia i la
injustícia econòmica i social (³HO�PDOHVWDU�GH� OD�PRGHUQLWDW´ segons Charles
Taylor,  a Hargreaves, 1996, p. 59-63)

- Ens trobem amb voluntats polítiques globalitzadores pel que fa a l'economia i
cada dia notem més mancances en d'altres aspectes i que els nivells socials
es polaritzen....

- Se'ns plateja una crisi d'identitat provocada per la incertesa ideològica
diferent de la tradició establerta.

      Així, doncs, ens trobem en una societat amb una acceleració de
      descobriments científics, de tècnica, d'activitats, etc., que, comparada amb la
     que van viure els nostres  pares i nosaltres mateixos s'esdevé més complex i
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      fa que ens sentim, insegurs, descol·locats i el professorat �KD�G
DIURQWDU
�����RSFLRQV�GLItFLOV��FDGD�GLD��DPE�UHFXUVRV�HVFDVVRV�L�SRF�SHUVRQDO��HQ�XQ�FRQWH[W
�����GH�FUHL[HQW�HPSREULPHQW�GH�PROWHV�FRPXQLWDWV���(Apple,M. W. ,  2001).
 

Pel que s'està veient, al ciutadà i al ciutadà-professorat  se li creen uns nivells de desconfiança davant
l'esdevenidor, es troba a diari amb uns discursos plens de paraules buides. Tampoc es veu clar el que fins
ara havien estat la moral, els valors i les ètiques i com ens trobem en el moment actual al respecte. Molta
gent, després de 25 anys de democràcia  on s'hi havia abocat totes les esperances del canvi,  estan
desenganyats i escèptics i davant les propostes que se'ls  presenten, prenen actituds més individualistes i els
costa molt acceptar qualsevol variació que vingui proposada per institucions o associacions. En resum tot
plegat l'únic que ens aporta és confusió.

Com que és evident que cada societat té el seu propi temps i dins d'ella conviuen i es superposen temps
diferents, nosaltres arrosseguem idees anteriors que ens costa conjuminar amb les idees noves.
A la història de les societats (i també de l'educació pràctica) acostumem a trobar una barreja de la tradició amb
l'evolució que hi ha hagut a  partir d'aquesta i amb idees noves que hi xoquen, que acostumen a ser " FRUUHQWV
XWzSLTXHV�TXH�SURFODPHQ�XQD�YLVLy�WRWDOPHQW�GLIHUHQW��SHO�TXH�ID�DO�SURFpV�HGXFDWLX" ("Informe Delors",1996,
UNESCO) se'ns adverteix  �TXH�HO�SURSHU�VHJOH (aquest que iniciem)�KL�KDXUj�G
KDYHU�XQV�SURIHVVRUV�HV�PROW
FRPSHWHQWV� L�PRWLYDWV�� i que les societats i les polítiques públiques són cridades  a replantejar urgentment el
paper, les funcions i l'estatus social dels professors/es.

A l'informe de la Comissió Delors (1996) es llegeix

" 6
LQFLWDUj�FDGD�SHUVRQD�D�DSURILWDU�OHV�SRVVLELOLWDWV
G
DSUHQGUH�TXH�VH�OL�SUHVHQWLQ�GXUDQW�WRWD�OD�YLGD
L�FDGDVF~�WLQGUj�O
RFDVLy�G
DSURILWDU�OHV����O
DSRUWDFLy
GH�PHVWUHV�L�SURIHVVRUV�pV�HVVHQFLDO�SHU�D�SUHSDUDU
HOV�MRYHV��QR�QRPpV�SHU�WDO�TXH�DERUGLQ�O
DYHQLU�DPE
FRQILDQoD�VLQy�SHU�WDO�TXH�HOOV�PDWHL[RV�O
HGLILTXLQ
GH�PDQHUD�UHVROXGD�L�UHVSRQVDEOH�
�0DL�FRP�DYXL�HQ�GLD�DSUHQGUH�V
LPSRVD
WDQ�IRUWDPHQW�FRP�DFWLYLWDW�VRFLDO��PDL�HGXFDU
V
KD�DILUPDW�WDQ�HPIjWLFDPHQW�FRP�D�GHXUH�FtYLF�

������&RQWH[W�HGXFDWLX

Com he dit abans, l'educació ve condicionada pel sistemes ideològics i polítiques dominants en cada època.
D'acord amb els comentaris fets, en l'apartat de context social (2.1.1), desenvoluparé què passa en el context
educatiu.

La societat liberal es proposava pels seus infants molts objectius dels quals només exemplifico:

- Un estat democràtic ha de procurar que tothom tingui igualtat d'oportunitats, per tant els nens i nenes
han d'anar a l'escola

- Educar-los en els valors hegemònics (formes correctes d'estar cadascú al seu lloc, formes d'urbanitat,
cal fer homes i dones bons, etc. )

- Transmetre  coneixements (per combatre la ignorància) i transmetre al nen i nena tot allò que li cal per
viure a la ciutat i treballar a les fàbriques (seguretat, higiene, disciplina, control, cultura bàsica,
raonament correcte...).

- qui no està dintre la normalitat en queda exclòs (nens amb disminucions o discapacitats)
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      L'educació consistia, bàsicament, que pares i professorat traspassessin i inculquessin als seus fills i alumnes
moltes coses de les que es considerava n'estaven mancats :

- Els nois/es havien d'escoltar, d'estudiar, i memoritzar per ser instruïts.
- Els  pares veien els mestres revestits d'una autoritat que li confereix el "saber molt" i el   saber

"veritats universitàries", i l'estar en una classe social més alta.
- Aquesta autoritat es troba també a les aules, i si no hi és d'entrada el  professorat  farà que

l'adquireixin amb uns mètodes que en podem dir "rígids".
- A les aules hi havia la discriminació de sexes
- Les classes es consideraven homogènies, el mestre explica per a tothom i tothom treballa igual
- Els materials que  es tenien: guix, pissarra, paper, llapis i enciclopèdies.

 No puc entrar en detalls del sistema seguit a les aules però, com he dit en el context social s'esdevenen uns
moviments , uns fluxos d'entrada de nous coneixements científics, sobretot de França i Itàlia�� Idees noves,
desenvolupades per investigadors que creuen que hi ha una resposta diferent davant la demanda que els fa la
societat i que investiguen sobre el desenvolupament de la intel·ligència, la maduresa, del nen/a etc.  (estudiosos,
investigadors com Claparède, Coussinet, Freinet, Montessori... 1914). Sorgeix a partir d'aquí el que se n'ha dit
/
(6&2/$�129$�

• A principis del�segle XX es continuarà dins el cànons anteriors i paral·lelament l'escola nova farà la   seva
aportació en llocs específics . Tot i així esmento les 5 idees fonamentals en que es basa (segons Luzuriaga,
a Civantos,M. P. , 2001, nº 299) i  alguns aspectes que va aportar l'Escola Nova:

      1.-    Activitat
      2.-   Autonomia i llibertat
      3.-   Vitalitat
      4.-   Individualitat
      5.-   Col·lectivitat

- Procurar que en aquesta societat que ha de viure l'alumne aconsegueixi ésser una persona autònoma,
lliure, amb capacitat de prendre decisions, etc.

- El nen/a té un pensament, intel·ligència, i una personalitat pròpia i una disciplina interna que s'ha de
desenvolupar en diferents processos d'aprenentatge i amb espais i  materials creats pel cas.

-  Cada nen té ritmes de desenvolupament diferents.
- Els estímuls de l'ambient són els qui atreuen l'atenció de l'infant i no l'autoritatisme.
- L'exclusió no és bona per cap infant.
- L'afectivitat de pares, mestres, etc. juga un paper molt important en l'aprenentatge
- Els nens i les nenes han de conviure junts a l'aula
- S'ha de planificar tot a l'escola
- S'ha de canviar el paper del professorat
- L'alumnat ha de fer servir la llengua materna pels aprenentatges

No és pas que tots els centres educatius gaudissin d'un canvi radical en la seva
manera de fer sinó que alguns podien aplicar, a la pràctica, les idees que els
arribaven.

• Durant època de Postguerra, en plena dictadura, es varen tallar tota mena de moviments renovadors i
s'establiren unes directrius molt  rígides per part de l'administració educativa, per exemple:

- l'èmfasi que pren la moral i la religió
- l'estudi de la política a les escoles
- el canvi de llengua a utilitzar i a aprendre
- els tipus de repressió existents
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- Tipus de continguts i coneixements a donar
- Càstigs i premis

      Als anys 50 brillaven a Catalunya i, també a Granollers i comarca del Vallès Oriental, les escoles religioses,
que havien aconseguit un gran prestigi per respondre a les directrius establertes i perquè hi assistien les classes
socials més privilegiades. Al seu costat, les "escoles nacionals" que recollien les classe més desfavorides i
alguna escola privada amb alguns canvis d'orientació renovadora, pedagògica o ideològica que recollia alumnes
de famílies més liberals o progressistes.

• A mitjans dels 60 sorgeix, un altre moviment renovador que és O
(6&2/$�������$&7,9$, que recupera el
llegat dels mestres dels anys 30, de l'ESCOLA NOVA

      adaptant-los a la societat i necessitats del moment   un equivalent del que
      Apple M.W. (2001, nº 219), anomena "'HPRFUDW\�6FKRRO",(recordem l'època de la informació que parlàvem
a l'apartat anterior) . Prendran rellevància aspectes
      fonamentals com per exemple:

-  L'entorn social influeix molt més en els aprenentatges
- A les aules entren els "mass media" (treball sobre la imatge, fotografia, cinema, diaris, tv, vídeo, etc.)
- La formació permanent com aprenentatge constant
- L'escola ha de socialitzar tothom, sense exclusions. Anys després, a la dècada dels 90, això es recollirà

per llei (LOGSE)
- S'accepta la diferència com un enriquiment. Respecte, atenció i coneixement d'altres cultures que ens

van arribant
- Entren els pares a participar a l'escola en uns òrgans democràtics de forma espontània , en un principi,

perquè se'n veu la necessitat (es reconeixerà per  part de l'Administració Educativa anys després.
LOGSE)

- Torna a haver la necessitat d'anar units família i professorat perquè els nens i nenes   adoptin uns
hàbits i unes actituds positives .

- Es posa l'èmfasi en la forma com els nens construeixen el pensament i com desenvolupen els
processos d'aprenentatge

- S'ha d'ensenyar a seleccionar la informació i reflexionar quina li convé
- Nou paper del professorat
- Noves necessitats dels alumnes

            �0HQWUH� HOV� GLVFXUVRV� HGXFDWLXV� GH� SULQFLSL� GH� VHJOH� V
HQFDPLQDYHQ� D� O¶HOLPLQDFLy� GH� TXDOVHYRO
LQIOXqQFLD� FRPXQDO� R� qWQLFD� D� O
KRUD� GH� FUHDU� LGHQWLWDWV� FROÂOHFWLYHV�� HOV� DFWXDOV� GLVFXUVRV� G
(GXFDFLy
3URIHVVRUDO�WRUQHQ�D�LQFORXUH�OD�ILJXUD�GHO�SDUH�L�HO�IHQRPHQ�GH�OD��HWQLFLWDW�HQ�OHV�SUjFWLTXHV�SHGDJzJLTXHV�FRP
XQD�IRUPD�G
DGPLQLVWUDU�OHV�DFFLRQV���VRFLDOV�L�OD�SDUWLFLSDFLy��(Popkewitz, T. S.,1999,  p.138)
Al moviment d'Escola Activa li costa entrar a l'escola pública de forma generalitzada.

• Quan l'any 1975 es dóna pas de nou a un estat democràtic,  l'escola, en general, manté  molta part
d'ideologia liberal i es continua amb rutines anteriors (provinents d'abans i després de la guerra) que encara
arrosseguem. Hi ha una extensió o generalització d'alguns aspectes de l'escola activa produït per les escoles
que ja iniciaren el canvi els anys 60, i s'incorporen elements molt importants que ens aporta la societat com
per exemple la tecnologia. Passa, especialment, el segon quart de segle.

• Ara,  a principi del segle XXI (�qSRFD�GH�IURQWHUD��segons Castells,1998, a Imbernón, F.,1999, p. 67-68),
tombant de segle altre cop, davant els esdeveniments socials, pares i mestres es fan l'eterna pregunta:� la
nostra societat quin tipus d'educació ens demana donar als infants? Eduquem els nostres fills i alumnes per
encarar-se a la societat que tenim i als temps que vénen?
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�(OV�GLVFXUVRV�GH�OHV�FLqQFLHV�HGXFDWLYHV�SHO�TXH�ID�D�O
HQVHQ\DPHQW�L�O
HGXFDFLy�GHO�PHVWUH�WUDFWHQ�QR�QRPpV�GH
O
HQVHQ\DPHQW�L� O
DSUHQHQWDWJH�GHOV�QHQV�TXH�KDQ�GH�SDUWLFLSDU�HQ�OHV�QRYHV�FRQGLFLRQV�VRFLDOV� L�HFRQzPLTXHV
VLQy� WDPEp� GH� FRP� GRQDU� IRUPD� D� OD� SHUVRQDOLWDW� L� HOV� FRQHL[HPHQWV� GHO� QHQ� TXH� KD� GH� FRQWURODU� HOV
FRQHL[HPHQWV���L�HOV�FDQYLV�VRFLDOV�L�FXOWXUDOV�TXH�HVWDQ�RFRUUHQW����(Popkewitz, T. S. , 1999,  p.144)

Roberto Carneiro, en la conferència de  4 de juny de 1996, diu que a l'educador li correspon:

- �'RQDU�DOV�DOXPQHV�XQ�VHQWLW�SRGHUyV�GH�OD�VHYD�GLJQLWDW�SHUVRQDO�
- �GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�D�GHVHQYROXSDU�
- �GH�OD�VHYD�IRUoD�SHU�VREUHYLXUH�
- �GH�OD�VHYD�REOLJDFLy�SHU�SDUWLFLSDU�
- �GH�OD�VHYD�LQWHOÂOLJqQFLD�SHU�D�SUHQGUH�GHFLVLRQV�SUzSLHV
- �L�GH�OD�YLUWXW�GH�VHJXLU�DSUHQHQW�

En resum, en aquest principi de segle XXI hi ha 4 aspectes fonamentals que ho
engloben tot i que marcaran el moviment educatiu:

1.- EL CANVI
2.- L' INCREMENT CONTINU DEL CONEIXEMENT
3.- L'ÚS DE LA TECNOLOGIA
4.- LA PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT

Pedagògicament la situació és que arrosseguem molts aspectes del segle anterior i tot i que alguns encara ens
poden ésser vàlids o útils ,  n'hi ha que ens els hem de qüestionar i  n'hi ha que els hem d'allunyar o treure
perquè  les necessitats educatives vénen donades  d'una altra manera. Desenvolupem, mínimament, els 4 punts
anteriors:

1.- EL CANVI

- Com que tot canvia ràpidament, també ho fa el saber. Com que el saber ja no és inqüestionable, caldrà
que la persona sàpiga "aprendre a aprendre", conèixer, destriar i organitzar, sintetitzar,... la informació
que li arriba per tot arreu�i�caldrà�donar-li les eines necessàries per a poder-ho fer.

- En un sistema global com se'ns planteja, l'alumne haurà de construir pensament crític que el faci
adonar de quin és el seu lloc en aquest món i del paper de protagonista que ell té en la història.
L'alumne ha d'esdevenir una persona autònoma i lliure, amb iniciativa, creativitat, capacitat de prendre
decisions, capacitat d'adaptació a situacions diferents, participativa, responsable, cooperativa,
reflexiva, etc.

- La societat industrial es basava en la idea del capital humà. En el moment
      que la societat postindustrial fa una altra demanda, varia el concepte i, per
      tant, varien els rols, el de l'educació i el de l'educador.  El professorat ha
     d'estar motivat vers el canvi  i al mateix temps ha de ser motivador d'altres
     canvis del seu entorn. Ha de reflexionar sobre el seu paper dins l'aula i dins
     l'escola.

2.- L'INCREMENT CONTINU DEL CONEIXEMENT

La disminució de llocs de treball i el canvi sovintejat d'aquest (junt amb altres condicionants que no
entrem a analitzar) faran que quedin moltes hores sense ocupar en una professió concreta. S'hauria de
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saber gaudir de la bellesa, saber ocupar el temps de lleure i el temps d’espera adquirint nous aprenentatges
i coneixements. La persona ha d’estar estimulada a l’aprenentatge continu i s’ha de pensar en l’oferta de
formació que això representa.

������3.- L'ÚS DE LA TECNOLOGIA

L'entrada de les noves tecnologies a l'escola no ha de ser només per a fer-ne un ús repetitiu, simplista, o
superficial (com en algunes ocasions passa) sinó que  ens ha de portar a ajudar els alumnes a fer servir
aquestes eines amb naturalitat i per interessos educatius i positius. Els mitjans influeixen en l'opinió pública,
els alumnes ho han de saber per no deixar-se manipular i perquè se'n poden aprofitar pels aprenentatges
postescolars... . TOTS farem més ús de la tecnologia i l'escola s'hi fonamentarà i aquesta serà l'eina bàsica per
això ens cal reconsiderar  l'ús diferent dels llibres i tècniques que es fan servir. Hem d'estar atents als nous
materials, a introduir eines de treball específiques per allò que ens proposem aconseguir .

4.- LA PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT

- Caldrà exercitar realment molts dels aspectes de l'escola activa  que ha divulgat la Reforma Educativa
de 1992 i que encara no s'han generalitzat en els centres. L'alumnat haurà d'adquirir flexibilitat i
resposta ràpida, diàleg amb l'entorn i uns coneixements mínims que siguin la base per
especialitzacions posteriors. S'hauran d'introduir elements culturals diferents dels propis per veure la
diferència (en qualsevol aspecte) com un enriquiment. S'haurà d'estar atent al desenvolupament de
valors i actituds que ens treguin d'aquesta individualització on ens veiem abocats, potenciant els valors
democràtics com la solidaritat, la participació, la cooperació, el treball d'equip, l'estètica i l’ètica de les
relacions personals, etc.

- Cal una reflexió profunda sobre els aprenentatges i impulsar la tasca de reflexió sobre el pas �GHOV
DSUHQHQWDWJHV�VLJQLILFDWLXV�D�O
DSUHQHQWDWJH�GLDOzJLF" (amb aquest títol , Habermas 1987, desenvolupa
�XQD�WHRULD�GH�OD�FRPSHWqQFLD�FRPXQLFDWLYD��segons Flecha, R i Tortajada, I,  1999, p. 18) "perquè
�OOHQJXDWJH�L�(GXFDFLy�VyQ�LQVHSDUDEOHV��("Informe Delors" UNESCO, 1996) . Llenguatge i diàleg de
tots i amb tot (en el sentit de relació, intercanvi, entre les persones, amb els mitjans, amb l'entorn, amb
el món...) És una actitud constant de "diàleg amb".
Com en moltes altres coses, sobretot en els temes actitudinals, s’entén que
a dialogar se n’aprèn dialogant i acceptant i responsabitzant-te del que dius i
que els teus actes corresponguin amb la teva paraula i això cal practicar-ho
sobre tot a  casa i a l'escola, al carrer, amb els amics, amb els de pensament
contrari,... creant també una consciència crítica, com hem dit anteriorment,
oberta al debat i al treball conjunt, a la cooperació, i sempre afavorint l'acció.

     ... actualment ³HO�SDUDGLJPD�GHO�VXEMHFWH�FRQHL[HGRU�L�WUDQVIRUPDGRU
�����G¶REMHFWHV��pV�VXEVWLWXwW�SHO�GH�O¶HQWHVD�HQWUH�VXEMHFWHV�FDSDoRV�GH
�����OOHQJXDWJH�L�DFFLy´( Flecha, R i Tortajada, I , 1999, p. 17).
    Segons la teoria de Habermas, (1987) HO�FDQYL�VRFLDO�YLQGUj����D�SDUWLU�GH
����O¶DFWH�FRPXQLFDWLX��GH�OD�FDSDFLWDW�GLVFXUVLYD�GH�OHV�SHUVRQHV�
�� ( Flecha, R i Tortajada, I , 1999, p. 18,)

- Dins l'escola, caldrà repensar quina mena de continguts hem de donar i com hem de modificar el
currículum per estar a l'alçada del que ens ve. S'haurà de pensar en l'educació ambiental,  també en
l'educació democràtica, l'educació per la pau, l'educació per una correcta alimentació, per una bona
salut... Fins ara aquests temes , designats per llei com a eixos transversals,  en poques ocasions s'han
programat com a tals. Moltes vegades han estat tractats des d'un punt de vista superficial i en un espai
de temps que no permet aprofundir en res(setmanes culturals, jornades per...)

- Pares i professorat hauran de reflexionar sobre l'autoritat del mestre, les seves funcions actuals, com
encarar el ritme diferent de desenvolupament de l'alumnat (la diversitat). Hauran d'entendre i acceptar
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,d’una vegada per totes, TXH� HOV� LQIDQWV� KDQ� GH� GHVHQYROXSDU� OOXU� LQWHOÂOLJqQFLD�� PDGXUHVD� L
GLVFLSOLQD�LQWHUQD�DO�VHX�ULWPH��que moltes vegades no coincideix amb el nostre i amb els del propis
companys. I també hauran de UHSHQVDU� GH� QRX� OD� IRUPD� FRP� HO� QHQ� FRQVWUXHL[� SHQVDPHQW� L
GHVHQYROXSD�HOV�SURFHVVRV�G
DSUHQHQWDWJH. Hem estat tan atrafegats fins ara, en la implantació de la
reforma, fent programacions, fent avaluacions que no hi ha hagut una reflexió seriosa sobre aquests
temes de la qual en pogués sortir una presa d'actituds conjunta de claustre, de Consell Escolar, de
comunitats Municipals, per posar a la pràctica a les aules, al centre educatiu i a casa.

És una etapa realment engrescadora, esperançadora, que ens permetrà ser creatius,  participar,   prendre
decisions... si , com diu Paulo Freire (1997, p.118)   som capaços de �� UHFXSHUDU� OD� KLVWzULFD� PLOLWjQFLD
SHGDJzJLFD� FDS�D� OD� LQQRYDFLy� L� O
DFFLy� VROLGjULD�SHU�GHVHQYROXSDU� XQD� QRYD� FXOWXUD�GHPRFUjWLFD� HGXFDWLYD
DOWHUQDWLYD�L�OD�UHFHUFD�G
XQD�QRYD�SUjFWLFD�VRFLDO��

������(O�FHQWUH�HGXFDWLX�L�HO�FDQYL

A tots els reptes,  qüestionaments, pors i confusió que se'ns han presentat i se'ns  presenten, s'ha d'afegir el que
ens demostren els científics , els estudiosos, i és que també s'ha deixat l'escola "orfe d'ideologia". Ens SRGHP
KDYHU�REOLGDW�GH�GHL[DU�O
HVSDL�VXILFLHQW�DOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV�SHU�D�PDQWHQLU�HO�GHEDW�L�UHIOH[Ly�QHFHVVDULV�
Seguint Angulo, J. Félix (1993 , nº 219) diríem que les preocupacions podem centrar-les, en la �UHIOH[Ly�VREUH
O
HGXFDFLy�L�O
HVFROD�SHU�DO�VHJOH�;;,�

- 3UHRFXSDFLy� qWLFD�� 5HIOH[LRQDU� VREUH� OD� FODVVH� GH� SHUVRQD� TXH� HV� YRO� DUULEDU� D� VHU�� OD� FODVVH� GH
VRFLHWDW�HQ�OD�TXH�HV�YRO�YLXUH�L�OD�FODVVH�GH�YLGD�TXH�HV�YRO�TXH�KL�KDJL�HQ�HOOD

- 3UHRFXSDFLy�SROtWLFD��5HODFLRQDU�SHUPDQHQWPHQW� OD�T�HVWLy�GH� O
HGXFDFLy�DPE�OD�GH� OD�FRQVWUXFFLy�
DSURSLDFLy�� OHJLWLPLW]DFLy� L� GLVWULEXFLy� GHO� SRGHU� D� OD� VRFLHWDW�� DPE� OD� FRQVWUXFFLy� G
HVWUXFWXUHV� GH
SRGHU�TXH�HVWDEOHL[HQ�UHODFLRQV�GH�GRPLQDFLy�L�GH�VXEDOWHUQLGDG

- 3UHRFXSDFLy� HSLVWHPROzJLFD�� (ODERUDU� XQ� SHQVDPHQW� GH� UXSWXUD� L� VXSHUDFLy� GHO� TXH� V
KD� GRQDW�
FRKHUHQW�DPE�OD�UHFHUFD�qWLFD�GH�JHQHUDU�SHQVDPHQW�FUtWLF�TXH�XELTXL�HO�FRQHL[HPHQW�FRP�D�PRPHQW
GLDOqFWLF�GH�OD�SUD[LV (Rigal, L, 1999,  p.150 )

Si��/D�ILQDOLWDW�GH�O
HVFROD�GHO�VHJOH�;;,�SHQVDGD�FRP�XQD��DOWUD�HVFROD��pV�FRQVWUXLU�XQD�FXOWXUD�RULHQWDGD�FDS
DO�SHQVDPHQW�FUtWLF�TXH�SUHWHQJXL�GRWDU�DO�VXEMHFWH�LQGLYLGXDO�G
XQ�VHQWLW�PpV�SURIXQG�GHO�VHX�OORF�HQ�HO�VLVWHPD
JOREDO�L�GHO�VHX�SRWHQFLDO�SDSHU�SURWDJRQLVWD�HQ�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�KLVWzULD�  si creiem que
�&DGD�LQGLYLGX�KD�GH�UHFRQVWUXLU�FRQVFLHQWPHQW�HO�VHX�SHQVDPHQW�L�DFWXDFLy�D�WUDYpV�G
XQ�SURFpV�FROÂOHFWLX�GH
GHVFHQWUDFLy� L� UHIOH[Ly� VREUH� OD� SUzSLD� H[SHULqQFLD� L� OD� GHOV� DOWUHV� L� KD� GH� WHQLU� DXWRQRPLD� LQWHO�OHFWXDO� SHU
DQDOLW]DU�FUtWLFDPHQW�HOV�SURFHVVRV�L�FRQWLQJXWV ( Rigal, L. , 1999, p. 163)

Notem que en la vida dels nostres centres educatius això no sovinteja i es demostra
de nou que tenim un sistema educatiu on prevalen models anteriors al costat de les
noves corrents utòpiques que arriben i que ens interpel·len i és �XQ� PRPHQW� GH
UHSODQWHMDPHQW�GHO�SDSHU�GH�O
HVFROD�GLQV�OD�VRFLHWDW��HQV�KD�GH�SUHRFXSDU� L�PROW�HO
URO� GHO� SURIHVVRUDW� HQWqV� FRP� DJHQW� GHO� FDQYL� HGXFDWLX� L� GH� OD� WUDQVIRUPDFLy
G
DTXHVWD�� .( Hargreaves, 1996, p 37)�/D�SHGDJRJLD�TXH�HPHUJHL[�GH�OD�FRQFHSFLy
FUtWLFD�GH�O
HVFROD�HV�EDVD�HQ�OD�FRQYLFFLy�TXH�SHU�D�O
HVFROD�pV�XQD�SULRULWDW�qWLFD�HO
GRQDU� SRGHU� DO� VXEMHFWH� VRFLDO� IDFLOLWDQW�OL� O
DWULEXFLy� GH� VHQWLW� FUtWLF� DO� GRPLQL
G
KDELOLWDWV�FRJQRVFLWLYHV�L�WqFQLTXHV��(McLaren, 1999, a Rigal, L., 1999, p. 162) per
tant les funcions de l'escola han de ser:� �VRFLDOLW]DGRUD�� FRPSHQVDGRUD� L
UHFRQVWUXFWRUD���� �0pV� TXH� WUDQVPHWUH� LQIRUPDFLy�� OD� IXQFLy� HGXFDWLYD� GH� O
HVFROD
FRQWHPSRUjQLD� KD� G
RULHQWDU�VH� D� SURYRFDU� O
RUJDQLW]DFLy� UDFLRQDO� GH� OD� LQIRUPDFLy
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IUDJPHQWDGD� UHEXGD� L� OD� UHFRQVWUXFFLy� FUtWLFD� GH� OHV� SUHFRQFHSFLRQV� DFUtWLTXHs (
Perez Gómez, 1998, a Rigal, L., 1999, p. 163)

És evident que estem lluny d'aquestes premisses, que els canvis educatius
normalment, llevat de comptades excepcions individuals,  són molt lents, que
sempre esdevenen a partir dels canvis socials i els van darrera. Moltes vegades
s'han proposat canvis i ha quedat una lleugera capa superficial.
 La formació del professorat dels anys 90 es va proposar, segons es creia
necessari per a la ràpida implantació de la Reforma, diferents models d'incidència i
de coneixement d'aquesta sobre el canvi en els centres i en les aules. La variació de
les propostes curriculars i metodològiques s'havien d'obtenir a través d'un sistema
de formació generalitzada.
 Si bé es va començar molt bé a Catalunya amb les escoles que van posar en
funcionament el sistema, quan eren escoles experimentals, a l'hora de generalitzar
la formació no s'han aconseguit els efectes que s'havien proposat. La concreció de
les seqüències posteriors als "cursets de 30 hores" i l'elaboració d'unitats de
programació han quedat, en molts aspectes, mancades. Els professionals no han
agafat la responsabilitat de l'aplicació en profunditat que era la que hagués produït
el canvi a Catalunya a diferència de la resta de l'estat (cosa que coneixem per
tradició històrica: anys 30, anys 70) sinó que s'han limitat a "omplir els papers"
necessaris i fer els canvis obligats que calien, en un establiment de mínims
normatius.
Hem de pensar que un sistema de treball  didàctic proper al que promou la reforma
ja es donava a Catalunya aportat per les Escoles d'Estiu i d'hivern i dels Plans de
Formació Unitaris sobretot a l'etapa de l'educació primària . S'havia d'haver anat
més enllà, aprofitant la LOGSE, i, potser, encara hi som a temps. Crec que estem
en un moment fonamental perquè el professorat i l'Administració Educativa es
proposin canvis en profunditat.
Recordem que:

- S'ha acabat l'etapa d'implantació de la Reforma Educativa.
- S'ha aconseguit una generalització formal o parcial de la mateixa
- Sobretot ha estat imprescindible per a l'escolarització total
- Ha variat formalment un tipus d'organització escolar  cosa que feia molta

falta.
- Podem considerar que tothom té elaborats els PCC i que ha estat de forma

participativa
- Les programacions funcionen com a eina en part del centres
- Alguns centres han obtingut un sistema d'avaluació propi
- S'han establert,  per Llei, sistemes i canals de participació dels pares,

alumnes, professorat, etc.
- Hi ha hagut una formació bàsica per a tots els docents
- Comptem amb un % de professionals que creuen en les bases

psicopedagògiques i la metodologia que proposa i que intenten portar-la a
terme
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Però si anem a les aules ens trobem:

- Quines estratègies didàctiques són les més comuns des de l'any 1992 ençà?
- S'ha generalitzat un altre tipus de relació amb l'alumne?
- S'ha adoptat l'ús generalitzat de nous recursos?
-  La relació del Centre amb l'entorn ha canviat, en general, des dels anys 70

amb l'anomenat "estudi de l'entorn" fins ara? Es veu l'entorn com a lloc que
s'hi pertany i on puc incidir per a la millora?

- Hi ha hagut una modificació de les conductes, de més obertura, de més
reflexió, estudi i anàlisi sobre el que s'està fent en el dia a dia?

- Hi ha hagut canvi d'actituds participatives?
- Hem guanyat en innovació educativa?
-  Etc.

Com diu en Llucià Núñez, "eV FRPSURYDW�TXH�HO�FDQYL�GH�WUHEDOO�HQ�OHV�DXOHV�QR
V
DFRQVHJXHL[�DPE�HO�IHW�GH�FRQqL[HU�OHV�LGHHV�GHO�QRX�PRGHO�� (1995, p.39)

S'han realitzat moltes i molt variades actuacions, la majoria d'elles han donat una
divulgació sobre el tema, un coneixement general i en alguns casos unes
exemplificacions que no s'endinsen en el nucli de com aprenen els alumnes i com
ensenyen els i les mestres perquè s’aconsegueixi un canvi real. M'atreviria a dir que,
a la pràctica, no s'ha tingut molt present el NEN en aquest canvi i s'ha tingut més
interès en l'extensió del "Projecte".
Alguns canvis produïts des de l'alta administració i de forma ràpida, en aquest cas,
fins i tot forçada per a un sector determinat de docents, no admesa per altres
sectors (minoritaris?), són  específics, concrets i puntuals canvis de pràctica i les
transformacions que són subjacents i que són molt profundes no existeixen.

El canvi és difícil perquè  el sistema educatiu està basat en uns currículums molt
estructurats i tot el que és canvi i flexibilitat, de vegades, xoca  directament i és que
el saber científic encara es considera neutral, objectiu i indiscutible. La M. Subirats
(1999, p. 179) diu: l' �~OWLPD� UHIRUPD� HGXFDWLYD� HVSDQ\ROD�� TXH� YD� LQFRUSRUDU� XQ
FRQMXQW� GH� VDEHUV� WUDQVYHUVDOV� TXH� HQFDL[HQ� DPE� GLILFXOWDW� HQ� OHV� SURJUDPDFLRQV
KDELWXDOV� L� TXH� YDQ� TXHGDQW� FRP� HOHPHQWV� VHFXQGDULV� PpV� TXH� FRP� D� OtQLHV
IRQDPHQWDOV�G
HGXFDFLy���� L�pV�TXH�HOV�YDORUV�QR�SRGHQ�HQVHQ\DU�VH�GH� OD�PDWHL[D
PDQHUD�L�DPE�OD�PDWHL[D�PHWRGRORJLD�TXH�OHV�PDWqULHV�LQVWUXPHQWDOV����G
DOWUD�EDQGD
HV� GRQD� PpV� DOW� UDQJ� MHUjUTXLF� DOV� FRQHL[HPHQWV� TXH� D� OHV� QRUPHV� L� HO� SURSL
SURIHVVRUDW�HV�VHQW�OHJLWLPDW�LQWHUYHQLQW�HQ�HO�WHUUHQ\�GHOV�FRQWLQJXWV�

L'escola que es necessita, avui, per formar els ciutadans ha de treballar sobre la realitat concreta (no només a
partir de...) i socialitzar l'alumnat en valors, actituds, hàbits i pràctiques democràtiques. La informació que ens
arriba amb els canvis tecnològics i científics fa que ens qüestionem els processos de transmissió.
L’èmfasi que se'ls posava abans ha quedat desplaçat cap als processos de producció de coneixements (com
aprendre) i de reconstrucció del coneixement (reelaboració crítica)... hem de tornar a pensar bé en la
importància dels processos "G
HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH�FRP�LQVWjQFLHV�GH�SURGXFFLy�GLDOzJLFD�FROÂOHFWLYD�L�GH
QHJRFLDFLy�FXOWXUDO" com diuen Freire 1985;Rigal 1991;Flecha 1994.
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Per tot això hi ha d'haver �XQD�PRGLILFDFLy�UDFLRQDO�GH�OD�IRUPDFLy�GHO�GRFHQW����VXSHUDU�HO�VHX�SDSHU�GH�SROLWMD
GH�WUDQVPLVVLy��SDVVLX�L�LQVWUXPHQWDO����DSURSDU�OR�D�O¶LQWHOÂOHFWXDO�WUDQVIRUPDGRU� (Giroux 1990, a Flecha 1994)

��������)RUPDFLy�SHUPDQHQW�L�FDQYL

�������������������³(OV�PRGHOV�GH�VRFLHWDW�DQWLXWzSLFV�GH�OHV�GXHV�~OWLPHV
GqFDGHV�GHO�V��;;��HQFDUD�TXH�SURIXQGDPHQW�LGHROzJLFV�
�������������������KDQ�PLQDW�IRUoD�HO�VXSzVLWV�GHO�SURMHFWH�PRGHUQ�G¶HGXFDFLy�
                   �����O¶HGXFDFLy�QHFHVVLWD�MXVWDPHQW�D�OD�PDWHL[D�ILORVRILD
������������������TXH�YD�VHUYLU�GH�UHIHUqQFLD�DO�VHX�PXQWDWJH�ILQV�DYXL´�
�������������������7UHEDOODU�SHU�D�O¶HGXFDFLy�FRP�³SDLGHLD´�SHU�D�WRWV��FRP
������������������FRQVWUXFFLy�GH�O¶pVVHU�KXPj��SHU�DVVROLU�OD�YHULWDW��SHU�D
������������������O¶H[HUFLFL�GHO�UDRQDPHQW��SHU�O¶DXWRQRPLD�L�OOLEHUWDW�GH�OHV
������������������SHUVRQHV�SHU�OD�MXVWtFLD�L�SHU�OD�VROLGDULWDW��SHO�EH�L�SHO
������������������JDXGL�GH�OD�EHOOHVD´�����LPSOLFD�HVFROWDU�HO�PyQ�TXH�WHQLP�L
������������������LQVHUWDU�KL�HOV�LQGLYLGXV�HQ�HOO�FRP�pVVHUV�FRQVFLHQWV�FRQVWUXwWV
������������������SHU�OD�FXOWXUD�VXEMHFWLYDGD� (Gimeno Sacristán, J. , 1999, p.50)

El model de professorat necessari el s. XXI no pot ser el mateix d'abans i no es pot entendre sense un canvi de
pensament, actituds i comportament dels propis ensenyants. Les investigacions actuals de dins i fora del país
passen per aquesta línia.
Hem de tenir present que partim d'un model de formació de llarga tradició, iniciat els anys 70:
- Proper al mestre dins el seu entorn
- que permet la relació i treball conjunt entre teòrics i pràctics
- que pot implicar tothom, si es vol
- que li calen certs graus d'autonomia i flexibilitat
- que promou l'intercanvi
- que ha de portar al canvi

En la seva tesi, en Llucià Núñez (1995, p. 21-22) fa una introducció on detalla la situació de la formació del
professorat i aquest en relació al canvi educatiu. No puc pas ara descriure-ho amb detall però és cert el que
afirma que hi ha tres factors fonamentals sobre els que s'ha de treballar

• el pensament del professorat
• el context social
•  i la consideració del centre educatiu

En la multifuncionalitat que es demana avui al centre educatiu, s’hi barreja l'atenció
a l'aspecte físic i psicològic de l’alumne, la preparació del ciutadà, la formació per al
treball, etc. Pot afirmar-se que el projecte modern s’ha ampliat i s’ha fet més borrós
encara que sempre guarda un eix orientat cap a la seva funció "il·lustradora.”
Si considerem, com diu Hargreaves, A. (1996, p. 39) que ³/D� SDUWLFLSDFLy� GHOV
PHVWUHV�HQ�HO� FDQYL� HGXFDWLX� pV� YLWDO� SHU� D� TXH� WLQJXL� q[LW�� VREUHWRW� VL� HO� FDQYL� pV
FRPSOH[� L� DIHFWD� PROWV� HVWDEOLPHQWV� GXUDQW� OODUJV� SHUtRGHV� GH� WHPSV���� L� SHUTXq
DTXHVWD�SDUWLFLSDFLy� WLQJXL� VHQWLW� L� VLJXL� SURGXFWLYD�� QR�EDVWD�DPE�TXH�HOV�PHVWUHV
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DGTXLUHL[LQ� QRXV� FRQWLQJXWV� VREUH� HOV� FRQWLQJXWV� FXUULFXODUV� R� QRYHV� WqFQLTXHV
G¶HQVHQ\DQoD” Ens trobem ara que KHP�GH�WHQGLU�D�WUREDU�QRYHV�VRUWLGHV�SHUTXq
HO�SURIHVVRUDW� IL[L� OD�VHYD�DWHQFLy�HQ� OD�VHYD�FDSDFLWDW� L� HOV�VHXV�GHVLWMRV�GH
FDQYL�L�TXH�FRQQHFWL�HPRFLRQDOPHQW�DPE�O
DOXPQH�SHU�WUREDU�O¶HVSRQWDQHwWDW� L
OD�FUHDWLYLWDW�
S'ha de procurar que el professor/a s’uneixi amb l’alumne i vegi que�OD�FODX�GHO�FDQYL
HVWj�HQ�T�HVWLRQDU�VH�HO�VHX�FDUjFWHU�SUjFWLF´ (Hargreaves,A. ,1996, p. 40) Aquest
sentit prové de les complexes i poderoses combinacions entre el fi pretès, la
persona, la política, i les limitacions del lloc de treball (Hargreaves,A. ,1996, p. 40).
El desig de canvi del professorat està impregnat d' ³LPSUHYLVLELOLWDW�FUHDWLYD´�(Lash.S,
1990) i “IOX[RV� G¶HQHUJLD” (Deleuze. G. I Guattari, F. ,1977) (citats a Hargreaves,
A.1996)

Hi ha coses evidents:�����HOV�LQGLYLGXV�MRYHV�KDQ�G
LGHQWLILFDU�HO�VHX�OORF�HQ�HO�PyQ�L�FRPSWDU�DPE�XQ�VLVWHPD�GH
UHFRQHL[HPHQW�GH� OHV�VHYHV�SUzSLHV�FDSDFLWDWV�FRP�HOHPHQW� LQGLVSHQVDEOH�SHUTXq�HV�FRQYHUWHL[LQ�HQ� VXEMHFWHV
DFWLXV��FDSDoRV�G
H[HUFLU�UHVSRQVDELOLWDW�L�EXVFDU�L�GHOLPLWDU��SHU�SUzSLD�LQLFLDWLYD�HOV�VDEHUV�TXH�HOV�VRQ�~WLOV
SHU� H[HUFLU� DTXHVWHV� UHVSRQVDELOLWDWV�� 6HQVH� XQHV� ILQDOLWDWV� GHILQLGHV�� O
HGXFDFLy� QR� Wp� VHQWLW� SHU� DTXHOOV� TXH
O
H[SHULPHQWHQ.(Subirats, M. , 1999,  p 179)

Per tant, els dissenyadors/es i organitzadors/es de la formació tenen una influència i
responsabilitat molt important a l'hora de fer propostes. Si bé és lògic, lícit i
necessari que part de la formació respongui a les necessitats del sistema, s'hauria
d'admetre que aquest hauria de modificar plantejaments que afecten la pràctica
pedagògica. (Q� HOV� 3)=� V
KDXULD� GH� SRGHU� UHVSRQGUH� D� OHV� SUREOHPjWLTXHV
GLjULHV�� VXPPDPHQW� LPSRUWDQWV� SHOV� FDQYLV� SHGDJzJLFV. S'hauria de poder
afavorir totes aquelles propostes que, per inversemblants que puguin aparèixer als
ulls del qui s'ho mira de lluny, responen a un projecte ben definit, amb un contingut
aplicable i promouen la reflexió necessària per a la realització d'un avenç. S'hauria
de poder comptar amb un marc prou ampli,  suficientment flexible, per a canalitzar-
les.

Les 4 narratives essencials del debat sobre l’educació moderna que han de ser considerades a l'hora de dissenyar
formació i de treballar dins els centres són
- ³�OD�UDy�FXOWXUDO
- �OD�UDy�GHPRFUjWLFD
- �OD�UDy�GHO�VXEMHFWH
- �OD�UDy�GH�OD�LQFDUGLQDFLy�HQ�HO�PyQ´�(Gimeno Sacristán,  J. , 1999, p. 44-45)
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Alternances de poder i revoltes.
Domini burgesia. Reivindicacions obreres.
Intervencionisme de l’estat
Llibertat política, econòmica, com a dret per
tothom, de premsa, d'associació, de creença...
Canvis científics (màquina vapor), noves vies
de comunicació (telèfon, tren, cotxe)
62&,(7$7�,1'8675,$/
Economies giren al voltant dels productes
Home i dona són transformadors d'objectes. Mà
d'obra important
El treball és un bé a mantenir indefinidament
Cal un ciutadà: educat en els valors
hegemònics , bon treballador, disciplinat, sa,
bona persona, bon ciutadà,...

Principi no tothom va escola,
després tothom hi ha d'anar però
a 10, 12, 14 anys van a treballar
Objectius: educar en valors
hegemònics (higiene, seguretat,
disciplina, control, raonament
correcte, coneixements bàsics.)
Mètode: Transmissió, disciplina,
rigidesa, inculcar.(escoltar,
estudiar, memoritzar, repetir)
 Material base: el llibre
Escola: classes homogènies,
discriminació de sexes, autoritat
del mestre davant pares i
alumnes.
Qui no està dins la normalitat és
exclòs
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6XEMHFWH
FRQHL[HGRU� L
WUDQVIRUPDGRU
G
REMHFWHV

Catalunya:Mancomunitat (Prat de la Riba)
Temps d'agitació social i lluita obrera. Dictadura de
Primo de Rivera a España, el 1925, suprimeix la
Mancomunitat.
 Davallada indústria tèxtil i augment indústria de
construcció i metal·lúrgica.
1931 Base burgesa (Macià i Companys) proclamen
la República Catalana. 1932 aprovació Estatut i
minsa economia.
Des del 1934 és època de depressió econòmica que
portarà canvis.

Desburocratitzacio,
laïcisme, llibertat
cultural, arriben nous
estudis científics de
l'estranger. Importància
del nen en ell mateix

'HVHQYROXSDPHQW� JUDQ
WDVFD� HGXFDWLYD� L
FXOWXUDO�
 L'esforç més notable es troba a l'escola
primària
Mètode: Es té en compte la intel·ligència de
l'alumnat, la maduresa pels aprenentatges, es
procura donar una resposta diferent a la
societat, des de l'escola.
Objectius: ensenyament  en català,
ensenyaments de més nivell , coneixement
de l'entorn (colònies d'estiu, etc.)
Materials idonis pels aprenentatges,
(Montessori, Decroly, Freinet)
Cursets d'estiu per a mestres,

Eliminació de qualsevol influència
comunal o ètnica



Com avaluar l'impacte de la formació permanent en el marc del PFZ CAPÍTOL II

Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 44 -

������������������������������������������������62&,(7$7 �������������������������������������('8&$&,Ï

��������� ��
%DVH�
&RQWLQXwWDW
TXDQ�HV�SRGLD

*XHUUD�FLYLO�HVSDxROD

���������

%DVH�
3$75,$�(67$7
&RQWLQXwWDW
(6&2/$
75$160,6625$
6XEMHFWH
FRQHL[HGRU� L
WUDQVIRUPDGRU
G
REMHFWHV

5HSUHVVLy
(6&2/$� 129$�
&RQWLQXwWDW�TXDQ�HV
SRGLD

/
DOXPQDW� pV� HO
FHQWUH

Dictadura. Dificultats econòmiques
Molta immigració, sobretot a partir dels 50
Millors vies de comunicació
S'afegeix a l'anterior  el control moral i religiós

Depuració de docents
Continuen pocs centres

Èmfasi per  la moral i la religió
Formació  política española als
centres
Tot llengua castellana
Continguts i coneixements trets
de llibres revisats per
censuradors
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%DVH�
&RQWLQXwWDW
(6&2/$
75$160,6625$
6XEMHFWH
FRQHL[HGRU� L
WUDQVIRUPDGRU
G
REMHFWHV

5HVVRUJLPHQW
(6&2/$�$&7,9$�

/
DOXPQDW� pV� HO
FHQWUH

���������
���������
%DVH�
&RQWLQXwWDW
(6&2/$
75$160,6625$
DPE� HOHPHQWV
G
HVFROD�DFWLYD�

*HQHUDOLW]DFLy
(6&2/$�$&7,9$�

/
DOXPQDW� pV� HO
FHQWUH

%DVH�
&2081,&$&,Ï�
,1)250$&,Ï�

(O�QHQ�FRP�LQGLYLGX
TXH� GHVHQYROXSD
OHV� VHYHV

'LFWDGXUD��&RQWLQXwWDW
'HPRFUjFLD��&RQWLQXwWDW�HQ�SULQFLSL
$YHQoRV� WHFQROzJLFV�� WHOHFRPXQLFDFLRQV� L
LQIRUPDFLy
&DQYLHQ� OHV�HFRQRPLHV��*LUHQ� DO� YROWDQW� GH
OHV�LPDWJHV�
/D�SHUVRQD�KD�GH�WHQLU�FDSDFLWDW�GH�UHVSRVWD
LPPHGLDWD�� FDSDFLWDW� WHFQROzJLFDPHQW�
IOH[LELOLWDW�� KD� GH� VDEHU� VHU� DXWzQRP�
SDUWLFLSDWLX�� UHVSRQVDEOH�� FDSDo�GH�SUHQGUH
GHFLVLRQV���
/D�IDPtOLD�Wp�SDSHU�PROW�LPSRUWDQW
62&,(7$7�'(�/$�&2081,&$&,Ï

3RGHP� UHVXPLU� HO� VHJOH�;;�GLHQW� TXH� pV� HO
TXH�YD�GH�OHV�JXHUUHV�PXQGLDOV�DO�VRUJLPHQW
GH� OD� 8QLy� (XURSHD�� 4XH� KD� YLVW� FDXUH� HO
SRGHU�GH�O
(VW��KD��SDVVDW�SHU�JXHUUHV�FDS�HO
ILQDO� GH� VHJOH�� DPE� XQV� (8$� PROW
SRGHURVRV��7RW�DL[z�HQV�SRUWD�DO�VHJOH�;;,�

1992 LOGSE. Reforma
del Sistema educatiu.
Escolarització fins els 16
anys
Inici centres
experimentals.
(generalitzada el 2000)
.
Canvis programacions,
avaluacions, continguts,
metodologia (part ha
quedat en teoria)

ESCOLA ACTIVA
Recuperació d'Escola Nova
L'ús de pràctiques socials canviaran
l'individu
Es recupera l'ús de la llengua catalana
Qui no està dins la normalitat s'inclou,
no es margina. Atenció a la diversitat
Nen amb pensament, intel·ligència i
personalitat pròpia, disciplina interna,
ritmes de desenvolupament diferent
No a l'autoritarisme. Si als estímuls
exteriors.
Es veu la necessitat de canviar el paper
del professorat
Coeducació
Materials específics
Relació amb famílies
Inclusió etnicitat, accions socials,
participació en pràctiques pedagògiques
Incorporació noves tecnologies
Desenvolupament de l'aprenentatge
significatiu

Continua
Escolarització massiva

L'escola ha de procurar els
processos de socialització
Continuen molts aspectes de
l'escola transmissora però amb
passos endavant per acostar-se
a l'escola activa.
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6HJOH�;;,
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%DVH�
(V� PDQWHQHQ� WUHWV
DQWHULRUV�� EDUUHMD
GH�WRW�

3UHYLVLy�
&DQYL�
,QFUHPHQW
FRQHL[HPHQW�
7HFQRORJLD�
3DUWLFLSDFLy�

(QWHVD� HQWUH
VXEMHFWHV� FDSDoRV
GH� OOHQJXDWJH� L
DFFLy�

/
HGXFDFLy� FRP� D
�SDLGHLD�

Democràcia estable. Alternança progressistes-
liberals
Poder en mans de la tecnologia i l'economia.
Globalització mundial
Influència dels mitjans
Molta mobilitat (més electrònica)
El treball es redueix, menys estabilitat laboral,
més especialització laboral
Menys recursos naturals
Onades  migratòries fortes
Incertesa científica i ideològica
Formes de decisió més cooperatives

Partim amb la idea que s'ha de construir, a
partir del diàleg, una Europa que vol la pau i el
respecte per la diversitat i les diferents cultures.
Una Europa forta davant els EUA i amb llibertat
i respecte a la vida i al medi.

Des del 1990 ençà és
època de frontera
Sentiments
d'inseguretat, presa
d'opcions difícils,
confusió,
replantejaments...
Temps de canvi
Immersos en processos
no controlats
individualment
Desconfiança en
institucions
Cal donar forma a la
personalitat i
coneixements de
l'alumnat que ha de
controlar coneixements,
canvis socials i culturals.
El centre educatiu haurà
de modificar
currículums, posar al dia
els continguts.
Hi ha una problemàtica
ambiental.

Objectius:
Donar als alumnes un sentit de la seva
dignitat personal, capacitats a
desenvolupar, força per sobreviure,
obligació de participar, intel·ligència per
prendre decisions i seguir aprenent tot
sol
Ensenyar a aprendre sol Conèixer,
destriar, sintetitzar informació
Ajudar a desenvolupar pensament crític,
iniciativa, creativitat, reflexió
Ensenyar a gaudir de la bellesa, ocupar
el lleure, estimular l'aprenentatge
continu
Estimular diàleg amb l'entorn
Dotar de coneixements base per
especialització posterior
Conèixer elements culturals diferents
dels propis
Desenvolupar valors i actituds que el
treguin de la individualització,
democràtics, per la pau, alimentació
correcte, salut,  de cooperació, treball
d'equip, l'estètica i l'ètica de les
relacions personals
Comprendre influències de les NTIC
Professorat: Canvi
Mètode: Desenvolupar intel·ligència,
maduresa, i disciplina interna de
l'alumnat al ritme diferent de cadascú.
Possibilitar la construcció de pensament
i desenvolupament dels processos
interns.
Desenvolupar l'aprenentatge dialògic
Material: coneixement i ús de Noves
Tecnologies
Noves eines de treball, reconversió de
l'ús del llibre

On hi ha colors                      continuen
trets característics liberals i escola
transmissora
On hi ha colors
s'afegeixen trets progressistes
On hi ha color           s'esdevé i cal donar
resposta
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En la primera part d'aquest capítol (2.1) he descrit els marcs generals socials i educatius amb que ens hem trobat
perquè crec que el passat ens marca i posa els fonaments d'on som ara de la mateixa manera que nosaltres estem
posant els del futur .
Sobre el camp de l'educació cal mirar les coses a curt, mitjà i llarg termini (és a dir
amb perspectiva de futur) i a fer-ho ens ajuda el saber qui som i d'on venim.
Com s'ha vist en l'apartat anterior (2.1) hi ha hagut uns moments històrics de "gloria pedagògica" i s'han  donat
sempre que els docents han pogut tenir control sobre el procés de l'educació (cosa que alguns autors tornen a
reivindicar (Imbernon, F. , 1999, p. 65).
Hem vist (de forma ràpida) la crisi de l'escola dels dogmes, de les veritats infal·libles. També coneixem que
l'educació en aquests moments ha deixat de ser patrimoni exclusiu dels centres escolars perquè el fet educatiu és
molt complex i cada cop es dóna més fora de les parets de l'aula  (Imbernon, F. , 1999,  p. 66)

He exposat el pensament de diferents autors actuals pel que fa a les visions de futur que podem tenir.

En aquesta segona part del capítol exposaré alguns conceptes que m'han servit de base per a la recerca i algunes
definicions que ajudaran al lector/a a fer una interpretació més correcte del procés que he seguit i del resultat del
treball.

������ 'HILQLFLRQV�SUqYLHV�R�SUHOLPLQDUV

&RQFHSWXDOLW]DFLy� Formar conceptes. Organitzar un conjunt de coneixements en un sistema conceptual.
(G.E.C. , 1978, Vol. V, p. 448)

0qWRGH��certes formules que són el camí del treball./ Manera sistemàtica de procedir. (G.E.C. , 1978, Vol. X, p.
30)

0HWRGRORJLD�� OD� OzJLFD� GHOV� PqWRGHV� (Walker, R., 1997, p.161). Aplicació coherent d'un mètode  (G.E.C. ,
1978, Vol. X, p. 30)

,QYHVWLJDFLy� Acció d'investigar (G.E.C. , 1978, Vol. VIII, p. 654) / és una recerca portada a terme d'una manera
sistemàtica i contrastada que , en el nostre cas, es pretén que vagi lligada al canvi de la manera de fer del
professorat a l'aula .

Separo LQYHVWLJDFLy�VREUH�O
HGXFDFLy d’LQYHVWLJDFLy�HGXFDWLYD. La primera és una investigació racionalista, la
segona la  que ha d'estar incorporada dins la Formació Permanent del Professorat.

7qFQLFD���SUjFWLFD�GHWDOODGD�GH�OHV�HVWUDWqJLHV���(Walker R., 1997, p. 61)

,PSOLFDFLy� de vegades qüestiona "l'status" jeràrquic. Com diu l'A. Corominas (1988), es "GRQD� D� GLIHUHQWV
QLYHOOV�� LPSOLFDFLy� DIHFWLYD�� LPSOLFDFLy� KLVWzULFD�� LPSOLFDFLy� SURIHVVLRQDO," etc. També es dóna en diferents
graus i qualitat

9DOLGHVD�G
XQD�SURYD��és el grau de precisió amb el qual la prova utilitzada mesura realment allò per al que fou
dissenyada.

/D�ILDELOLWDW� és el grau de consistència o estabilitat amb la qual la prova mesura una variable donada.

(ILFjFLD�  aconseguir el que hom es proposa
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(ILFLqQFLD�  aconseguir el que hom es proposa però amb el mínim cost i esforç

������(OV�SDUDGLJPHV�GH�OD�UHFHUFD�LQWHUSUHWDWLYD�L�FUtWLFD

Ja he dit en apartats anteriors que la ciència no està apartada del món sinó que pertany i depèn d'un context
social. També, en el nostre cas, ens interessa més la intencionalitat de les actuacions que ens porta a una
comprensió de les mateixes i ens possibilita entendre les motivacions.
El paradigma interpretatiu ��Wp�XQD�FRQFHSFLy�GLIHUHQW��VREUH�OD�QDWXUDOHVD�GH�OD�UHDOLWDW��GH�OD�ILQDOLWDW�GH�OD
FLqQFLD��GHOV�FULWHULV�GH�YDOLGHVD��HWF��UHVSHFWH�OD�SHUVSHFWLYD�SRVLWLYLVWD�  (Colàs, M. Pilar, 1998,  p. 49). Tal
com ho veig, s'ha d'entendre la realitat de forma global i plena d'interrelacions, múltiple, i ha d'ésser estudiada
des d'aquest punt de vista, de forma holística  ho poden avalar escrits de Guba i Lincol 1982, 1985, i Colàs, Ma.
Pilar , 1998, p. 50 i Gimeno, 1998 i Imbernón 1999...
El paradigma interpretatiu , de llarga tradició (ve de l'hermenèutica), ens permet
treballar amb molta varietat de fonts (la �IHQRPHQRORJLD�� KLVWRULFLVPH�
LQWHUDFFLRQLVPH� VLPEzOLF�� en són les bases (Jacob, 1987, p. 48) per a intentar
comprendre les accions i les complexes i variades conductes que es donen. És el
més adient si recordem que la finalitat d'aquesta investigació és comprendre els
fenòmens. No s'ha pretès, i em repeteixo, treure un model generalitzable. Em
remeto , de nou, al Projecte presentat tot recordant que el paradigma interpretatiu
Pretén la comprensió de les accions que realitzem. Segons Colàs, M. P. , 1998, p.
49 podem resumir eOV�SRVWXODWV�HQ�
• /D�FLqQFLD�QR�pV�TXHOFRP�DEVWUDFWD�L�DwOODW�GHO�PyQ�VLQy�TXH�GHSqQ�GHO�FRQWH[W�VRFLDO���MD�TXH�pV�GLQWUH�VHX

TXH�HOV�VXEMHFWHV�LQWHUSUHWHQ�HOV�VHXV�SHQVDPHQWV��VHQWLPHQWV�L�DFFLRQV
• /D�FRQGXFWD�KXPDQD�pV�PpV�FRPSOH[D�L�GLIHUHQFLDGD�TXH�HQ�G
DOWUHV�pVVHUV�YLXV�SHU�WDQW no la podem

explicar igual com es fa amb les ciències de la natura
/D�FRPSUHQVLy�V¶RIHUHL[�FRP�DOWHUQDWLYD�D�O
H[SOLFDFLy�FDXVDO�L�SUHGLFFLy�GH�OD
SURSRVWD�SRVLWLYLVWD

• /HV�WHRULHV�VyQ�UHODWLYHV�MD�TXH�FDGD�VRFLHWDW�DFWXD�DPE�YDORUV�SURSLV�L�DTXHVWV�FDQYLHQ�DPE�HO�WHPSV�
D'aquí en deriva HO�T�HVWLRQDPHQW�GH�OD�YDOLGHVD�XQLYHUVDO��GH�O
REMHFWLYLWDW�L�OD�FLHQWLILFLWDW

• /D�UHDOLWDW�pV�P~OWLSOH��pV�LQWDQJLEOH�i per tant ha de ser�HVWXGLDGD�GH�IRUPD�KROtVWLFD��LQWHJUDO
• /D�ILQDOLWDW�GH�OD�LQYHVWLJDFLy�VHUj�FRPSUHQGUH�HO�IHQRPHQ

El treball té , seguint Goetz i Lecompte (1988, p. 69 i següents, a Gimeno, X. 1998  i a Núñez, L, 1995)  un
caràcter inductiu perquè partim des de la realitat planera, des d'abaix de la tasca. També té caràcter generatiu
perquè pretenem arribar a uns constructes  a partir de les dades que hem obtingut. És constructivista, perquè les
unitats d'anàlisi comencen a  aparèixer durant l'observació i  és subjectiu perquè reconstruïm unes �FDWHJRULHV
HVSHFtILTXHV�TXH�HOV�SDUWLFLSDQWV�IDUDQ�VHUYLU�SHU��FRQFHSWXDOLW]DU�OHV�VHYHV�SUzSLHV�H[SHULqQFLHV�L�OD�VHYD�YLVLy
GHO�PyQ��(Colàs, M. Pilar, 1998, p 50)

D'altra banda crec que he pogut conjugar, en alguns aspectes,  l'anterior paradigma amb el de l'enfocament
crític.
A partir de la �WHRULD�FUtWLFD�GHO�FRQHL[HPHQW� de Habermas, J.  podem dir que els pilars on s'assenta aquesta
teoria �SDUWHL[HQ��GH�OD�UHFXSHUDFLy�G
HOHPHQWV�GHO�SHQVDPHQW�VRFLDO� (Colàs, M. Pilar, 1998, p 51). Si apuntem
les característiques que l'autora ens mostra a les pàgines 51-52 es veurà que bona part m'ha estat també útil pels
capítols posteriors:

• �1L�OD�FLqQFLD�QL�HOV�SURFHGLPHQWV�PHWRGROzJLFV�HPSUDWV�VyQ�DVqSWLFV��SXUV�L�REMHFWLXV�
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• �/
H[SOLFDFLy�GH�OD�UHDOLWDW�TXH�GyQD�OD�FLqQFLD�QR�pV�REMHFWLYD�QL�QHXWUDO�MD�TXH�REHHL[�D�XQ�LQWHUqV�KXPj
DO�TXDO�HV�VHUYHL[�������/D�PLVVLy�GH�OHV�FLqQFLHV�FULWLTXHV�pV�����IHU�TXH�HOV�PHFDQLVPHV�FDXVDOV�VXEMDFHQWV
VLJXLQ�YLVLEOHV�SHU�D�WRWV�DTXHOOV�D�TXL�DIHFWHQ��D�IL�GH�SHUPHWUH�XQD�VXSHUDFLy����

• /D�PHWRGRORJLD�TXH�HV�SURSXJQD�pV�OD�FUtWLFD�LGHROzJLFD���/
DXWRUHIOH[Ly��FRQHL[HPHQW�LQWHUQ�L
SHUVRQDOLW]DW�SHUPHW�SUHQGUH�FRQVFLqQFLD�GH�FRP�OD�KLVWzULD�L�OD�ELRJUDILD�FRQWULEXHL[HQ�HQ�OD�IRUPD�GH
YHXUH
V�FDGDVF~��HQ�HOV�UROV�GH�FDGDVF~��L�HQ�OHV�H[SHFWDWLYHV�VRFLals."

Els valors ocupen un lloc predominant des d'aquesta perspectiva crítica.
La teoria i la pràctica són inseparables i, per tant, els fets són analitzats des de les dues vertents.
Cal tenir present que també està lligat, com he dit, amb la teoria constructivista del coneixement perquè �DTXHVW
HV�GHVHQYROXSD�HQ�XQ�SURFpV�GH�FRQVWUXFFLy�L�UHFRQVWUXFFLy� (Colàs,M. P. , 1998,  p. 53)
Seguint aquesta teoria els participants s'han de convertir en investigadors però
en el cas concret d'aquesta experiència no ha pogut ésser així totalment i en conseqüència, en els resultats (no en
el plantejament) hi haurà més components de caire interpretatiu que crític.
Des del punt de vista crític la realitat és dinàmica i evolutiva i som agents actius de les modificacions i canvis i
de la construcció d'aquesta. Si bé dins el paradigma crític �/D�ILQDOLWDW�GH�OD�FLqQFLD�QR�pV�QRPpV�H[SOLFDU�L
FRPSUHQGUH�OD�UHDOLWDW��HQFDUD�TXH�DL[z�pV�QHFHVVDUL��VLQy�FRQWULEXLU�D�O
DOWHUDFLy�G
DTXHVWD�  (Colàs, M.
Pilar, 1998) crec que a partir del paradigma interpretatiu i amb la comprensió de fets  hi va inherent, associat
necessàriament, la voluntat provocadora d'anar més enllà, de contribuir a modificacions (encara que, de vegades
no s'explicitin)�L���OD�IRUPDFLy�GHO�FDUjFWHU�HQ�HOV�KjELWV�GH�UHIOH[Ly��  (Colàs, M. Pilar, 1998). Inconscientment
em va sortint a tot arreu perquè és la base en la que crec per obtenir el canvi de la professió del docent .

En resum, per clarificar�la base investigativa que he utilitzat i fent una adaptació de Goetz i Lecompte, 1988 p.
69 i següents,  citat per Gimeno, X.,  1998,  p. 51 )

�����3$5$',*0$�'
,19(67,*$&,Ï�,17(535(7$7,8�,�&5Ë7,&
9LVLy�P~OWLSOH�L�KROtVWLFD��GLQjPLFD��HYROXWLYD�L�LQWHUDFWLYD
GHO�IHW�L�OD�UHDOLWDW
&RPSUHQVLy�GH�UHODFLRQV�LQWHUQHV�SHU�D�FRQWULEXLU�D�OD
PLOORUD�D�WUDYHV�GHO�FDQYL
$PE�XQ�FRQHL[HPHQW�SUjFWLF��DPE�H[SOLFDFLRQV�GH�OHV
DFFLRQV�TXH�LPSOLTXHQ�WHRULW]DFLy�GH�FRQFHSWHV
,QIOXqQFLD�GHOV�YDORUV�HQ�HO�SURFpV
7HRULD�L�SUjFWLFD�QR�HV�SRGHQ�VHSDUDU
,QWHUDFFLRQV�DPE�HOV�REMHFWHV�G
LQYHVWLJDFLy
3DUDGLJPD�TXDOLWDWLX
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������3HO�TXH�ID�D�O
$YDOXDFLy

��������'HILQLFLRQV�

Si mirem alguns diccionaris generals i especialitzats trobarem les definicions que, per desgràcia, han prevalgut i
encara prevalen: l'avaluació com a "mesura".
Vull donar la informació necessària trobant exemplificacions (en el PFZ del Vallès Oriental i en la pròpia
experiència) que ens permetin veure un enfocament diferent de l'avaluació en general, i en particular en la
formació del professorat o en l'avaluació educativa. Vull deixar clar que el concepte d'avaluació és més ampli i
més complex que el de "medició". Com diu Angulo, F. (1993, p. 8)  �(O�FRQFHSWH�G
DYDOXDFLy�Wp�PHV�VLQzQLPV
GHOV�TXH�XQ�ERQ�GLFFLRQDUL�GH�OD�OOHQJXD�HVSDxROD�SRGULD�VRSRUWDU�

D��  Avaluació: Acció d'avaluar (G.E.C. , 1978, Vol. II, p. 756)
      Avaluar:    Determinar ,especialment de manera aproximada la vàlua o valor
d'alguna cosa  (G.E.C. , 1978, Vol. II, p. 756)

E�� Avaluació: Activitat sistemàtica i contínua, integrada dins el procés educatiu, que té per objecte proporcionar
la màxima informació per a millorar aquest procés, reajustant els seus objectius, revisant críticament els  plans i
programes, mètodes i recursos i facilitant la màxima ajuda i orientació als alumnes... és un judici de valor sobre
una descripció qualitativa (Diccionario de las Ciencias de la educación, 1983,       , Vol  I, p. 603)

F� Actualment, a la Normativa del Departament d'Ensenyament, l'avaluació es troba en lleis i decrets fent ja
referència a la millora qualitativa. Es considera bàsica l'avaluació que fa referència  a conèixer la consecució
dels objectius proposats i la forma com poden influir els diferents components del sistema.
L'avaluació en general requereix:
• Recull sistemàtic d'informació ---------------- escriure
• Anàlisi i valoració---------------------------------- interpretar
• Presa de decisió----------------------------------- actuar

Requerirà, també un tipus d'organització, estratègies i instruments.

G� En l'àmbit de la Formació del Professorat, l'avaluació s'ha vingut realitzant com a
consulta d'opinions al destinatari de la formació

H� En l'àmbit empresarial  l'avaluació està lligada, preferentment a les actuacions en
els llocs de treball

I� En la Memòria del PFZ del curs 98-99 es diu que "OD� ILQDOLWDW� GH� O
DYDOXDFLy� pV� OD� GH� WHQLU� HOHPHQWV� SHU
HVWDEOLU�PRGDOLWDWV��DWHQGUH�QHFHVVLWDWV�L�IHU�XQD�RIHUWD�TXH�JHQHUL�DFWLYLWDWV�LQQRYDGRUHV"

��������7LSXV�G
DYDOXDFLRQV�GHILQLGHV�GLQV�HO�3)=�9DOOqV�2ULHQWDO�,

En el PFZ del Vallès Oriental I, han anat sorgint al llarg dels anys unes definicions de diferents tipus d'avaluació
que  especifico:

• $YDOXDFLy� LQLFLDO: la necessària per a conèixer el punt de partença individual sobre aptituds, interessos,
coneixement previ, motivació, expectatives de l'assistent a les activitats.

• $YDOXDFLy�)RUPDWLYD: aquella que ha de servir, bàsicament perquè el grup s'autoavaluï, faci una parada en
el procés de treball, reflexioni sobre el que està fent, reorienti les tasques... des d'aspectes materials fins a
personals i la incidència a l'escola (Memòria-Programa 96-97)
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• $YDOXDFLy� SURFHVVDO� R� SURFHVVXDO� R� GH� SURJUpV: és la que permet conèixer les condicions en que es
desenvolupen les activitats i prendre mesures, si calen durant el procés. La informació s'utilitza de forma
immediata per a prendre decisions i fer modificacions durant l'activitat

• $YDOXDFLy� GH� VHJXLPHQW: és aquella que serveix per a conèixer l'opinió dels assistents a les activitats i
modificar aspectes necessaris sobre el procés d'aprenentatge que s'ha obert i que siguin per a la millora. El
sentit de l'avaluació recau en la recollida sistemàtica d'informació per a poder fer les valoracions i prendre
les decisions més convenients continuadament a fi i efecte de millorar aspectes, esmenar deficiències i
proposar noves activitats de cara el proper curs (acta 25/11/92)

• $YDOXDFLy�TXDOLWDWLYD: és la que permet aconseguir elements útils per a poder conèixer l'impacte de les
activitats a les aules i als centres. Va adreçada a l'assistent i ha de tenir un llenguatge diferent, un estil
diferent, i procurar-se aliats que augmentin la credibilitat, ha de ser convincent, creïble i útil per aquells a
qui va dirigida (adaptació de la p. 10 de Walker R.)

• $YDOXDFLy� GH� O
LPSDFWH: És la que permet valorar els canvis d'intencions i d'actituds que impulsen una
modificació de la pràctica. Conèixer també els efectes entre els seus companys en el desenvolupament de
les seves tasques individuals i en col·laboració

• $YDOXDFLy�ILQDO: permet veure el nivell de realització dels objectius proposats i a partir d'aquí plantejar-ne
d'altres pel curs següent.

���������(YROXFLy�GHO�FRQFHSWH�G
DYDOXDFLy�DO�OODUJ�GHO�WHPSV

Des d'un punt de vista històric, podem dir que tot i que els especialistes posen els seus inicis en els anys 30 , és
en els anys 60 que es planteja l'avaluació més extensivament per a poder començar la  rendabilització de les
activitats.  Aleshores es definia:

Avaluació:  SURFHGLPHQW� TXH�� D� SDUWLU� G
XQD� LQIRUPDFLy� VLVWHPjWLFD� VREUH� XQ� HOHPHQW� UHOOHYDQW�� HQV� SHUPHW
MXWMDU�HO� VHX�YDORU�HQ�UHODFLy�DOV�REMHFWLXV�SURSRVDWV� L�SUHQGUH� OHV�GHFLVLRQV�DGHTXDGHV�SHU�D� OD�PLOORUD . O,
també, �DFWH�HGXFDWLX�GH�PLOORUD�GHO�SURFpV�G
DSUHQHQWDWJH�L�XQD�DMXGD�D�O
DOXPQH� (Diccionario de las Ciencias
de la educación, 1983, Vol  I, p. 603)

Cap els anys setanta,  Xavier Gimeno (1998) resumeix d’alguns autors:

Avaluació: ��8QD� FRQYHQLqQFLD�� QHFHVVLWDW� RUJDQLW]DGRUD� G
XQ� HQWUHOODW� GH� IHWV� GHVRUGHQDWV�� OOHLV�� FRQFHSWHV�
FRQVWUXFFLRQV�� SULQFLSLV�� HQ� XQD� IRUPD� VLVWHPjWLFD�� DPE� VHQWLW�� PDQHMDEOH�� TXH� FRQVWLWXHL[� XQ� LQWHQW� GH
FRPSUHQGUH�HO�TXH�FRQHL[HP�UHIHULW�D�XQ�IHQRPHQ�GRQDW� (p. 19)

Els anys 80, amb noves experiències, hi ha una demanda d'adequació al món
econòmic. A Anglaterra es lliga l'avaluació a una descentralització i, per tant,
l'avaluació va lligada a la informació dels usuaris i a tenir més o menys recursos. A França , també, en relació
als recursos que se li donen al centre, es van creant organismes d'avaluació.

Els anys 80 es definia �XQ� PRGHO� WHzULF� R� � GHVFULSWLXV�H[SOLFDWLXV�SUHGLFWLXV� FRP� D� FRQMXQW� GH� VXSzVLWV�
FRQFHSWHV� L� SURSRVLFLRQV� LQWHUUHODFLRQDGHV� GH� IRUPD� OD[D� TXH� FRQILJXUHQ� XQD� YLVLy� GHO� PyQ� i �HOV� PRGHOV
SUHVFULSWLXV�QRUPDWLXV�RSHUDWLXV�FRP�D�GLVVHQ\�GH�SURFHGLPHQWV�R�SURFHVVRV�zSWLPV�TXH�SURSRVHQ�SRVVLELOLWDWV
G
DFWXDFLy�SUjFWLFD�HQ�UHODFLy�DPE�XQ�IHQRPHQ�FRQFUHW� (Gimeno, X., 1998, p.20)

És a partir dels anys 90 que hi ha un nou enfocament i un nou element molt important:� QR� V
DYDOXD� SHU
UHQGLELOLW]DU�VLQy�SHU�D�OD�PLOORUD�
 Els anys 90 trobem als autors Stufflebeam i Shinkfield (1989, ar Gimeno, X., 1998,
p.20) que diuen:

Avaluació �pV�HO�SURFpV�G
LGHQWLILFDU��REWHQLU�L�SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLy�~WLO�L�GHVFULSWLYD�VREUH�HO�YDORU�R�PqULW
GH�OHV�PHWHV��OD�SODQLILFDFLy��OD�UHDOLW]DFLy�L�O
LPSDFWH�G
XQ�REMHFWH�GHWHUPLQDW��DPE�OD�ILQDOLWDW�GH�VHUYLU�GH�JXLD
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SHU� D� OD� SUHVD� GH� GHFLVLRQV�� VROXFLRQDU� HOV� SUREOHPHV� GH� UHVSRQVDELOLWDW� L� SURPRXUH� OD� FRPSUHQVLy� GHOV
IHQzPHQV�LPSOLFDWV��

Segons en Xavier Gimeno, (1998,  p. 20) Stufflebeam i d’altres , "HV� WUDFWD� GH� O
~V� GHO� PqWRGH� FRP� XQD
DSUR[LPDFLy�XWLOLW]DGD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLy�L�O
DYDOXDFLy�HGXFDWLYHV�SHU�WDO�GH�UHXQLU�GDGHV�TXH�V
XWLOLW]DUDQ�FRP�D
EDVH� SHU� D� OD� LQIHUqQFLD� L� OD� LQWHUSUHWDFLy� SHU� D� O
H[SOLFDFLy� L� OD�SUHGLFFLy�� SHU� D� OD� YDORUDFLy� L� OD� SUHVD� GH
GHFLVLRQV�

Com es pot veure, uns enfocaments (primers) posen èmfasi en la mesura, mentre els altres el posen en el procés
i la presa de decisions. De totes maneres, segons es posi més força en un enfoc o altre sortiran uns models
diferenciats. Cada autor es basarà en el que millor cregui.

/D�GHILQLFLy�G
DYDOXDFLy�GHSHQGUj��WDPEp��GHO�FRQWH[W�HGXFDWLX�RQ�LQWHUDFWXD�

����UtJLG�L�VHOHFWLX��WLSXV�G
DYDOXDFLy�VDQFLRQDGRU�L�UHVWULFWLX
��REHUW�L�GHPRFUjWLF��WLSXV�G
DYDOXDFLy�RULHQWDGRUD�L�FUtWLFD�(Diccionario de las Ciencias de la educación, 1983,
Vol  I, p. 603)

���������*UDQV�EORFV�G
REMHFWHV�DYDOXDWLXV�HQ�OD�)RUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW

Els grans blocs que es troben en el PFZ del Vallès Oriental I i que, es poden
generalitzar pel que he trobat en la bibliografia, són:

• les necessitats i demandes formatives del professorat en exercici
      Normalment la necessitat del centre es transforma amb demanda que
      especifica durant la detecció i que més endavant es concretarà detalladament
      en l'oferta formativa d'activitats. Posteriorment l'activitat és avaluada i la
      resposta que s'ha donat a la necessitat del centre també ho pot ser (però això
      no és tan freqüent)

• Els desenvolupaments i organització dels PFZ
Aquí coneixem l'experiència d’avaluació del FOPI de Cornellà (López, 1984), la
portada a terme per l’ICA de la Universitat de 1986 i la del PF del Prat de Llobregat
(Rul,J. coord. 1992) i que informa sobre els plans de formació duts a termes des de
l'any 89 al 91 i el de Pere Darder i A, López, portada a terme en els Centre
Municipals de Barcelona que es va fer entre el 88 i el 95 dedicat a la participació
dels seus integrants personal i institucionalment.
En el Vallès Oriental s'han portat a terme en diferents ocasions (anys enrere, com es veurà) experiències
avaluatives del PFZ  i fins i tot amb la creació d'instruments per part del seminari coordinador.
El que és comú i d'àmbit general són avaluacions parcials de parts d'organització i funcionament.

• L'impacte i efectes sobre la pràctica del professorat
Encara no s'observa un tipus de pràctica molt general en aquest sentit. Les referències són la necessitat d'avaluar
(Garcia Álvarez, 1993 p 119-127 i 1997 p 49-110 i X. Gimeno, 1998,  p 227 i Núñez, Ll. 1995, i d'altres)

• Impacte i efecte sobre l'aprenentatge dels alumnes
      Aquest és el millor indicador per a considerar l'impacte de la formació, la
finalitat última de l'ofici de mestre.( Garcia Álvarez, 1997, Núñez, L. 1995)
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���������)LQDOLWDWV�GH�O
DYDOXDFLy

En general, es consideren 5 tipus principals de finalitats que es pretenen amb l’avaluació d'actuacions
formatives: (Pain, 1993, a Gimeno, X , 1998, p. 223)

- Correctiva: millorar l'acció formativa
- Verificadora (o de diagnòstic) : Comprovar els objectius aconseguits
- Formativa: Considerar una oportunitat de formació per als qui participen en l'avaluació
- Econòmica: Mesurar la rendibilitat de l'actuació formativa
- Sociològica: observar els canvis produïts en l'entorn escolar

Hi podem afegir:
- d'orientació i reorientació:  de tot el procés, estructura i funcionament a través del "feedback o

retroalimentació de la informació que s'ha recollit
-  de control

���������3HU�DTXHVWD�UHFHUFD

Com es veurà he agafat el model d'avaluació de l'impacte però  crec que seria una
avaluació molt estreta si em limités només a veure l'impacte que l'activitat ha tingut
perquè només dependria de la incidència i repercussió en l'assistent i la seva aula�
Si bé és cert que aquest era el punt de vista que predominava en l'inici, quan vaig
presentar el Projecte per a la Llicència, ara, al final, no puc deixar-ho d'aquesta
manera i, per tant, si alguna variació hi ha hagut del Projecte inicial al Treball final
ha estat el d'anar més enllà del que havia pensat. No es tracta només de
proporcionar al Departament uns instruments per a  l'assegurament de l'eficàcia i
eficiència del que estem fent en els PFZ sinó d'entrar a fons en una nova forma
d'avaluar útil per a tots aquells que hi participen (departament, assistents,
comissions, inspecció, centre...) i una forma de canvi de disseny de la formació.
Crec que cal treballar per substituir criteris de quantitat per criteris de qualitat. Cal
anar cap un canvi d'enfoc de l'avaluació i possiblement de la formació perquè
existeix una coherència entre les formes d'avaluar, les funcions i els objectes.

�

������3HO�TXH�ID�D�OD�,QQRYDFLy

Igual que el concepte d'avaluació, pel que fa al d'innovació trobem diferents concepcions teòriques.

El fet de parlar “d’impacte de la formació permanent” suposa focalitzar l’estudi vers
HOV� FDQYLV� R� UHVXOWDWV� GH� OHV� LQQRYDFLRQV� R� WHQGqQFLHV� GH� FDQYL� D� SDUWLU� GH
O
DVVLVWqQFLD� D� XQD� DFWLYLWDW� GHO� 3)=, al menys en els llocs on s'ha fet aquesta
recerca.

Què vol dir innovar?  Quines diferències hi ha entre innovar i renovar? Si mirem el
diccionari (G.E.C. , 1978, Vol. VIII, p. 622) ens trobarem
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Innovar = introduir novetats en alguna cosa
Renovar= Fer de nou. Fer que una cosa vingui a substituir la de la mateixa naturalesa que hi havia abans
(renovellar)
Renovacio= Acció de renovar (transformació, modificació...)

����/D�LQQRYDFLy�pV�O
HIHFWH�SURGXwW�FRP�D�UHVXOWDW�GH�OD�LQFRUSRUDFLy�G
XQD�QRYHWDW�D�XQD�UHDOLWDW�MD�H[LVWHQW�TXH
UHVXOWD�PRGLILFDGD� (González Sokler, 1988, p. 650; a  Gimeno, X. 1998, p. 56)

Entenc que la renovació pedagògica, en alguns llocs, es pot entendre com sinònim
de projecte innovador que impulsa noves experiències educatives sobre la base de
les existents però la innovació posa més l'accent en el canvi i es produeix  quan es
posa de manifest una insatisfacció davant d'una situació i ens proposem  millorar-la.

El concepte, en el nostre cas,  està en HQWHQGUH�OD�LQQRYDFLy�FRP�D�FDQYL�TXDOLWDWLX�GH�OD�SUD[LV�D�O
DXOD�L�R�D
O
HVFROD�� D� SDUWLU� G
XQD� DFWLYLWDW� GH� IRUPDFLy a la que el professor/a assisteix (fins avui,voluntàriament),
individualment o en companyia del claustre.
La innovació entesa com a creació, invenció, investigació està, encara, llunyana del Centre Educatiu (hi ha
excepcions) però tenim l'obligació d'intentar motivar per a que es doni i ens hem de proposar actuacions perquè
formi part de la feina quotidiana.

Si traspasséssim aquest concepte d'innovació, als nivells d'empresa veuríem que està molt desenvolupat i es
porta a terme amb una exigència importantíssima per a la qualitat. El Sr.�Carles Sans i Ravellat, director del
CIDEM (El Periòdico, 11/ 2000,) diu: �1R�pV�PpV� LQQRYDGRUD�O
HPSUHVD�TXH�PpV� LQYHUWHL[�VLQy� OD�TXH�PLOORU
GHVHQYROXSD�HOV�VHXV�SURGXFWHV��GHILQHL[�HOV�SURFHVVRV�SURGXFWLXV�L�JHVWLRQD�HO�FRQHL[HPHQW�L�OD�WHFQRORJLD�, és
a dir, que, per a ell, innovació és bona gestió.
Si veiem el que diu l'Eugeni Terré i Ohme, gerent d'innovació tecnològica del CIDEM���$�WRWV�HOV�VHFWRUV�HV�SRW
LQQRYDU�JUjFLHV�D�OD�JHVWLy�GHO�FRQHL[HPHQW�L�OD�WHFQRORJLD���� Per ell hi ha

����&LQF�DFWLYLWDWV�FODX�GHO�SURFpV�G
LQQRYDFLy�
• JHQHUDFLy�GH�QRXV�FRQFHSWHV
• GHVHQYROXSDPHQW�GH�SURGXFWH
• UHGHILQLFLy�GHOV�SURFHVVRV�SURGXFWLXV
• UHGHILQLFLy�GHOV�SURFHVVRV�GH�FRPHUFLDOLW]DFLy
• JHVWLy�GHO�FRQHL[HPHQW�L�OD�WHFQRORJLD�IHWD�DO�PDWHL[�WHPSV�TXH�OHV�DQWHULRUV�

�/D� LQQRYDFLy� QR� pV� XQ� DFWH� SXQWXDO�� DUUHQFD� G
XQD� SODQLILFDFLy� Pere Berga (Director d'R+D d'Almirall
Prodesfarma  (p. 18)

�/D� LQQRYDFLy� pV� XQD� QHFHVVLWDW� YLWDO� Gabriel Navarro Martorell (President i Director general d'Infinity
Comunicaciones SA

�1R�HV�SRW�PDQWHQLU�HO�OLGHUDWJH�VHQVH�FRQWLQXDU�SRWHQFLDQW�OD�LQQRYDFLy�TXH�pV�HO�FDPt�GHO�SURJUpV��DGDSWDFLy
D�O
HQWRUQ�FDQYLDQW�L�FUHL[HPHQW�L�PLOORUD�GH�OD��FRPSHWLWLYLWDW��Joan Llibre (Director d'investigació de Carburos
Metálicos) �/D�LQQRYDFLy�V
KD�GH�PHVXUDU�L�FRQFUHWDU�HQ�IHWV�L�SURMHFWHV�

�/D� LQQRYDFLy�FRQVLVWHL[�D� IHU�XQ� WUHEDOO�GXU�SHU�JHQHUDU�GH� IRUPD�SHUPDQHQW�ERQHV� LGHHV� L� FRQYHUWLU�OHV� HQ
SURGXFWHV�G¶q[LW�FRPHUFLDO�DO�PHUFDW� Julio Moya (Director Gral. d'ASM (produeix màquines automatitzades)

�/D�LQQRYDFLy�pV�WUHEDOO�GXU��PpV�TXH�QR�SDV�JHQLDOLWDW� diu el profes. Peter Drucker

Si extrapolem el que l'empresa explicita i la societat que ens envolta creu de la innovació del món de la indústria
al món educatiu, podríem dir que:
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/D� LQQRYDFLy� DUUHQFD� G
XQD� SODQLILFDFLy�� HV� EDVD� HQ� XQ�PLOORU� GHVHQYROXSDPHQW� GH� OHV� WDVTXHV�� PLOORU
GHILQLFLy�GHOV��SURFHVVRV��PLOORU�JHVWLy�GHO�FRQHL[HPHQW� L�GH� OD�WHFQRORJLD� L�XQ�WUHEDOO�FRQVWDQW���GXU��HO
TXDOLILTXHQ��� L� SRWHQFLDQW� XQHV� DFWLYLWDWV� EjVLTXHV�� JHQHUDQW� R� DSOLFDQW� QRXV� FRQFHSWHV�� SRVDQW�ORV� HQ
SUjFWLFD�L�D�O
HQFHPV�DQDOLW]DQW�ORV�L�YDORUDQW�ORV��WRUQDQW�D��UHGHILQLU�HOV�SURFHVVRV��VL�FDO���L�JHVWLRQDQW�Ep
HOV�UHFXUVRV� VREUHWRW�HOV�WHFQROzJLFV��,��D�FDGD� OORF��SHO�FRQWH[W�RQ�HV�GHVHQYROXSD� OD�SUD[LV��DTXHVWV� IHWV
IXQFLRQHQ�GLIHUHQW�L�QR�VyQ�FRPSDUDEOHV�SHUTXq�FDGDVF~�JHVWLRQD�OD�LQQRYDFLy�GHGLFDQW�PpV�HVIRUo�D�XQHV
DFWLYLWDWV�TXH�D�G
DOWUHV�SHU�WDQW�QR�HV�SRW�FRPSDUDU�OD�FDSDFLWDW�G
LQQRYDFLy�HQWUH�GLYHUVRV�FHQWUHV�VLQy
GLQV�XQ�PDWHL[�FHQWUH�L�DO�OODUJ�GHO�WHPSV�

Seria desencaminat entendre que aquest podria ésser un bon model de definició per a remarcar la innovació dels
centres educatius del segle XXI?

Comparem la definició que ens ha sortit amb la visió de Xavier Gimeno (1998) a la p. 55 on cita a De La Torre
1994, (p. 380-381) sobre la forma de veure la innovació�

- /D� LQQRYDFLy� FRP� D� VLVWHPD� GH� � FRKHVLy� GLQjPLFD�� RQ� TXHGHQ� GHVWDFDWV� HOV� HOHPHQWV� G
HQWUDGD� R� FDQYL
SODQLILFDW��SURFpV�R�FDQYL�UHDOLW]DW�L�VRUWLGD�R�DOWHUDFLy�HIHFWLYD�GHO�VLVWHPD�

- /D� LQQRYDFLy� FRP� D� SURFpV� FRPXQLFDWLX� �� GRQDQW� LPSRUWjQFLD� D� OHV� UHODFLRQV� LQWHUSHUVRQDOV� L� HQV� OHV
HVWUDWqJLHV�SHU�D�GLIRQGUH�OD�L�DGRSWDU�OD

- /D� LQQRYDFLy� FRP� D� FRQIOLFWH� L� SURSRVWD� QHJRFLDGD� L� FRQVHQVXDGD� RQ� HV� GHVWDFD� O
DOWHUQDQoD� HQWUH
O
HTXLOLEUL�L�HO�GHVHTXLOLEUL�

- /D�LQQRYDFLy�FRP��D�VROXFLy�GH�SUREOHPHV��RQ�O¶qPIDVL�HV�SRVD�HQ�O
DQjOLVL�GH�SRVVLEOHV�HVWUDWqJLHV�SHU�D
VROXFLRQDU�ORV�L�O
DGRSFLy�GH�OD�PpV�DGHTXDGD��REVHUYDQW�ILQDOPHQW�OHV�PRGLILFDFLRQV�SURGXwGHV

- /D� LQQRYDFLy� FRP� D� JHVWLy� GH� FDQYL� IRUPDWLX�� RQ� FDO� GHVWDFDU� HOV� HOHPHQWV� TXH� IDQ� UHIHUqQFLD� DO
GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO��JUXSDO�LQVWLWXFLRQDO�L�FRPXQLWDUL�

Veiem que:
• les dues visions es complementen
• els factors més rellevants del canvi són:

- Quantitat i qualitat del personal
- Eficàcia de l'administració
- Grau de direcció i consens i coordinació en relació als canvis que es pugui  produir
- Recursos suficients

(O�FDQYL�QR�GHSqQ�~QLFDPHQW�GHO�SURIHVVRUDW�VLQy�TXH�GHSqQ�GHO�VLVWHPD�RQ
V
XELFD (per exemple el concepte de  gestió com a part dels processos estratègics
de l'organització per aconseguir un alt nivell també depèn del tipus de formació que
es dóna als professionals)
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������/
DYDOXDFLy�L�OD�LQQRYDFLy�FRP�D�UHODFLy�GLDOzJLFD�L�DIHFWLYD

Sense comptar amb el diàleg i l'afectivitat és impossible que es pugui donar el fet educatiu en grau òptim ni que
es pugui tenir possibilitats de fer una bona avaluació per a la innovació. Aquest és un tret fonamental que
poques vegades es té present. Des de l'experiència personal sabem que les �GLILFXOWDWV�HV� WRUQHQ�SRVVLELOLWDWV�
(Freire, P. , 1997) però si no comprenem que la persona és la base de tot,  no es pot avançar. No n'hi ha prou
amb una bona preparació tècnica.

Els valors i actituds del professional es traspassen en forma de currículum ocult (paraula en desús en la que  crec
fermament). La curiositat, estar al dia en aspectes inherents a la pròpia tasca, conèixer què passa al voltant i al
món,  l'esperança, la responsabilitat ètica, la il·lusió, l'alegria, la disponibilitat, l'obertura de mires, la utopia, la
coherència, la tolerància, la llibertat, el respecte, la voluntat, les ganes de transformació, els somnis, l'actitud
democràtica, el compromís, el diàleg, ....surten a l'hora de posar-se a treballar ja sigui amb l'alumne o amb els
companys o en la pròpia formació.
La desídia,  l'autoritarisme, el dogmatisme, "apoltronament", la mecànica repetitiva, l'acceptació de les coses
sense qüestionaments, l'adaptació al que ens és més fàcil, la irresponsabilitat, les "moralines", l'orgull,
l'autosuficiència, la neutralitat davant els fets,  el desinterès, la inseguretat.. no produiran mai canvis per molta
formació que es faci.
Tots aquests i molts G
DOWUHV�IDFWRUV� LQWHUYHQHQ�L� WDPEp�V
DSUHQHQ�D�EDVH�GH� OD�SUjFWLFD�� I alguns d'ells, si
parem atenció veurem que són elements importantíssims per a la bona avaluació,  per exemple, la curiositat,
aprendre a fer-se preguntes, les ganes de fer-ho tot bé,  ens fan  aportar  elements d'autoavaluació  constant.

El que fem respecte a innovació i avaluació ha d'estar dins el marc de la pretensió de lligar amb el currículum
ocult afectiu i amb un posicionament i voluntat dialògica total per part nostra i hauria d'ésser així, també,  en la
presa de decisions però aquest es un camí, com veurem, complicat perquè moltes vegades les decisions per a
modificar elements per a la millora, no depenen del PFZ, el sobrepassen.
 �/D� GLDORJLFLWDW� pV� XQD� H[LJqQFLD� HVWUDWqJLFD� si l'entenem com una comunicació i intercomunicació entre
subjectes. 6XSRVD�PDGXUHVD��VHJXUHWDW�HQ�OD�SUHJXQWD��VHULHWDW�HQ�OD�UHVSRVWD�(Freire,P. , 1997, p.109)

&DQYLDU�HV�GLItFLO�SHUz�SRVVLEOH i cal fer-ho malgrat les dificultats, a poc a poc. Els canvis en el PFZ i els canvis
a l'escola s'han de procurar, s'han de motivar, s'han de promocionar, s'han de produir si de mica en mica es va
introduint l'avaluació formativa, l'avaluació qualitativa i una cultura avaluativa i formativa pròpia
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�����3URFHGLPHQW�GH�WUHEDOO

El primer disseny de l’estudi estava ja recollit en el Projecte inicial. He hagut de fer
algunes modificacions del mateix,  sobre la marxa,  però que no l'han variat en gran
mesura.

En els inicis, en presentar el Projecte de Llicència, ja vaig fer una prèvia selecció de l'àrea a investigar.

Primer hi ha hagut una etapa de familiarització amb el treball de recerca. En un primer moment, àvida de
coneixement que m'ajudés, vaig iniciar la lectura indiscriminada de bibliografia i posteriorment uns tipus de
lectura guiada i selectiva que m'ha permès elaborar el marc teòric.

Amb les indicacions del Professor Francesc Imbernón  vaig emprendre la tasca des
de diversos fronts o aspectes, avançant en paral·lel en fonaments teòrics, creació
d'instruments, investigació d'arxius, etc.

Després he aprofundit en la revisió  d'anteriors investigacions tan pel que fa a l'avaluació de PFZ com pel que fa
a la història de la formació.

Finalment he tornat a la bibliografia específica i, molt seleccionada, per omplir els espais de saber que m'havien
quedat més fluixos o buits.

Tant pel que fa al marc teòric com el pràctic, he intentat realitzar la investigació al
mateix temps que he anat redactant escrits diversos (informes), de manera tan
resumida com ha estat possible, però procurant el màxim de rigor. He seguit  uns
procediments minuciosos (documentació molt estructurada) per tenir les dades
ordenades en cada un del fronts oberts:

Com he dit en el capítol I, he dividit la recerca en dues parts que conflueixen al final:

3ULPHUD�SDUW�  Recull de materials i recerca de dades del PFZ del Vallès Oriental I
pel que fa a l'evolució de l'avaluació al llarg del temps.

6HJRQD� SDUW�� El mateix pel que fa a l'avaluació d'activitats actuals, amb 6
professors/es amb qui he treballat sobre el model qualitatiu d'avaluació

Abans de tot , ha estat necessari:
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• El recull d’altres materials i recerca de dades demanant opinions, visitant
Comissions de PFZ, entrevistes amb professors/es, mantenint reunions amb el
grup de treball del CRP i l’ICE, etc.

• L'elaboració i validació  d'instruments de recollida d'informació.

• El treball de camp amb l'aplicació d'instruments elaborats.

• La modificació de molts petits detalls que m'havien passat per alt

Després ja he pogut passar a:

• L'anàlisi de les dades resultants

• L'elaboració d'informes

• Els resultats finals tractant de buscar explicacions, comparacions, relacions,...
que ens confirmessin el que pensava i passar a escriure l' Informe Interpretatiu i
d'orientacions final.

He esmerçat una bona part del temps a fer els desplaçaments precisos i les
entrevistes adequades amb els responsables i estudiosos abans mencionats i hi ha
hagut una forta dedicació a l'estructuració dels materials, a la lectura i a  la reflexió
que m'ha permès l'elaboració de les informacions, vistes les relacions, la
fonamentació i analitzada la situació.

Finalment  he pogut formular algunes tendències i donar per finalitzat el treball un
cop elaborada la Memòria.

El desig obvi és que aquesta tasca permeti definir algunes orientacions futures pel
que fa a les comissions i als propis docents i , com a mínim, posi els fonaments de
futurs treballs d'aprofundiment sobre el tema o bé indueixi a treballs d'ampliació
d'algun dels aspectes tractats aquí com a col·laterals.
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(VTXHPD�GHO�SURFpV�GH�WUHEDOO�SHUVRQDO�TXH�KH�GHVHQYROXSDW

Aquest quadre ha servit, també , per donar-lo a totes aquelles persones que han estat agents de l'avaluació perquè tots
poguéssim saber on es volia arribar (resultat previst), ja que no hem elaborat el disseny d'avaluació conjuntament. Cosa que
hagués estat la desitjable. ( s'ha donat junt amb la presentació primera dels indicadors i categories).

,�)$6( )RQW�G¶LQIRUPDFLy 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW DJHQW 5HVXOWDW�SUHYLVW��L�UHDOLW]DW�

Revisió del
disseny , partint
del Projecte
inicial Primers
contactes.

Activitat d'inici
d'obtenció
d'informació

����3DUW�3)=
- Arxiu CRP
- Aportacions membres
Comissió PFZ i CRP
- Experiències externes (altres
CRPs, tesis,...)
- Bibliografia

����3DUW��FHQWUH
- Programa PFZ curs actual
- Equips Directius
- Professorat
- Diari

����3DUW�3)=
- Presentació del treball
- Entrevistes membres  PFZ i CRP.
Demanda de col·laboració de la
secretària del PFZ i disseny de
temporització i tasques
- Elaboració del quadre de treball
- Recull de materials per a lectura
- Obtenció de llibres per a lectura
- Lectura dels referents
bibliogràfics
- Elaboració d'instruments pel
resum de les lectures (fitxa buidat)
����3DUW�FHQWUH
- Presentació del treball
individualment als agents de
l'avaluació
- Demanda de col·laboració i
consens
- Elaboració de materials
(quadres de treball, categories,
indicadors, primers
qüestionaris de treball)

����3DUW�3)=
- Fitxa buidat arxiu CRP del
PFZ de cada curs
- Fitxa buidat llibres i
documents
- Bibliografia i
documentació

����3DUW�FHQWUH
- aquest quadre per lliurar
- Primers llistats de
categories i indicadors
- Segons llistats de
categories i indicadors
- Graelles de buidat per a la
validació

����3DUW�3)=
- Membres Comissió PFZ i
CRP
- Investigadora
- Col·laboradora (E.)

����3DUW�FHQWUH

- Professorat en exercici per
a 1ª. revisió de categories i
indicadors
- "experts" per a 2ª. revisió i
validació final
-  avaluador/a que en aquest
cas és la Investigadora

- Documents procés de treball
consensuat amb els agents
(aquest)

����3DUW�3)=
- Recull  de documentació i
bibliografia sobre el tema
-Fitxes resum PFZ de cada curs.
Anotacions
- Fitxes resum de cada document
llegit. Anotacions
- Resums i anotacions de la
investigadora
- Informes de la participació
d'altres CRPs

����3DUW�FHQWUH
- Obtenció de primeres categories
i indicadors
- Graelles amb categories i
indicadors validats
��Qüestionari pautat per
triangular l'opinió de les primes
informacions sobre el  Programa
PFZ curs actual
- Informe sobre "Primeres
informacions"
- Qüestionari per omplir els
Equips Directius
-  Qüestionari per al buidat del
diari d'aula i l'autoavaluació
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����3DUW�3)=
- Les mateixes: memòries del
PFZ i del CRP
- Internet
- Bibliografia i documentació

����3DUW�FHQWUH
- Equips centres educatius
(claustre o equip directiu)
- Professorat mostra (assistents a
activitat)
��Formadors del PFZ
corresponents a les activitats
escollides

����3DUW�3)=
- Lectura per part de la
investigadora.
- Omplir fitxes ja preparades, fent
resums i notes

����3DUW�FHQWUH
- Elaboració d'instruments per a
les entrevistes i anàlisi de material,
a partir dels indicadors obtinguts
- Tria de la mostra
- Entrevista amb Equip Directiu
centre (al menys un membre)
- Entrevista individual amb
assistents per informar i demanar
diari i autoinforme i discussió
sobre indicadors.
- Treball amb col·laboradora
- Modificacions
- 1ª. Entrevista amb
formador/a
- Treball sobre el diari i la feina
quotidiana a l'aula

����3DUW�3)=
- Els mateixos i ordinador

����3DUW�FHQWUH
- Guies per a l'avaluadora
en el treball de camp
-  Guia d’anàlisi del diari
- Autoinforme assistent
- Qüestionari pel buidat del
diari i l'autoinforme
- Fitxa-guió per la primera
entrevista
- Bloc per a presa de notes
- Gravadora

����3DUW�3)=
- Investigadora

����3DUW�FHQWUH
- Col·laboradora CRP
- Professorat mostra
(assistents)
- Formadors d'activitats
- Investigadora

����3DUW�3)=
- Continuar fitxes
- Inici d'elaboració de resums i
descripcions

����3DUW�FHQWUH
- Llistat de criteris per escollir la
mostra
- Guies per a les entrevistes
semiestructurades pels assistents
i formadors a l'activitat
- Guies estructurades pel treball
de camp de la col·laboradora
- Qüestionari del buidat del diari i
autoinforme
- Informes pel buidat
d'entrevistes

,,�)$6( )RQW�G¶LQIRUPDFLy 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW $JHQW 5HVXOWDW�SUHYLVW��L�UHDOLW]DW

Obtenció
d'informació

����3DUW�3)=
- Tot el recull anterior
(continuïtat)

����3DUW�FHQWUH
- Professorat assistent
- Formadors/es
- Materials aportats pels
assistents

����3DUW�3)=
- Continuïtat

����3DUW�FHQWUH
- Realització d'entrevistes
- Modificació final d'indicadors i
preguntes, si cal.
- Lectura i anàlisi de materials. -
Estructuració dels mateixos per a
les descripcions i informes

����3DUW�3)=
- Continuïtat

����3DUW�FHQWUH
- Fitxa-Guia d'entrevistes
- Guia d'anàlisi i buidat
d'entrevistes
- Informe d'entrevistes

����3DUW�3)=
- Continuïtat

����3DUW�FHQWUH
- Assistents
- Formadors/es
- Col·laboradora (E.)
- Investigadora

- Obtenció instruments definitius
per a l'avaluació
- Informació vària estructurada
- Descripcions de la
col·laboradora
- Informes de la col·laboradora
(intravistes)
- Diferents informes

,,,�)$6( )RQW�G¶LQIRUPDFLy 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW $JHQW 5HVXOWDW�SUHYLVW��L�UHDOLW]DW�

Descripció  a - Tot el recull anterior (guies, -Escrits descriptius - Els escrits que surten de - Investigadora que es - Aconsecucio dels objectius
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partir dels
resultats
obtinguts

Elaboració  de
conclusions
orientatives

Elaboració
Memòria

descripcions, informes,
transcripcions,  fitxes
bibliogràfiques, etc.)

a partir de la lectura i anàlisi de tot
el que s'ha realitzat
- Elaboració d'informes
-  Estructuració i ordenació de
materials
- Lectura d'informes als
participants a l'avaluació per
consensuar l'escrit final
- Elaboració de conclusions i
memòria final

l'avaluador/a i dels
professors/es
- Tot el que s'ha recollit i
estructurat
- Ordinador
- Fitxers
- Apunts i notes

coordina, quan cal amb
col·laboradora i amb altres
agents esmentats

proposats
- Informe final que orienta  als
participants i Comissions PFZ  en
l'avaluació,
- Memòria final del treball

Esquema del procés de treball que s'ha desenvolupat entre els centres educatius, assistents a l'activitat i col·laboradora de la
recerca

(TXLS�GLUHFWLX 7DVTXHV�GHO��OD�3URIHVVRU�D
HVFROOLGD�FRP�D�PRVWUD��DVVLVWHQW�D
O
DFWLYLWDW�

$OXPQHV &ROÂODERUDGRUD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLy

)$6(�, - Informació a cada centre.
Implicació en el tema.

- Com fa la proposta de
formació als profes. Breu
informe

- Pactar i autoritzar l'entrada
de l'avaluadora al Centre.

- Reunió primera d'informació, acceptació i
participació en el treball
 - Proposa variacions que creu oportunes en
categories o indicadors més significatius.
- Revisió dels instruments. Aportacions
- Deixa part del seu diari a l'entrevistador/a
- Omple autoinforme avaluatiu
- Entrevista individual amb col·laboradora.
-Posada en comú de l'anàlisi del diari

- Entrevista amb Equip Directiu
- Primera entrevista amb assistent
- Segona entrevistra amb assistents

)$6(�,, - Entrevista individual amb col·laboradora
-  Modifica alguns aspectes del guió de
l'entrevista

- Deixen alguns treballs. - Tercera entrevista amb
assistent

)$6(�,,, - Participació de  conclusions
finals que aporta la
col·laboradora

- Participa en valoracions d'informes
- Participa en la valoració i modificació de
l'informe final

- última entrevista amb assistent i
equip directiu
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DQjOLVL

El treball que s'ha portat a terme ha estat més complex del que m'esperava. Puc
afirmar d'entrada que la lectura de llibres m'ha anat molt bé però en un primer
moment m'ha suposat una lectura densa i de desorientació. Després em vaig poder
adonar d'on podia anar emmarcant el meu treball i finalment crec que puc dir que
coneixent els paradigmes de la investigació educativa (Soltis, 1984, citat per Colàs,
M.P. , 1998, p.44) vaig tendir a reafirmar el que havia avançat en el projecte com a
més positiu pel meu treball i tarannà personal: Partir del model d'enfocament
interpretatiu-qualitatiu i el model de crítica-d'acció. Crec que hi ha aspectes d'una i
altra que, barrejats, m'han ajudat a obtenir els resultats desitjats amb el màxim de
fiabilitat, tenint present que la Reforma del Sistema Educatiu les recolza totes.

He procurat que el meu paper d'investigadora fos el de mantenir una constant interacció i relació amb els
objectes de la investigació,  implicant-me en el procés encara que hi hagi hagut la col·laboradora del CRP del
Vallès Oriental I, i en les relacions humanes i permetent que els valors hi ocupin un lloc molt important.

����0HWRGRORJLD�GH�UHFHUFD

La metodologia emprada ha resultat complexa, no pas en la seva concepció sinó en
la seva realització pràctica. Si bé tota està enfocada a recollir informació bàsica per
a la presa de decisions i aportar coneixements  de les situacions, comportaments i
actituds que es donen en el cas que he triat, s'ha hagut de fer un doble treball per
donar resposta a:
- la primera part (recerca històrica)
- la segona part (treball de camp).

En el capítol II, punt 2.2.2 ja he parlat de paradigmes i tipologies de recerca. Hi ha molta teoria i molts models
que parlen sobre el tema però es veurà que el meu interès s'ha centrat en trobar un sistema per a conèixer
l'impacte que la formació de zona produeix en el centre i l'interès que té l'avaluació de les activitats del PFZ pel
propi Centre Educatiu ja que ho entenc totalment relacionat. (estudi crític) Així, doncs, com que l'objectiu
fonamental és SURSRUFLRQDU�OD�LQIRUPDFLy�QHFHVVjULD�SHUTXq�O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�HV�YDJL�LQFRUSRUDQW�HQ
HOV� FHQWUHV� L� HQ� OHV�&RPLVVLRQV� L� LQIOXLU� HQ�HOV�SURFHVVRV� el meu treball ha tendit a fer ús d'una barreja de
models, tècniques  i  procediments.

He fet ús del mètode d'estudi de casos múltiple aplicat a 3 situacions i , com he dit
abans, seguint una investigació qualitativa un sistema de deducció-inducció-
deducció. És de caire interpretatiu, amb recollida de dades, amb instruments
qualitatius mitjançant l’anàlisi de materials i documentació, observacions
específiques i entrevistes. Amb els criteris de rigor i credibilitat de la recerca
humanístico-interpretativa (Erikson, 1989)

He pres l’opció per l’ús de la metodologia qualitativa en investigació educativa. També l'ús de la triangulació de
tècniques de recollida de dades , altres tècniques d'investigació qualitativa, diversificació de les fonts
d'informació, etc.

Cal tenir present, també, que m'he vist obligada a simplificar tot el que he pogut
perquè l'avaluació es pugui fer amb els recursos i temps "anormals" dels que es
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disposa durant una Llicència i poder veure si  aquest tipus d'avaluació pot ésser
integrat dins les "Avaluacions dels PFZ" de forma real, normalitzada  i sistemàtica.

(Q�OD�SULPHUD�SDUW��OD�GH�OD�LQYHVWLJDFLy��SRGUtHP�GLU�QH���KLVWzULFD���V
KD�G
DFFHSWDU
OD�SUHPLVVD�TXH�"Les pràctiques socials estan considerades com  "actes de recerca"
com a "teories en l'acció" o com a "sondeigs hipotètics" que s'han de valorar
reflexivament i en funció de la potencialitat que promou el canvi significatiu. �*LPHQR
6yULD��;���������S�����

3HU�OD�VHJRQD�SDUW, he agafat una mostra polietàpica de professorat de la zona en
la que s'ha estudiat com funciona,  enguany , el model que proposo d'avaluació
qualitativa. Tenint en compte que els investigadors qualitatius destaquen la
presència d’un intèrpret (avaluador/a, una col·laboradora en aquest cas) en el camp,
a mida que anava seguint el procés de treball (encara que fos a meitat de l’estudi)
amb la seva informació i la que jo obtenia, he pogut substituir o modificar preguntes
perquè el meu objectiu era que s’entenguessin bé els instruments i si els primers no
eren prou vàlids, es modificaven. A aquest sistema , Parlett, M. i Hamilton, D.(1976)
li digueren ³HQIRFDPHQW�SURJUHVVLX´

He tret les conclusions a partir de les observacións i altres dades que enumero, i les
contrasto amb les de cursos anteriors.

He tingut sempre present que l’estudi de casos és "empàtic, no intervencionista", sempre que he pogut he
intentat aconseguir la informació discretament , tractant de comprendre com veuen les coses els mestres i
intentant  preservar les "realitats múltiples", les visions diferents i fins i tot contradictòries (en cas d'haver-n'hi)
del que passa.

En resum i per clarificar, �la base metodològica que he utilitzat la podem trobar en el quadre i l'organigrama de
treball que segueixen:
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El principal objectiu és la comprensió

Observació empírica i categorial

S'investiga percepcions, sensacions i vivències
naturals. Investigació observacional contemporània
amb concepció múltiple de la realitat

Amb un disseny obert i flexible, dialèctic.

Amb un estudi de cas d'investigació històrica (PFZ
Vallès Oriental I) dintre del qual hi ha l'estudi de casos

Amb estudi de 3 casos (activitats desenvolupades
durant el curs) en mostra polietàpica d'assistents,
seguint mètode generatiu, inductiu-deductiu,
constructiu, verificatiu.

L'investigadora i una col·laboradora fan la recollida de
dades amb tècniques qualitatives i de comunicació
personal

Per a l’anàlisi amb tècniques de reducció, exposició,
participació dels agents, fases intermitges i
conclusions. Anàlisi històrica i de fonts documentals,
anàlisi constructiu

La investigació segueix els criteris de credibilitat i
validesa consensual
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Informe

Interpretació de dades

Informe

Relació amb 2a. part

Anàlisi de la informació

Estructurar informació

Completar qüestionari

Lectura arxiu CRP

Disseny de qüestionari

1a. part Recerca històrica

Adequació instruments

Informe

Relació amb la 1a. part

Informe

Interpretació de dades

Anàlisi de la informació

Estructurar informació

Recollida d'informació

Validació

Estudi pilot

Disseny distruments per a: entrevista,
observació

revisió de materials

2a. part Escollir la mostra

Escriure la informació que necessitem

Defininició d'objectius

ORGANIGRAMA DE TREBALL
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Abans de parlar dels Plans de Formació Permanent del Professorat a la Zona  (PFZ) cal comprendre d'on vénen i
com s'adquireix aquesta predisposició i inquietud del professorat del nostre país a la formació permanent. Val a
dir, d'entrada, que la Comarca del Vallès Oriental ha estat una zona especialment conscienciejada, compromesa i
fidel  amb aquest acte continuat de creixement professional, fins el punt que, en ple any 2001, segons fonts de
Delegació Territorial de Barcelona Comarques, "HQ�JHQHUDO�KL�KD�XQD�UHJUHVVLy�HQ�OD�GHPDQGD�L�DVVLVWqQFLD�GH
IRUPDFLy�D�OHV�]RQHV��H[FHSWH�HQ�HO�9DOOqV�2ULHQWDO�,�TXH�FRQWLQXD�HQ�FUHL[HPHQW�
�
 Al llegir aquest apartat convindrà tenir present el marc teòric del Capítol II perquè hi ha aspectes que hi estan
estretament vinculats en moltes ocasions encara que hi faci poques referències.

Per la brevetat de temps que tinc al fer aquest estudi només podré fer un petit resum
que serveixi de recordatori de diferents formes d'organització que han desembocat,
al final, en els Plans de Zona.
Entenc que aquests s'han d'emmarcar en àmbits més amplis per ésser ben compresos però no puc fer aquest
desenvolupament que requereix un altre tipus de recerca  i que el lector pot intentar fer des de la vessant teòrica
(punt 2.1).

Haig de començar esmentant les  "&RQYHUVHV�3HGDJzJLTXHV���de principis de segle com a inici de les QHFHVVLWDWV
G
DSUHQHQWDWJH�SHUPDQHQW DPE�HOV LQWHUFDQYLV�GH�GLGjFWLTXHV�FRQFUHWHV per part dels mestres i les mestres de
Girona. Posteriorment vingué l'atracció que produïa tot allò que arribava de l’estranger i començaren a tenir els
�FXUVLOORV�GH�YDFDFLRQHV" a Suissa, Itàlia, França i Bèlgica , on s'enviava un representant del professorat perquè ,
al tornar,  ho  expliqués, amb tota mena de detall i materials,  als altres que s'havien quedat a l'espera. Es així
com neix una formació permanent, a partir de OD� � QHFHVVLWDW� G
LQWHUFDQYL� GH� PHWRGRORJLHV�� G
LQWHUFDQYL
G
DFWLYLWDWV�L�UHFXUVRV�FRQFUHWV��G¶LQTXLHWXG�LQGLYLGXDO�SHU��IHU�KR�PLOORU���G
REWHQLU�WqFQLTXHV�L�PqWRGHV
QRXV�G
DSOLFDFLy�GLUHFWD�D�O
DXOD��Hi havia,  al mateix temps, la voluntat de reflexió sobre la pròpia pràctica a
través del contrast de maneres diferents de fer de mestre.

 Amb la Mancomunitat sorgeixen les (VFROHV�G
(VWLX que seguiran amb l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana. Les Escoles d'Estiu ja són una formació institucionalitzada i que tenen un abast més ampli. Varen fer
arribar al professorat de Catalunya les noves corrents filosòfiques i pràctiques de la pedagogia del seu temps. Va
tenir especial rellevància la  Dra. Montessori i Decroly,Coussinet, Freinet,...( coneguts des de 1914). És  l'esclat
de /
(6&2/$�129$�al nostre país��Es crearen les escoles : ")XQGDFLy�+RUDFLDQD�G
(QVHQ\DQoD" (director:
Pau Vila) "(VFROD�9DOO�3DUDGtV" (director Alexandre Galí) "0~WXD�(VFRODU�%ODQTXHUQD�., etc.

Fent un parèntesi, no em puc estar de mencionar el matrimoni de mestres compost per   Maria Tuset i  Joan
Montaña que, a Granollers, ens explicaren oralment, de forma directa i planera, el que varen poder viure en
aquesta època i com era d'important, per ells,  OD�LOÂOXVLy�UHQRYDGRUD�HQIURQW�GH�O
HVFROD�WUDGLFLRQDO existent.
Tenien posats els ulls especialment en el que arribava d’Itàlia (Montessori a qui havien conegut personalment) i
de França (activitats a la naturalesa i partint de la realitat , diaris i notícies, pels nois/es més grans). Els mestres
catalans volien posar en pràctica les innovacions europees, feia temps s'havien creat les escoles abans dites, la
Sra. Maria havia treballat un any a Blanquerna i a Granollers desenvoluparen una gran tasca en l'Escola d'Adults
de LA UNIÓ LIBERAL (del 1926 al 1936) al C/ Anselm Clavé i crearen, l'any 1940, �/
(VFROD�0RQWHVVRUL�
amb la programació, materials i filosofia que la prestigiosa metgessa els havia encomanat. Era tanta la dedicació
aleshores que, durant el curs es feien portar revistes i llibres editats a França i a Itàlia i mantenien contacte amb
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professors/es d'aquí i d'allà a fi de  millorar el que havien après a l'estiu i revisar la seva aplicació a la pràctica
(també aquest és un sistema de Formació Permanent)
A Granollers va permetre que molts alumnes des dels anys 40 als 60 tinguessin una escola adaptada a les seves
necessitats reals, amb un sistema d'aprenentatge d'hàbits i de coneixements bàsics partint de la manipulació i
experimentació, amb un coneixement de l'entorn més proper (amb hort, galliner, cants, dibuixos, materials etc.) i
amb un tracte personal, individual i afectiu que era com una perllongació de la pròpia llar. L'ESCOLA
MONTESSORI ,del C/ Príncep de Viana/Guayaquil, ha estat un punt de referència pels mestres Granollerins.
Per completar aquesta pinzellada, recomanaria el llibre "0HVWUHV�0RQWDxD��HO�VHX�WUHEDOO�L� OD�VHYD�qSRFD" de
Ferrer, T. M. i altres, editat pel Casal del Mestre i Ajuntament de Granollers, 1986.

Tornant a reemprendre el fil històric general, més endavant, amb la guerra Civil,com he dit en el capítol II,
vindrà la desfeta, la repressió contra els mestres més compromesos, les pèrdues dels llocs de treball, exilis, etc. i
s'imposarà al professorat unes directrius i uns reciclatges amb temes molt específics com són la formació
patriòtica, religiosa i ideològica .

Segons Corominas,A. (1988) el 1945 es promulga la "Ley de Enseñanza Primaria " i el 1957 sectors de l'Opus
Dei en fan el desenvolupament en concordància amb el desenvolupament econòmic i social. Hem de remarcar
que estem en un moment d'alça del sector neocapitalista i, per tant, de nou en una  època de més preocupació per
l'escola, de més necessitat de donar-li una orientació de cara al treball, d'intentar l'ampliació de l'assistència
d'alumnat a aquesta , de creació d'edificis escolars dels quals s'estava molt mancats, etc.
El 1964, continuant en aquesta roda de reorientació del sistema educatiu,  el primer cicle d'ensenyament tindrà
un nou enfocament i es dictarà  l'extensió d'obligatorietat de l'escolaritat fins els 14 anys.

Paral·lelament hi ha un moviment d'uns joves mestres que es troben a Barcelona. Antics alumnes de les escoles
de la República que s'oposen al model pedagògic predominant  i en cerquen, àvidament, un altre semblant al que
ells havien conegut. Es proposen recuperar el llegat dels i les mestres de l'ESCOLA NOVA a través d'antics
professors/es  del 1931�i inicien un tipus de formació permanent empesos per la QHFHVVLWDW�GH�FDQYLDU�O
HVFROD��
Dediquen hores d'intercanvi, de reflexió i reunions per establir unes didàctiques, un sistema organitzatiu escolar
d'acord amb la seva ideologia. Aprofiten les vesprades per a trobar-se amb els grans mestres, investigadors  i
pedagogs de la nostra terra (Galí, P.Vila, Artur Martorell, Angeleta Ferrer, germanes Canals...) i inicien un
sistema periòdic de formació permanent consistent en uns debats-aprenentatge a les cases d'aquests. Mentre,
creaven escoles adients al que creien (Talita amb M. Teresa Codina al davant, Ton i Guida, amb M. Antònia
Canals, etc.). Tots ells eren mestres vocacionals, amb una grandíssima il·lusió per l'ensenyament i els infants,
alguns provinents de sectors cristians progressistes, persones inquietes, amb molt bona base cultural
(universitària, alguns) que coincidien en un mateix concepte de país i mantenien un arrelament a l'entorn proper.
Creien en una escola oberta a tothom i especialment per als més desvalguts, catalana, arrelada al medi, etc. i
creien en l'educació com element de canvi social. El grup format per M. Antònia Canals, Marta Mata,  Enric
Lluch, Pere Darder, M. Teresa Codina, Jordi Cots, Anna M. Roig, etc. aconseguiren crear l'escola que volien i
aconseguiren, al mateix temps, crear O
$VVRFLDFLy�GH�0HVWUHV�526$�6(16$7� i, amb ella, fer ressorgir al seu
entorn un nou moviment de Formació de mestres, que actualitzava el model  dels anys trenta. Al cap de 2 anys ja
hi havia un sistema de coordinació entre les escoles de l'Associació. La primera "xarxa" que hi hagué a
Catalunya. Amb això i les activitats d'hivern i escoles d'estiu, es donava pas a una formació que suplia les
mancances de la formació inicial, que optava per un canvi i, que al mateix temps, oferia resistència i , fins i tot,
oposició a l'escola tradicional existent. Aquesta generació fou un pont importantíssim per a traspassar el saber i
l'experiència dels anys 30 als nous mestres i fer-ne l'adaptació necessària.

De nou un moviment sorgit des del propi treball, des de la pròpia pràctica quotidiana organitza la Formació
Permanent. El 1965  "Rosa Sensat" obre la seva seu de Barcelona  a tot Catalunya i comencen els "FXUVRV�GH
WDUGD� L� QLW" i les (VFROHV� G
(VWLX. Altre cop, de forma voluntaris, els professionals amb tarannà més inquiet i
innovador s'apunten al  canvi. És un moment de voluntat innovadora de l'escola des dels fonaments a les
tècniques de treball. A l'Escola d'Estiu es recupera el model de cursets i espais de debat de principis de segle. I a
l'Escola d'Hivern els seminaris de treball i d'aprofundiment.
L'any 1968 gent de comarques que han format part de Rosa Sensat des dels seus inicis  ja comencen a parlar
d'algun tipus de descentralització davant de dos imperatius:
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• la quantitat de professorat que es desplaça de comarques a l'Escola d'Estiu de Barcelona
• l'apropament de la formació al  lloc de treball dels docents, el centre educatiu

 Comencen  així  les primeres (VFROHV�G
(VWLX�&RPDUFDOV  que, immediatament i a partir de la pròpia necessitat,
donaran pas a algunes activitats d'hivern. Entre d'altres, en foren pioneres les comarques del Vallès Oriental ,
Penedès, Maresme, Osona, Bages,...

L'any 1970, sota associacions o institucions no governamentals (a Granollers, "Amics de la UNESCO", filial de
Barcelona, presidida per Antón Cañelles) es van succeint els cursets i les trobades amb la unitat i la característica
que cada moviment de mestres els dóna. Comença a les comarques una important tasca de reciclatge en primer
lloc i  de reflexió i aprofundiment dels fonaments teòrics de la pedagogia a emprar en segon lloc. També el
manteniment d'espais de trobada i debat professional. Tot plegat  substitueix una formació permanent
institucional inexistent i la millora de la formació inicial rebuda en les "(VFXHODV�1RUPDOHV."
Actualment, a aquells moviments de mestres que l'únic afany que tenien era facilitar la Formació Permanent , el
màxim possible, a tots els companys i companyes de la seva comarca, apropar-la  al seu lloc de treball, recollir
les experiències novedoses d'altres països, debatre, intercanviar i aprendre de les experiències dels altres, tenir
llocs per parlar dels problemes comuns, etc. se n'ha convingut a nomenar Moviments de Renovació Pedagògica
(MRP).

A partir del 1981 els MRPs de Catalunya començaren a trobar-se entre ells i organitzar  trobades periòdiques,
prenent la investigació com a mètode de renovació i davant del paper substituir que realitzen pel que fa a
Formació Permanent del Professorat, reclamen convenis amb el Departament d'Ensenyament per a l' Escola
d'Hivern i d'Estiu. És d'aquí que en sortiran, uns Plans Comarcals de Formació Permanent del Professorat (PCF).

Aquests moviments de mestres foren els que posaren les bases d'una Formació Permanent que seguirà, de
manera ininterrompuda a quasi tot Catalunya, fins els nostres dies.

Com bé està documentat,  la formació que s'havia donat havia tingut un caire totalment voluntarista i individual
pel que fa a les activitats organitzades pels MRPs però també hi hagueren uns intents de formació-reciclatge, de
caire més segmentat i puntual pel que fa a les Institucions Oficials Acadèmiques. Val a dir que entre aquestes i
els moviments no hi havia cap tipus de coordinació o planificació conjunta, a no sé que es donés en algun cas
aïllat que no he pogut conèixer. (em cenyeixo al Vallès Oriental)
Anava creixent ,molt lentament, un altre esperit i una altra manera de veure la funció de �O
,QVSHFWRU�D� GH
(QVHxDQ]D�3ULPDULD," al menys pel que feia al tema que estem tractant però, totalment lligat a les necessitats del
model educatiu que imperava en aquell moment. Sorgeixen com a "reciclatge" unes minses i temorenques
propostes oficials  que , de manera puntual com ja he dit, pretenen  "posar el mestre al dia". Foren intents
esparsos amb oferta de cursets sobre metodologia i didàctica, dels que he trobat documentació  a la nostra zona
de l'any 1968, 1969 i 1983

L'any 1982 entra un nou element que contribuirà decisivament (en uns llocs més que d'altres) en els canvis que
anirà fent la Formació Institucional. Neixen els Centres de Recursos Pedagògics , Servei del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de donar resposta i suport a la renovació
pedagògica des de diferents angles que no especificaré perquè es troba a l'ordre de 31 d'agost de 1982 on
"V
DSURYD�HO�3URJUDPD�G
$MXGD�D� OD�5HQRYDFLy�3HGDJzJLFD�SURSRVDW�SHU� OD�'LUHFFLy�*HQHUDO� �G
(QVHQ\DPHQW
3ULPDUL..." i "HV� IDFXOWD� D� OD� 'LUHFFLy� *HQHUDO� G
(QVHQ\DPHQW� 3ULPDUL� SHU� FUHDU� FDGDVFXQ� GHOV� &HQWUHV� GH
5HFXUVRV�3HGDJzJLFV���� (veure annex 11)  És a la mateixa ordre on surt proposada la creació del CRP "d'àmbit
comarcal" de Granollers ( i d'altres). A l'ordre de 13 de novembre de 1983, "HV�UHJXOHQ�OHV�IXQFLRQV�GHOV�&HQWUHV
GH�5HFXUVRV�3HGDJzJLFV�L�GHOV�&DPSV�G
DSUHQHQWDWJH" (annex 11) Aquí es fa "SDOHVD� OD� WUDGLFLy�GH�UHQRYDFLy
SHGDJzJLFD� GH� &DWDOXQ\D�� FDUDFWHULW]DGD� SHU� XQD� UHFHUFD� ULJRURVD� GH� OD� TXDOLWDW�� DUUHODPHQW� DO� PHGL� L
SHUIHFFLRQDPHQW� GHOV� PHVWUHV".... i en el desplegament de les funcions, a l'apartat f) de l'article tercer , diu
"3URPRXUH� DFWLYLWDWV� GH� FRRSHUDFLy� HQWUH� OHV� HVFROHV� SHU� WDO� GH� EHQHILFLDU�VH� GH� O
LQWHUFDQYL� � G
H[SHULqQFLHV
HGXFDWLYHV" i en l'apartat g) diu  "HVWLPXODU� OD� SDUWLFLSDFLy� L� RIHULU� FROÂODERUDFLy� D���� � DFWLYLWDWV� GH
SHUIHFFLRQDPHQW�GHO�SURIHVVRUDW�D�SDUWLU�GH�OD�GLQjPLFD�HVSHFtILFD�GHO�VHFWRU."
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 Serà  aleshores que la persona que va començar el treball del CRP de Granollers i coordinadora del mateix, la
mestra d'E.G.B. Isabel Compán,  es sumarà als MRPs en  l'organització de la formació permanent donant-li el
suport més adequat en cada moment.

Els anys 1983 i 1984 s'inicien uns models de formació permanent, portats a terme paral·lelament al treball diari
dins l'aula, que es concretaran en els  Plans Comarcals de Formació en algunes comarques i en els FOPIs (Plans
de Formació Permanent Institucionals) en d'altres. Els primers sorgits de la necessitat del professorat i canalitzats
a través dels MRPs. Els segons  a proposta del Departament d'Ensenyament .

Ambdues experiències es poden portar a terme perquè hi ha uns Inspectors/es d'Ensenyament, (la majoria de
primària) i els Instituts de Ciències de l'Educació que animen aquesta tasca.
Els FOPI, es proposen una  coordinació de la formació institucionalitzada  a les zones i, �VRQ�XQD�QRYD�YLD�GH
)RUPDFLy�3HUPDQHQW�TXH�HO�'HSDUWDPHQW�G
(QVHQ\DPHQW�KD�REHUW����L�HOV�VHXV�REMHFWLXV�VyQ�
• �$WHQGUH� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� GHOV� PHVWUHV� HQ� H[HUFLFL� SDUWLQW� GH� OD� UHDOLWDW� RQ� HV� WUREHQ����DPE� HO

FRPSURPtV�SHO�TXH�ID�D�OD�UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�GH�O
HVFROD�L�GH�OHV�GLYHUVHV�LQVWLWXFLRQV�TXH�LQWHUYHQHQ
HQ�HO�SURFpV�HGXFDWLX

• 7UREDU� XQD� QRYD� YLD� SHUTXq� HOV� DOXPQHV� GH� OHV� (VFROHV� GH�0HVWUHV� IDFLQ� OHV� SUjFWLTXHV���HQWURQFDQW� OD
IRUPDFLy�LQLFLDO�L�OD�SHUPDQHQW

• $FRQVHJXLU�XQD�UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�GH�WRWD�OD�LQVWLWXFLy�GRFHQW� (Antúnez, S. i d'altres, 1987)
• /HV�DFWLYLWDWV�SUHGRPLQDQWV�VyQ�HOV�VHPLQDULV�GHOV�TXDOV�����HO�VHX�PqWRGH�EjVLF�KDXULD�GH�VHU�O
DQjOLVL�L� OD

UHIOH[Ly��DOKRUD�TXH�XQ�LQWHUFDQYL�L�FRQWUDVW�GH�OHV�SUzSLHV�H[SHULqQFLHV�����(Generalitat de Catalunya, 1982,
a Antúnez, S. i d'altres, 1987)

 Es porta a terme, el curs 82-83, el primer a Cornellà,  al voltant del CRP, a partir d'una proposta de Pere Darder i
José A. López. Aquests feren una anàlisi de la situació de l'escola a Catalunya i llençaren la possibilitat de
realització d'una Formació Permanent  en horari lectiu (Corominas, A, 1988) on el professor/a de l'aula era
substituït per alumnes de l'Escola Normal que estaven realitzant la fase de pràctiques. Com es veu, la intenció era
partir de les necessitats i dinàmiques en que es trobava el professorat per intervenir de cara al millorament
d'aspectes específics que també pretenia el propi Departament d'Ensenyament, per exemple la Catalanització.
Després d'aquesta experiència en nasqueren d'altres al voltant dels CRPs de Sta. Coloma de Gramanet, Badalona,
Berguedà, l'Hospitalet de Llobregat,  etc.

Al costat dels FOPI es desenvolupen de forma natural, vinguts de la pròpia història i dinàmica del moviment de
mestres i com a conseqüència d'activitats anteriors, els Plans Comarcals de Formació Permanent del Professorat.
Aquests són la voluntat d'entitats i institucions de coordinar totes les ofertes de Formació que arribaven a les
zones (en el nostre cas la comarca) per tal d' oferir un sol projecte coherent i mancomunat. S'accentua el treball
comarcal quan s'impliquen els Inspectors d'Ensenyament TXH�FUHXHQ�HQ�L�HV�FRPSURPHWHQ�DPE aquest tipus de
formació.

Els seus objectius principals són:

• Atendre la formació permanent dels docents en exercici apropant aquesta a l'escola i aportant-li HOHPHQWV
SHU�D�XQD�UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�DUUHODGD�DO�PHGL

• Trobar una continuïtat de les escoles d'Estiu per aprofundir durant el curs i tenir un lloc d'intercanvi i de
posada en comú de les pràctiques docents

• Activitats  diverses (tan pel que fa a la modalitat de formació, temàtiques i àmbit territorial) per a donar
cabuda al màxim de necessitats dels/les professionals en exercici tot i que s'intenta fomentar la tendència cap
a treballs de grups en els  quals "...HO�VHX�PqWRGH�EjVLF�KDXULD�GH�VHU� O
DQjOLVL� L� OD�UHIOH[Ly��DOKRUD�TXH�XQ
LQWHUFDQYL�L�FRQWUDVW�GH�OHV�SUzSLHV�H[SHULqQFLHV���"(Generalitat de Catalunya, 1982,  a S.Antúnez i d'altres,
1987). És a dir, la metodologia coincideix amb la dels FOPI però no la concreció en el desenvolupament
d'aquesta.

Com que sorgeixen a partir de les Escoles d'Estiu i substituint les d'Hivern, tenen una evolució semblant en
diferents llocs geogràfics i es comencen quasi simultàniament a Granollers, Mataró, Osona, Terrassa, etc. L'any
1985 ja trobem la primera publicació d'una experiència, en concret del Pla Comarcal de Terrassa  a Cuadernos de
Pedagogia nº 131, novembre 1985. I he trobat que el 1986 el Pla Unitari del Vallès Oriental, es coordina amb el
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de St.Joan d'Espí i el d'Osona per mantenir un intercanvi sobre els processos avaluatius, cosa que demostra que a
diverses zones del país es dóna aquest model de forma consolidada i avançada.

Com hem dit, els Plans Comarcals s'ubiquen en àmbits geogràfics que faciliten el desplaçament del professorat i
intenten apropar-se cada cop més al lloc de treball. Hi ha un primer model de gestió del Pla que és portat  pels
Moviments de Mestres (MRP) que tenien la seva definició explícita sobre el tema en el Document d'Escola
Pública de Lleida de 1986 i que, segons Corominas,A. (1988), dins el model escrit consta:

(és resumit)

- La importància de lligar formació Inicial i Permanent
- La definició del model de col·laboració
- L'intent d'integrar teòrics i pràctics
- La importància que la formació permanent sigui benefici col·lectiu i no individual
- La necessitat de cercar noves estructures que possibilitin la relació entre institucions
- La necessitat de lligar Formació Permanent, Projecte Educatiu de Centre i treball d'aula

En la resolució de 31 d'agost de 1984  (annex 11) surten les instruccions de la Direcció General d'Ensenyament
sobre diversos aspectes funcionals dels CRP pel curs 84-85. En el punt 2, apartat 2.2 tracta de la "IRUPDFLy
SHUPDQHQW� GHOV� 0HVWUHV" explicita la diversitat d'institucions i entitats que organitzen formació permanent i
especifica que ..."HOV� &53V�� FRP� D� VHUYHLV� GH� O
$GPLQLVWUDFLy� (GXFDWLYD� FDS� D� O
HVFROD�� KDQ� G
DWHQGUH
IRQDPHQWDOPHQW�OHV�SULRULWDWV�TXH�GHWHUPLQD�HO�'HSDUWDPHQW�G
(QVHQ\DPHQW�L�TXH�VyQ�FRQVHT�qQFLD�GHOV�FULWHULV
JHQHUDOV��." "/D� FRPSHWqQFLD� GH� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� GHOV� PHVWUHV� GHV� GH� O
$GPLQLVWUDFLy� (GXFDWLYD
$XWRQzPLFD��SHU�D�WRWV�HOV�QLYHOOV�HGXFDWLXV�����FRUUHVSRQ�D�OD�'LUHFFLy�*HQHUDO�G
(QVHQ\DPHQW�8QLYHUVLWDUL�TXH
UHFXOO�� YHKLFXOD�� L� FRRUGLQD� OHV� SULRULWDWV� TXH� SURSRVD� FDGD�'LUHFFLy�*HQHUDO� GH� QLYHOO� HGXFDWLX�� /HV� IRUPHV
G
RUJDQLW]DU�L�RIHULU�OHV�DFWLYLWDWV�VyQ�PROW�GLYHUVHV�L�HVWDQ�HQ�IXQFLy�GH�OHV�HVWUXFWXUHV�H[LVWHQWV�D�FDGD�WHUULWRUL�
QHFHVVLWDWV�� GHPDQGHV� L� UHFXUVRV� GLVSRQLEOHV��." En l'apartat 2.2.4 "...(OV� &53V� SULRULW]DUDQ� OD� SUHVWDFLy
TXDOLWDWLYD� GH� VHUYHLV�� O
HVWtPXO� G
DFWLYLWDWV� L� O
LQWHUFDQYL� G
LQLFLDWLYHV� D� O
RUJDQLW]DFLy� GLUHFWD� G
DFWXDFLRQV
IRUPDWLYHV��VREUHWRW�HQ�DTXHOOHV�]RQHV�RQ�G
DOWUHV�LQVWLWXFLRQV�VROHQ�DVVXPLU�DTXHVWD�IXQFLy��

Es una forma de recollir el que s'està realitzant a les zones i donar-li un camí institucional amb un marge de
llibertat adequat a cada situació. Es mantenen així, fins el 1992, uns sistemes de formació permanent que
proporcionen al professorat un ampli ventall de possibilitats.

Representants institucionals (Inspecció d'Ensenyament i ICEs) convergien amb els MRPs i professorat en
general en un excel·lent  intent de treballar junts amb la mirada posada en les necessitats de renovació. Els Plans
Unitaris de Formació de Zona (PU) tindran continuïtat i seran els que posaran les bases dels Plans de Formació
posteriors.

El 3 d'octubre de 1990 es promulga la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (coneguda com LOGSE) es
desplega la normativa bàsica d'aquesta i en el Decret de 9 de maig de 1992 "V
HVWDEOHL[�O
RUGHQDFLy�JHQHUDO��GHOV
HQVHQ\DPHQWV�GH�O
(GXFDFLy�,QIDQWLO��O
(GXFDFLy�3ULPjULD�L�O
(GXFDFLy�6HFXQGjULD�REOLJDWzULD�D�&DWDOXQ\D���� es
fa necessària una redefinició de funcions del CRP i en Decret 155/1994 de 28 de juny, article 4, apartat d)
especifica " FRRUGLQDFLy� L� RUJDQLW]DFLy� � GH� O
H[HFXFLy� GHO� VHJXLPHQW�GH� OHV� DFWLYLWDWV� GH� IRUPDFLy� SHUPDQHQW�
FROÂODERUDQW�HQ�OD�GHWHFFLy�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�IRUPDFLy�L�HQ�O
HODERUDFLy�GH�SURSRVWHV�SHU�VDWLVIHU�OHV". (annex
11)

A l'arribar  l'any 1992 (annex 11)que s'estableixen les Comissions depenents del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat, es recull el model  de disseny i organització de la formació del Pla Unitari que es dirà PLANS DE
FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT A LES ZONES (PAFPZ), amb una definició clara de
finalitats, abast, model de gestió, etc. al costat d'altres tipologies formatives que ofereix el propi Departament
d'Ensenyament de forma directe (Bloc A, Bloc D, Bloc E...) i els mateixos Moviments de Renovació en
concertació amb les institucions (Escola d'Estiu). S'entra en el que podem anomenar una etapa de normalització
de la formació permanent.
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Del 1992 al 2000 cada Pla de Zona, dins unes directrius generals i un marc que dóna el Departament
d'Ensenyament amb orientacions anuals, anirà desenvolupant les activitats de formació segons les necessitats del
propi nucli en un principi i més mediatitzades pel Departament i per l'Economia anual d'aquest posteriorment.
De totes maneres s'ha de considerar que la riquesa dels Plans de zona rau en  O
DWHQFLy�D� OD�GLYHUVLWDW�VHJRQV
QHFHVVLWDWV� GH� FDGD� FHQWUH� L� O
RUJDQLW]DFLy� SURSHUD� D� DTXHVW, fets que possibiliten nivells de qualitat cada
vegada superiors, si es poden portar a terme en la seva totalitat.



Com avaluar l'impacte de la formació permanent en el marc del PFZ CAPÍTOL III

5HVXP�FURQROzJLF�GHOV�IHWV�SULQFLSDOV
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�������+LVWzULD�GHO�3)=�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,��*UDQROOHUV

Per a poder tenir un estudi més rigorós he marcat unes variables fixes i he dissenyat un instrument en forma de
�ILW[D�GH�OHFWXUD�3)=� . Hi ha una ILW[D�GH�OHFWXUD  per a cada curs (veure model que es troba a l'annex 2) però
en aquestes pàgines es trobarà únicament l'extracte i el més destacat de cada curs que ha interessat presentar.
 Amb l'ajuda de la "Fitxa", el buidat dels arxius del CRP ha estat sistematitzat i m'ha  permès agafar els trets
fonamentals que al final ens portaran a entendre el desenvolupament de l'avaluació dins el PFZ d'una forma
coherent, rigorosa i lligada amb els moments d'innovació dins el Pla. En alguns anys he aprofundit en aspectes
que m'han semblat més rellevants.  Es remarcaran els cursos on hi va haver un canvi qualitatiu o una experiència
més o menys interessant i important.

Al final  de cada apartat es trobarà un esquema-resum per a tenir una visió i entesa ràpida de l'evolució que s'ha
donat i al final, en el punt 3.4.3 un quadre-resum ens permetrà agafar una idea general (diacrònica i sincrònica).

��������8Q�QDL[HPHQW�OOXQ\j���

A la comarca, als anys 60 hi ha molta inquietud pel tema de la formació permanent i la renovació. Alguns dels
pocs alumnes que participen a les primeres sessions de formació de tarda de Rosa Sensat l'any 1965 ja són
d'aquesta zona (però aquest seria un altre tema a parlar i aprofundir) . 
Engrescats per la transmissió que, en els seus centres,  produeixen els entusiastes mestres, en el primer moment
que comencen les Escoles d'Estiu baixen a Barcelona docents del nostre àmbit , sobretot pertanyents a les escoles
privades i especialment aquelles que amb vocació de pública agrupen un col·lectiu docent progressista que veu
en l'Escola d'Estiu l'ajut  i recolzament que els mancava.
 A partir dels anys 70 es compaginarà "la baixada a Barcelona" amb l'assistència a
les Escoles d'Estiu Comarcals i, des del 1975 al 1982, hi tornarà a haver un augment
d'assistència a l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat.

Al mateix temps, com he comentat a l'apartat anterior (3.4.1), hi ha constància d'uns cursets realitzats l'any 1968
i 1969 proposats per Inspecció de la zona, en una entesa  entre la "Ponència de Cultura del Ayuntamiento" i la
"Inspección de Enseñanza Primaria de Barcelona", i com a formadors/es, professorat de l'escola Normal de
Barcelona. Consten certificats dels realitzats  a l'Escola Pereanton de Granollers, les matèries dels quals eren
"MATEMÁTICA MODERNA" (impartit per la Sra. Deschamps) i "PSICOPEDAGOGIA"(sense anomenar
professorat). (Les modalitats i temàtiques de formació únicament institucional seria una altra branca a ampliar si
tingués temps però haig de deixar-ho aquí).

Al mateix temps s'afegeix una altra modalitat de formació de mestres que són els Cursos de català ofertats des
d'OMNIUM CULTURAL. Primer en la clandestinitat i després obertament com un reciclatge el títol del qual ja
depenia de la Junta Assessora per als Estudis de Català (J.A.E.C.) (anys 70) i més endavant de l'Institut de
Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (ICE/UB) (anys 80).

El professorat més inquiet, i inconforme amb el model educatiu existent, va a les Escoles d'Estiu de Rosa Sensat.
De seguida  serà la resta del professorat ubicat a la pròpia zona qui els reclamarà el traspàs i l'intercanvi del que
estan experimentant sorgint així, improvisadament, uns formadors de formadors/es en el nostre àmbit i uns
cursos o activitats  d'hivern.
 Aquest "professorat comarcal" que aplicava amb seguretat unes tècniques, unes didàctiques, unes metodologies,
una forma diferent de gestionar el centre,(coordinacions de nivells, direccions compartides...) una manera
diferent d'organitzar l'aula, les programacions, les activitats, l'autonomia etc. promou a Granollers la primera
Escola d'Estiu Comarcal amb formadors/es de Rosa Sensat que venien a Granollers i formadors/es de la zona que
podien traspassar la seva fonamentada pràctica.
Els grups de professors/es que havien fet els cursos d'hivern de Rosa Sensat i d'altres que havien assistit a les
Escoles d'Estiu davant la necessitat de traspassar el que havien après, trobar-se ells mateixos per reflexionar,
estudiar, i anar avançant i per estendre l'esperit renovador a tota la comarca, agrupen necessitats i es comencen a
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organitzar. Sota els auspicis de l'Associació dels AMICS de la UNESCO de Granollers, en els seus locals del C/
Barcelona (Can Sauri) i subvencionats per bancs, caixes d'estalvis de la Comarca i altres establiments comercials
col·laboradors, comença a caminar el moviment de mestres de la comarca que organitzarà les Escoles d'Estiu i
els grups d'hivern dels anys 1970 al 1975.

Va ésser un temps que OD�GHGLFDFLy�HVWDYD�SRVDGD�HVSHFLDOPHQW�HQ�HO�FDQYL�GH� OD�SUjFWLFD� . Uns quants es
varen quedar només amb el canvi d'alguns aspectes didàctics i materials però d'altres varen començar a treballar
en sistemes d'investigació-acció impulsats des de Rosa Sensat ( per exemple sobre  el tema de l'Estudi de l'entorn
dirigit per la Montserrat Casas; i de la Matemàtica Moderna dirigits per Maria Rubies, M. Antònia Canals i de la
introducció del català per castellanoparlants, d'on surt el llibre� �(O� FDVWHOO� G
,UjV� L� 1R� 7RUQDUjV�� etc.) .
S'experimentava a l'escola i es feien reunions de nit per a les posades en comú i l'anàlisi, després, de nou
l'experimentació. Fou el millor model de formació permanent que alguns pocs mestres  tinguérem la sort de
gaudir, tant per la forma com per l'efervescència i la il·lusió que hi havia posada en la seguretat d'un canvi de
l'escola i de la societat .

 En aquest moment, com diu Corominas,A. (1988, p. 384) "XQ�JUXS�GH�PHVWUHV�LQWHUSHOÂODYD�O
HVFROD�WUDGLFLRQDO
L�IUDQTXLVWD�L�SODQWHMDYD�DOWHUQDWLYHV�. Jo crec que també es buscava una satisfacció en la pròpia tasca quotidiana
i el treball conjunt amb els companys/es per a una renovació metodològica i didàctica. (V�EXVFDYD�XQ�WUHEDOO
FRPSDUWLW amb els alumnes i pares i realitzat amb l'alegria de la novetat i l'esperança d'aconseguir, en  un futur
pròxim, que s'estengués i democratitzés tot l'ensenyament , des de les petites tasques a les  grans responsabilitats,
que serien compartides entre tots els agents que participaven en el fet educatiu. Al meu entendre no hi havia
només la interpel·lació que ens diu Corominas sinó que s'hi afegia la voluntat d'esdevenir un professional
coherent amb la pròpia manera de pensar i veure el món i  de replantejar el paper del professorat en l'educació de
manera interna i externa, és a dir canviar d'actituds i hàbits personals i treballar en equip dins els centre.

 Les Escoles d'Estiu , que es portaren a terme  fins el 1975 deixaven pendents o impulsaven nous aspectes que el
professorat intentava resoldre continuant les trobades, de forma voluntària, dins els centres educatius (es crearen
molts seminaris dins els centres que unificaven metodologies i canvis) i en trobades interescolars (seminaris i
grups de treball externs) durant l'hivern.
Haig de dir, doncs, que per referències bibliogràfiques i  per la història personal viscuda, coincideixo amb
l'Agustí Corominas(1988) en situar l'inici històric  del PFZ del Vallès Oriental  en el curs 1969-1970 encara que
l'inici "oficial" sigui el curs 1992. Entenc que, sobretot dels anys 82 al 92, a la nostra zona varen ésser decisius
pel desenvolupament d'un model mixt de formació permanent (MRPs-Departament d'Ensenyament)

El 1975, amb la mort del General Franco, la situació política arrossega  la gent cap a altres activitats que
s'esperava poder realitzar. Feia temps que s'hi creia i es presentava l'hora, per a molts ciutadans/es de llençar-se a
un treball que havia de portar, de ben segur, a cotes importants. La participació i militància, en partits polítics
portada a terme durant l'època anterior, en la clandestinitat, proposa ara un treball obert i intens i s'hi aboquen els
esforços i les hores lliures. Tot i continuar creient en la formació del professorat com a eina de canvi de l'escola,
ara el temps s'ha de repartir i les hores que abans es dedicaven a l'organització de formació per a mestres queden
reduïdes per les dedicades  a l'activitat política de manera que la primera decau, hi ha una mena de dispersió
física i ideològica i les tasques que es van realitzant són puntuals o bé majoritàriament a dins els centres . Aquest
aspecte cal remarcar-lo: per part d'un gran sector del professorat no es deixa de treballar ni de fer aportacions
creatives i novedoses durant l'exercici del 75 al 80. (aquesta seria una altra línia d'investigació molt interessant).
Hi ha una GHGLFDFLy�PpV�IRUWD�DO�WUHEDOO�PpV�LQWHULRULW]DW�L��G
LQYHVWLJDFLy�GHO�SURIHVVRUDW sobretot en algunes
escoles privades i es retorna a les Escoles d'Estiu de Rosa Sensat de Barcelona que tenen un esperit reivindicatiu
més global i amb aspectes de debat social aprofundit.

L'escola pública triga més i de manera desigual a enganxar-se al treball d'elaboració i investigació. Les escoles
públiques, en aquells moments encara estan molt lligades sota el jou de les directrius que els arriben malgrat que
hi ha alguns professionals que busquen noves alenades d'aire fresc, quasi sempre pel seu compte i sense que els
propis companys en tinguin coneixement. A partir del 1975 hi haurà un esforç molt gran de reconstrucció d'una
escola pública, arrelada al medi, catalana en intercanvi amb els propis companys, més oberta i estretament
relacionada amb moviments de mestres. És un moment en que  molts docents de les escoles privades fan l'opció
de treball per a l'Escola Pública. El degoteig, a la nostra zona, continuarà fins ben entrats els anys 80.(una altra
línia d'investigació, el que va significar el pas de gent de la privada a la pública)
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Com hem dit, un  petit grup de mestres continua trobant-se i formant-se puntualment i el 1979 es reempren de
nou l'organització de la  formació permanent del professorat,  amb membres dels primers anys i d'altres, que
s'han afegit al grup. Amb la subvenció i suport de l'Ajuntament de Granollers es funda l'any 1982 l'Associació de
mestres Casal del Mestre de Granollers que "HQ�OHJDOLW]DU�VH�MD�FRPSWDYD�DPE����VRFLV� (Corominas, A.  1988 p.
386) i que es mantindrà vinculada als MRPs de Catalunya on hi tindrà un paper destacat al llarg de la història
especialment en la creació de la Federació.(seria un altre camí a aprofundir i que deixo pendent)

���������5HWRUQ�DOV�RUtJHQV

L'any 1982 es celebren  les Jornades Pedagògiques del Vallès Oriental, amb 130 mestres participants,
(Corominas, A. 1988  p. 386) com una reempresa formal de les Escoles d'Estiu dels anys 70 i que seguiran
portant a terme els MRPs fins a l'actualitat, amb les revisions i modificacions convenients segons les
experiències viscudes i les anàlisi fetes. Aquest és un camí on no em puc endinsar tot i que seria interessant
veure la formació del professorat des d'aquest angle. L'Agustí Corominas (1988) té un ampli estudi fins el 1986
que  s'hauria de continuar fins els nostres dies.

Durant el curs 82-83 hi ha la creació del CRP de Granollers, com hem dit a l'apartat 3.4.1, la  Inspectora Sra.
Sara Gutiérrez , recull referències del professorat de la zona i fa una proposta a la Sra. Isabel Compan. En aquell
moment el CRP tenia d'àmbit territorial tota la comarca. (En tot Catalunya se n'obriren  altres11 (ordre de 31
d'agost de 1982)  i el curs 83-84 se'n crearen  d'altres 16 aprox. Surten les disposicions del DOG, 15 novembre
83 per poder tenir extensions a partir d'una seu central i, sobretot a les zones rurals. (annex  11)

Des del naixement i dins les distintes funcions del CRP hi ha l'encomanada de donar suport  a la formació del
professorat, com hem vist en l'apartat anterior. El Servei, entre d'altres tasques, cobria la petita part de la
Formació Permanent institucional que arribava a la comarca i col·laborava en infrastructura o préstec de
materials a les Escoles d'Estiu. El CRP es suma al projecte existent però encara són els MRP (el Casal del Mestre
de Granollers) qui porten l'organització i la iniciativa de la formació.

L'agost-setembre del 1983 ja trobem documentada de nou l'Escola d'Estiu de la comarca. El CRP forma part de
l'organització i s'encarrega del suport logístic de materials. Si continua algun grup durant l'hivern, el CRP fa les
mateixes funcions però l'organització corre a càrrec del Casal del Mestre.

L'any 1984 hi ha unes directrius del Departament d'Ensenyament pels CRPs, ( com ja he comentat abans) que
encara indiquen clarament que la prioritat organitzativa de les activitats de formació permanent a les zones no
forma part de les funcions del CRP  mentre hi hagi altres institucions o associacions que ho facin. D'aquí que, a
Granollers, a diferència d'altres llocs, el paper del CRP, en aquesta època,  és de suport i ajut  mentre que el dels
MRP i ICE és el d'organització i gestió , responsabilitat de disseny i avaluació de les activitats.

En la revista periòdica del CRP de Granollers "Full foll" a través de diferents escrits es nota   un sistema de
col·laboració entre aquest i el Casal del Mestre i en el nº 9 del 1984 amb el títol "8QD�HVFROD�G
HVWLX�DPE�FXD",
(còpia a l'annex 12) el company A. Corominas advertia que molts dels assistents proposaven de continuar
activitats a l'hivern "L�QR�GHL[DU�OHV�FRVHV�SHQMDGHV". A l'article diu: "���eV�SHU�DTXt�SHU�RQ�KD�G
DQDU�O
(��G
(VWLX
TXH�VHUYHL[L�GH�SXQW�G
DUUHQFDGD���L�TXH�GHVSUpV�HV�YDJL�H[SHULPHQWDQW�DPE�OD�UHDOLWDW�FRQFUHWD�L�DPE�OD�UHIOH[Ly
D�OD�SUzSLD�HVFROD�L�G
DTXHVWD�PDQHUD�DQDU�DYDQoDQW��

Serà , doncs,  el 1984 (Corominas, A. 1988, p. 389) d'acord amb l'ordre del Departament d'Ensenyament,  quan
l'ICE de la Universitat de Barcelona convoca els responsables de diferents sectors i intenta fer una proposta
unificada. De la reunió entre  Inspecció d'Ensenyament, CRP, EAP, MRPs (Granollers, Montmeló, Mollet) i
ICEs  en sortirà el que serà el primer Pla Comarcal de Formació Permanent del Professorat durant l'hivern.
Aquest  Pla  Comarcal tindrà el suport econòmic dels Ajuntaments de la Comarca i el de l'ICE/UB, seguint les
directrius de la Universitat per tal cas.
 S'inicien les activitats descentralitzades en diferents àmbits territorials d'acord amb la subdivisió natural de la
Comarca del Vallès Oriental (Mollet, Montmeló, Vall del Tenes, Vilalba, La Garriga, Granollers),  i es tenen en



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 84 -

compte les necessitats dels  docents amb una detecció que serà oberta i consistirà en un  " llistat de necessitats"
sorgides de l'Escola d'Estiu i recollides en les reunions que es porten a terme en  els diferents nuclis.

Es crea  la primera  Comissió Organitzadora que s'anomena "6HPLQDUL� &RRUGLQDGRU� en la que assumeix la
gestió i coordinació general el Casal del mestre de Granollers. Remarco que, en altres comarques, sobretot les
que coincideix que membres dels MRP han entrat a formar part del CRP o que no hi ha MRPs a la zona, qui
porta la gestió i coordinació és el Centre de Recursos, tal com estableix la normativa. En el cas del Vallès
Oriental el Casal del Mestre comptava amb secretaria oberta diàriament  perquè rebia l'ajut de l'Ajuntament de
Granollers.
.
En aquells moments, en el sí dels MRPs hi havia un debat en profunditat pel que fa a la gestió, organització i
economia destinada a la formació. Recordo com la Coordinadora de MRPs (representants de la futura Federació)
havia anat a entrevistar-se amb el Sr. Ramón Juncosa perquè no es veia clara la "ingerència dels CRPs" en
tasques que, tradicionalment,  havien portat els Moviments. No es tenia encara la concreció de model de
formació que el Departament proposaria però d'entrada semblava que  no es compartia la filosofia d'inici.
Hi havia d'haver clarificacions i resituar-se per saber fins on arribava cadascú i de quina manera s'establien
termes com "model de formació permanent" ,"tipologia d'activitats" ,"donar suport a la formació" o "organitzar
la formació". S'havien de consensuar tasques  i, sobretot, no duplicar esforços.

��������(O�GHVSHUWDU

Durant el període 84-86 coincideixo amb Corominas que hi ha una reflexió molt a fons en la Comissió del Pla de
Formació comarcal i, també, com he mencionat,  dins el propi Casal del mestre. Ve donada pel fet de prendre la
decisió sobre la tendència que podia agafar la formació: totalment institucional o compartida.
Els MRPs de la comarca no volien deixar perdre les demandes que sorgien de les Escoles d'Estiu i que podien
quedar ofegades dins un pla amb prioritats institucionals. Arriben però, a una presa de decisions fonamentals que
reorientaran la pròpia tasca i facilitaran el que, per altra banda, s'havia reivindicat insistentment que  la Formació
Permanent havia d'ésser  assumida pel Departament d'Ensenyament del Govern Autònom (el qual ja havia posat
en marxa diferents experiències i plans de formació com per exemple d'Informàtica, de Formació musical, de
Llengua, els FOPI, etc.)

Tots els membres del Seminari Coordinador estaven d'acord que la formació havia de sorgir de les demandes i
necessitats del professorat i de les escoles. Val a dir que quan  es parlava de "demandes i necessitats" en aquells
anys encara s'admetia el concepte de "suma de..." Hi havia una pretensió de canvi en el Centre i en el propi
Sistema Educatiu però s'encarava la part immediata de reciclatge i omplir buits de la formació inicial i individual
del mestre.
 No es veia clar demanar un FOPI a la zona perquè tot i que el FOPI remarcava més el canvi de l'escola i la
proposta era molt àmplia, venia establerta per necessitats  més institucionals i es perdia la continuïtat iniciada a
les Escoles d'Estiu i no s'estava d'acord amb el sistema de substitucions del professorat d'aula per estudiants de
les Escoles Normals o Escoles de Magisteri en les condicions que es donaven.

Amb debats i reflexions, es consolidà el Pla Comarcal i amb les aportacions de cadascú, clarificades les funcions
de tots , es donarà pas a l'inici del Pla Unitari de Zona per a la Formació Permanent de Mestres,  el curs  85-86.

El Pla Unitari del Vallès Oriental va necessitar d'una forta implicació d'Inspecció d'Ensenyament, ICE de la
Universitat de Barcelona i dels Ajuntaments de la comarca i del Casal del Mestre, el qual activà un conveni de
Formació d'Hivern més ampli amb la Generalitat per fer l’aportació al Pla.
 Durant el curs 85-86 es van discutint models, es va fent anàlisi de tot el treball realitzat fins aquell moment, es
promouen visites a diferents grups organitzadors de formació a comarques, i sobretot l'esforç recau en la reflexió
interna d'estructuració del grup, d'organització i disseny del Pla de Formació que aquest haurà de portar a terme.
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Es podria dir que hi ha menys interès en el que està passant, en les activitats engegades per aquest curs,   i molt
més interès en el que s'esdevé un projecte sòlid de futur que serà consolidat el 86-87.

Com a casuística l'aportació d'unes dades tretes de les memòries:

  Inscripcions al Pla Comarcal i al Pla Unitari:
���������� �DVVLVWHQWV�����
����������������DVVLVWHQWV������
����������������DVVLVWHQWV������
���������� DVVLVWHQWV���������(p. 83 Memòria - Programa 86-87

  Inscripcions a l'Escola d'Estiu:
���������������DVVLVWHQWV�����
���������������DVVLVWHQWV�����
���������������DVVLVWHQWV�����
���������������DVVLVWHQWV������

(Informació proporcionada per la secretaria del Casal del Mestre de Granollers. Febrer de 2001)

��������&RQVROLGDFLy�GHO�PRGHO�GH�3OD�8QLWDUL��&XUV����������

El curs 84-85 deixa el CRP la coordinadora que el va iniciar. Resta una època  tancat i el gener de 1986 s'obre de
nou. Requereix una fase de reorganització deguda al parèntesi d'inactivitat , fase en la que es procura, també, un
canvi de local i com és natural un funcionament continuïsta pel que fa a principis bàsics i temàtiques engegades
que havien quedat pendents.
En aquell moment es van donar quatre coincidències:

- Canvi de persona al CRP
- Voluntat del CRP de continuar amb la tasca iniciada sobre el tema de formació permanent
- CRP i Casal del Mestre comparteixen un local que proporciona l'Ajuntament de Granollers al c/ Josep

Umbert , 25-27 de Granollers
- S'havia iniciat el  PU i s'anava a consolidar.

Aquestes coincidències propiciaren que  CRP i Casal del Mestre  compartissin l'organització i gestió del PU del
curs 86-87. El CRP com institució pren més protagonisme col·laborant , al mateix temps, en la dinamització, fent
enquestes, recollint informació, compartint la gestió i organització amb el Casal i fent  una opció decidida
prioritzant  la formació dins el seu Pla de treball. Pel que fa a la resta, la dinàmica és la mateixa que l'any
anterior . Els Ajuntaments continuen jugant un paper important a l'aportar el  suport econòmic, l'ICE/UB també
amb el suport tècnic , els formadors/es, l'experiència organitzativa d'altres llocs i una mica de suport econòmic.
Malgrat això es demanava pagar 500 ptes. per assistent, en concepte de materials (aleshores es presentava un
pressupost total de 4 milions i mig de pessetes), assistiren al PU 650 professors/es de la Comarca que
representava quintuplicar l'assistència del curs anterior

El Seminari Coordinador del Pla Unitari (que més endavant se'n dirà "Comissió")estava format per representants
dels Serveis del Departament d'Ensenyament a la zona(Inspecció, EAP, CRP), representants d'ICEs (UB i UA),
representants d'Ajuntaments de la zona i del Casal del Mestre. Al mateix temps hi havia representants dels
col·legis públics de la Comarca i els representants de  les entitats organitzadores de la formació als diferents
nuclis (Vall del Tenes, Montmeló, Granollers, Vilalba, Mollet)( Memòria-Programa 86-87, p 16).

L'estructura i organigrama  es troben en l'annex 13bis (extrets de la p. 17 a la 23 de la Memòria-Programa 86-
87).
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Es programen 58 activitats amb temàtiques diverses des de� 3HGDJRJLD� RSHUDWzULD� (GXFDFLy� SHU� OD� VDOXW�
'URJRGHSHQGqQFLHV��*UDIRORJLD��HWF�

El  professorat-formador és divers i amb gran experiència pedagògica per ex. Agnès Gradailla, Dolors Dilme,
Maria Rodríguez;  Inspectors  de la zona, Carme Turró, Jesus Rul, Emili R. Merino; docents de la zona Jordi
Comas, Carme Parente, Francesc Viñas,  Jaume Noró, Rosa Securún, Montse Castanys, etc. ; representants del
CRP i de l'EAP; personalitats i estudiosos de la comarca com Martí Boada, Carles Riera, Joan Serra , etc. (deixo
l'aprofundiment de recopilació de noms, estadística i valoració de les modalitats de formació perquè aquest no és
el tema que ens ocupa).

Es facilita als centres una edició especial de la Memòria-Programa escrit, (en forma de llibret) que com bé diu
"SUHWpQ�GRQDU�XQHV�HLQHV�TXH�SHUPHWLQ�D�WRWV�HOV�FODXVWUHV�IHU�XQD�YDORUDFLy�GH�FDGD�DFWLYLWDW���WDQW�GHV�GHO�SXQW
GH�YLVWD�GH�IXQFLRQDPHQW�LQWHUQ�FRP�GHV�GHO�TXH�VXSRVD�SHU�D�FDGD�HVFROD�L� WDPEp�SRGHU�IHU�XQHV�YDORUDFLRQV
JOREDOV�GHO�3OD��eV�QHFHVVDUL�TXH�HQV�DJDIHP�VHULRVDPHQW� OD� OHFWXUD� L�GHEDW�GHO�FRQWLQJXW�TXH�XV�H[SRVHP��� "
(Memòria-Programa, 1986-1987, p.7) En ell també hi consta el pressupost detallat del P.U. i el disseny de
l'avaluació que, d'aquesta manera arriba als centres a principi de curs (setembre i de la qual se'n parlarà amb els
Caps d'Estudi perquè ho transmetin als claustres). El llibret "Memòria-Programa 1986-1987" ofereix un apartat
que parla de l'avaluació donant-li la rellevància que li és necessària. Jo ho deixo pel següent punt. El cas està en
que el disseny de funcionament i participació es porta a valoració de tots els centres i Ajuntaments i persones
implicades. S'obre un gran debat sobre formació a la zona que té com a base principal els claustres.

És un moment que s'afegiran uns elements de reflexió importants als temes que vénen del curs anterior i
s'establirà un fort vincle entre les diferents entitats , institucions i Serveis. Hi ha una forta voluntat de
mancomunar esforços i economia liderada pels Inspectors d'Ensenyament en benefici dels centres educatius de
cada població de la comarca. A diferència del Pla Comarcal anterior, el Pla Unitari aportava una autoexigència
més qualitativa que era la d'arribar a aconseguir que la formació es regís per uns criteris comuns i que l'oferta
que arribés als centres educatius havia d'ésser pensada, racionalitzada, i no es podia quedar amb una suma de
bones intencions com havia estat anteriorment.

L'avaluació és sistematitzada i una peça important en el Pla Unitari que es veu consolidat "HVWHP�VDWLVIHWV�GH�OD
IHLQD�SRUWDGD�D�WHUPH��VREUHWRW�HQ�HOV�DVSHFWHV�GH�FRQVROLGDFLy��DPSOLDFLy�L�UDFLRQDOLW]DFLy�GHO�3OD�����&UHLHP
TXH� OD� IRUPDFLy� GHOV� PHVWUHV� V
KD� GH� IHU� DPE� OD� FRRSHUDFLy� GH� WRWKRP�� L� VREUHWRW�� V
KD� GH� YHXUH� GHV� GH� OD
SHUVSHFWLYD�TXH�KD�GH�IRUPDU�SDUW�GHO�SURMHFWH�G
HVFROD�L�TXH�KD�GH�UHFROOLU�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�FDGD�]RQD�R�QXFOL�
(Memòria-Programa, 1986-1987, p.7)

Aleshores en el Pla Unitari de Granollers va sorgir el que anirà essent un element  habitual en aquest nucli, la
FUHDFLy�GH��VXEFRPLVVLRQV�GH�UHIOH[Ly� , d'estudi, debat, aprenentatge  i intercanvi dels membres del Seminari
Coordinador. Sota el model de Seminari o Grup de Treball dins l'ICE de la Universitat de Barcelona (anomenat,
en aquests primers anys, de "Seminaris de disseny, planificació i avaluació del Pla Unitari") i  format per
membres voluntaris de la Comissió es dedicarà un temps i esforç a recollir  punts de vista sobre la base de les
aportacions fetes en anys anteriors, les que fan els assistents a l'Escola d'Estiu i els que es recullen a partir de les
diferents avaluacions de les activitats del PU així com teorització d'aquestes,  que permetran anar millorant i
afinant cada vegada més els criteris i actuacions. Aportacions, que fetes després al Seminari Coordinador,
l'ajudarà a fer valoracions més ajustades, tenir els objectius molt clars i fer una presa de decisió fonamentada.

Es troben redactats els objectius del 86-87 recollint l'experiència de curs anterior i les aportacions d'aquest:

L'objectiu primer del PU era la �PLOORUD� GH� O
HVFROD" que s'entenia com "OD� FRQVHFXFLy� GH� OD� PLOORUD� L
O
DFWXDOLW]DFLy� GH� WUHEDOO� GHOV� SURIHVVLRQDOV� TXH� KL� WHQHQ� LQFLGqQFLD" Aquest objectiu global es desglossa,
després d'un estudi del nivell en que es troben els professionals que estan exercint en aquell moment. Es troben 3
grans blocs que comportaran  3  tipus d'actuacions i diferents modalitats de formació sota el mateix objectiu: la
millora del treball del professorat entesa des de diferents nivells (ho resumeixo, per ampliació veure annex  13):

1.- Incidir sobre l' actualització i reciclatge dels mestres
2.-Incidir respecte la  millora i adequació als canvis promoguts pel sistema educatiu o la societat
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3.- Potenciar l'aprofundiment, innovació i investigació.

Les actuacions, doncs, aniran encaminades  a ajudar els mestres a :

1.- Cobrir deficiències de formació inicial, aportar  nous continguts a professors/es que porten molt temps a la
professió
2.- Sensibilitzar el professorat perquè vegin la necessitat de progressar  en les seves tasques, aprendre que les
"veritats universals i infal·libles" fins aleshores, la ciència i la tècnica les va modificant i s'han de conèixer, "s'ha
d'estar al dia dels continguts"
3.- Canvia el sistema educatiu i es planteja una altre tipus de gestió, etc. cal conèixer a fons les noves estructures
i noves tècniques de treball
4.- Finalment fa falta ajudar els mestres, que fa anys que s'estan reciclant,  perquè puguin aprofundir, donar
possibilitats a personal de la zona a fer investigacions i facilitar el lligam de la Universitat amb aquests.

D'aquí en surt un model mixt que intenta donar cabuda tan a necessitats del Sistema com a  tot el personal�en la
mesura que ho necessita i produeix una detecció de necessitats més acurada de l'habitual. Cal, per part de la
Comissió un treball més fort i estructurat.

Un segon objectiu que marcarà els Plans de la nostra zona és que HO�SURIHVVRUDW�HV�VHQWL�LPSOLFDW�HQ�HO�GLVVHQ\
GH�OD�VHYD�SUzSLD�IRUPDFLy, que aquesta tingui incidència i ressò a l'escola L�TXH�HVWLJXL�LQFRUSRUDGD�GLQV�HO
3OD�$QXDO�GH�7UHEDOO�GH�&HQWUH��3$7��

El tercer objectiu important és que el PU ha �G
HQJOREDU�QHFHVVLWDWV��XQLILFDU�HVIRUoRV��HODERUDU�XQD�SURSRVWD
~QLFD�L�PDQFRPXQDU�UHFXUVRV�HFRQzPLFV."

El quart objectiu és l'apropament als centres, evitar desplaçaments que comporten temps i diners (Memòria-
Programa 1986-1987, p. 11)

En aquests moments el Pla de formació permanent marca una línia clara (Memòria-Programa 86-87, p. 89) dient
�����KD�GH�SDUWLU�G
XQ�SURMHFWH�GH�GLVVHQ\� L�XQ�SURFpV�DYDOXDWLX�DPE� OD� ILORVRILD�TXH�HO�PHVWUH� VLJXL�HO�SURSL
DJHQW�GH�OD�VHYD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�L�TXH�DTXHVWD�UHSUHVHQWL�XQ�FDQYL�G
DFWLWXG�
Malgrat es recullin les necessitats dels centres el Seminari coordinador ha d'aportar "WHPHV� TXH� VXSRVLQ� XQ
DYHQo" i unes "[HUUDGHV� SXQWXDOV� GH� IRUPDFLy�� SHU� SDUW� G
H[SHUWV�� DFFHQWXDQW� O
DVSHFWH� G
LQWHUFDQYL� HQWUH� HOV
PHVWUHV" Segueix afegint les prioritats que es proposen estudiar  aquell curs: la llengua, donar suport i potenciar
l'intercanvi i la sistematització, formació humana no només tècnica, temes més propers a la realitat de les
escoles,...

El curs 86-87 és el que posa la base sòlida de la Formació Permanent del Professorat  a la zona. A partir dels
criteris , objectius i definicions establerts en aquest moment s'hi aniran afegint, durant els propers cursos,
innovacions per a la millora i les variacions adequades. Es pot dir que aquest curs realment és el que implanta el
model de formació de zona que, posteriorment recollirà el Departament d'Ensenyament. També es pot considerar
que, en aquest moment, el del Vallès Oriental és un dels primers de Catalunya amb un HVWLO�GH�SDUWLFLSDFLy�WDQ
DFXVDW��PpV�REHUW�L�PROW�ULJRUyV���DPE�OD�WHQGqQFLD���VL�PpV�QR�OD�YROXQWDW���G
LQFORXUH�OD�IRUPDFLy�FRP�D
SURMHFWH�G
HVFROD�L�GH�PDQWHQLU�FRQVWDQWPHQW�XQD�UHIOH[Ly�SHU�SDUW�GH�O
HTXLS�RUJDQLW]DGRU.

Durant el curs següent continuen els plantejaments del 1986-1987 i estan en una dinàmica de consolidació del
PU. Hi ha una participació de 550 professors/es amb el 100% de participació de centres

Segueix amb el mateix entusiasme i força l'anàlisi per a millorar en qualsevol dels aspectes, siguin més formals o
més organitzatius, infrastructurals i funcionals. Tot i que hi ha una base consolidada, també hi ha la necessitat de
millorar i l'autocrítica constant per part del grup organitzador.
"8Q�WHPD�TXH�FRQVLGHUHP�LPSRUWDQW�HQ�HO�38�pV�OD�LQFLGqQFLD�DOV�SURSLV�FHQWUHV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�UHDOLW]DGHV���
V
KD�G
DSURIXQGLU�MD�TXH�pV�FRPSOH[�L�GLItFLO�L��SODQWHMD�GLILFXOWDWV�HQ�OD�VHYD�DYDOXDFLy� (Memoria PU 87-88)
..."(QV� WUREHP� GHV� GH� OD� WUDQVPLVVLy� SXQWXDO�� DQHFGzWLFD� L� SRF� VLVWHPDWLW]DGD� D� XQD� WUDQVPLVVLy� VHULRVD�
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SURIXQGD�� LQFDUGLQDGD�HQ�HO�SURSL� WUHEDOO�UHDOLW]DW� �FDVRV�HVSRUjGLFV� �GH�JUXSV�GH� WUHEDOO�DPE�FRPSRQHQWV�GH
PHVWUHV�EjVLFDPHQW�GH�OD�PDWHL[D�HVFROD��SDVVDQW�SHU�PRGHOV�LQWHUPLWMRV����

El Seminari Coordinador es proposa aprofundir en la recollida de necessitats i la transmissió en el centre i això
"YRO�GLU�DSURIXQGLU�HQ�HO�WHPD�GH�OD�GHVFHQWUDOLW]DFLy�GHO�38��SRWHQFLDFLy�GHOV�GLIHUHQWV�QXFOLV� i més atenció a
l'avaluació-detecció.
Es remarca amb contundència que el PU ..."WH�FRP�D�FDUDFWHUtVWLFD�O
pVVHU�LQVWLWXFLRQDO�GHV�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH
OD�UHVSRQVDELOLWDWV�GH� OHV� LQVWLWXFLRQV�HGXFDWLYHV�HQ� OD� IRUPDFLy� L�GHV�GH� O
LQFLGqQFLD�D� O
HVFROD�FRP� LQVWLWXFLy�
VXSHUDQW�OD�LGHD�GH�IRUPDFLy�LQGLYLGXDO�L�SHUVRQDO��(Memòria PU 87-88)

El Seminari Coordinador proposa temes que forcin a avançar dins els centres i es proposa, també, potenciar de
nou els intercanvis. S'agafa com a tema fonamental el de la llengua sense "REOLGDU� HOV� FXUVRV� GH� IRUPDFLy
KXPDQD�GHO�SURIHVVRUDW� (Memòria-Programa 86-87, p. 89).
Es fa un esforç perquè les definicions d'objectius de les activitats siguin més concrets, que els temes siguin més
propers a la realitat del mestre, s'estableix un sistema de coordinació entre seminaris de nuclis diferents que
treballen en el mateix tema, etc.

Preocupa l'augment de la participació del professorat. També hi haurà una dedicació en aspectes qualitatius que
sorgeixen a partir de l'avaluació interna portada a terme pel Seminari Coordinador. D'aquí en surt la recerca
d'espais fixes de reunió per a cohesionar les vies de relació periòdica entre centres i Comissió, per fer una bona
recollida, seguiment i avaluació. Es decideix que un dels canals es�OD�ILJXUD�GHO�&DS�G
(VWXGLV.

Es podria resumir dient  que el tema fonamental d'aquest curs 1987-1988 és el de la reorganització per a la
participació  i coordinació dins el PU.

A l'acta de 30/9/87 s'especifica que, després d'una reunió amb Subdirecció General de Formació, "HV�ILUPDUj�XQ
FRQYHQL�HQWUH�'HSDUWDPHQW�L�,&(��'H�FDUD�HO�SURSHU�H[HUFLFL���V
KDXUj�GH�IHU�XQ�GLVVHQ\�GHO�3)�LQGLFDQW�D�TXq�HV
FRPSURPHW�FDGD�HQWLWDW�FROÂODERUDGRUD��,�D�SDUWLU�G
DTXt�HV�SUHVHQWDUj�D�OD�VLJQDWXUD�GH�FRQYHQL��$L[z�FRQVROLGD
HO�3OD�8QLWDUL�GH�=RQD��

Els  acords sorgits el curs 86-87 planejaran sobre el Pla Unitari els anys següents, especialment:

1.- La incidència de la formació dins els propis centres. ,QWURGXLU�� SDXODWLQDPHQW�� � XQD� WUDQVPLVVLy
VLVWHPDWLW]DGD��ULJRURVD��SURIXQGD��LQFDUGLQDGD�HQ�HO�SURSL�WUHEDOO�UHDOLW]DW

2���/D�UHFHUFD�GH�YLHV�GH�UHODFLy�HIHFWLYHV�L�SHULzGLTXHV�HQWUH�FHQWUHV�L�HQWUH�DTXHVWV�L�OD�&RPLVVLy, per fer
una bona recollida, seguiment i avaluació.

3.- /
DXJPHQW�G
DVSHFWHV�TXDOLWDWLXV�TXH�VRUJHL[HQ�D�SDUWLU�GH�O
DYDOXDFLy i l'atenció a aquesta

Respecte les temàtiques, es seguirà la mateixa línia i es prioritzarà, el curs 88-89,  l'ajut a equips directius, noves
tecnologies, reorganització de l'estructura escolar (coordinacions de cicle per ex.) i les col·laboracions amb
institucions i associacions que aportin aspectes necessaris pel treball del professorat.

L'any 1989 hi ha molt camí fet, uns aspectes prou avançats i unes bases sòlides:

• Uns esquemes estables de formació descentralitzada en nuclis geogràfics
• Un PU de formació, estructurat i valorat, que es va millorant cada curs
• Un CRP estable que fa funcions de secretaria permanent
• Una dinàmica de treball i implicació d'Inspecció i dels Cap d'estudis pel que fa a la formació permanent

De nou la reflexió del Seminari Coordinador porta a constatar uns fets:
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• Els Centres Educatius  encara no tenien elaborats els  PECs sinó que feien ús dels Plans Anuals de Treball
(algunes ni aquests no tenien). Amb dificultats s'anaven incorporant millores preo els costava qüestionar-se
de forma conjunta, arribar a consensuar acords , deixar entrar a l'escola aspectes que no són els més
habituals, etc. Els graus d'implicació del professorat estan polaritzats i s'estratifiquen o s'estanquen.

• Els Equips Directius no disposen d'instruments efectius per "JDUDQWLU�HO�OOLJDP�HQWUH�QHFHVVLWDWV�GH�IRUPDFLy
L�3$7&��

• Els Centres no disposen d'un temps destinat a l'aprofundiment, a la reflexió sobre la formació com a millora
didàctica. "(V�VHQWHQ�FROÂODSVDWV�SHU�OD�SUzSLD�GLQjPLFD�GLjULD�

•  Tots els centres tenen una singularitat o altra encara que mantinguin uns elements comuns i tenen, també,
uns factors d'influència interns i externs de manera que �HOV�SRVVLEOHV�FDQYLV�VyQ�GLItFLOPHQW�H[WUDSRODEOHV�
/D�IRUPDFLy�HV�SURSRVD

- VHJXLU�HO�FDPt�GH�UHFROOLU�DOOz�TXH�pV�FRP~�L�SURPRXUH�O
LQWHUFDQYL�HQWUH�FHQWUHV
- DMXGDU�DO�FHQWUH�HQ�DOOz�FRQFUHW���HO�TXH�pV�VLQJXODU�L�HVSHFtILF�GLQV�HO�PDWHL[�FHQWUH��
•  Molt professorat participa a la formació però individualment.
• Existeix la certesa que OD� IRUPDFLy� Wp�XQD�UHYHUVLy�D�GLIHUHQWV�QLYHOOV�SHUz�QR�V
HVWj�VHJXU�TXH�HO�TXH

DUULED�D�FDGD�FHQWUH�VLJXL�HO�TXH�PpV�QHFHVVLWD o el més convenient o aconsellable per la seva trajectòria
• Els caps d'Estudi han consolidat una estructura de reunions, consultes i portaveus, durant el curs 88-89 que

ha millorat la connexió i la transmissió però no es pot dir que tinguin la �UHSUHVHQWDWLYLWDW�GHO�FHQWUH�HQ�OD
T�HVWLy�GH�SRVVLEOHV�FRQYHQLqQFLHV�GH�IRUPDFLy�.

• La inspecció no pot mantenir "XQD�FRQWLQXwWDW�VXSHUYLVRUD�R�DYDOXDWLYD�VREUH�FDGD�3OD�GH�7UHEDOO�GH�FDGD
&HQWUH���Tampoc en pot fer un seguiment exhaustiu.

• El CRP només recull elements aïllats encara que pot ajudar a l'hora de contrastar. Té la  necessitat d'aportar
materials necessaris per ajudar el desenvolupament pràctic de les didàctiques quotidianes però li manca
trobar la forma "LGzQLD�GH�UHYHUVLy�D�O
HVFROD�

• L'avaluació amb enquestes no acaba de satisfer els membres de la comissió preocupats per la incidència
d'aquesta en el centre. En aquests moments es parla de recuperar el mostreig  que s'havia fet, puntualment,
algun curs anterior però després de les valoracions es desestima i es proposa fer una avaluació a totes les
activitats " SHU�D�SRGHU�JHQHUDOLW]DU�HOV�HOHPHQWV�TXDOLWDWLXV� que les marquen o que els falten.

Gràcies a l'ICE de la Universitat de Barcelona, en el curs 88-89 s'incorpora una persona a mitja jornada que
portarà la secretaria del PU. Possibilita que el Seminari Coordinador es pugui dedicar, de nou, a un treball de
reflexió, donant pas a  un altre dels cursos que, per les seves característiques faran que li dediquem una atenció
especial i un tractament més ampli.
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5HVXP�FURQROzJLF�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SULQFLSDOV�GH�OD�)RUPDFLy�DO�3OD�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,��ILQV�HO
�����
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���������1RYD�H[SHULqQFLD��(O�3OD�G
,QFLGqQFLD�GLQV�HO�&HQWUH��3,'(���&XUVRV
�������������������

El curs 89-90 es continua l’aprofundiment dels temes mencionats abans i la recerca per a trobar noves i millors
estratègies. Sorgeix, de manera experimental, el Pla d'Incidència dins l'Escola ( PIDE). S'ha vist que no és
suficient la dinàmica de reunions amb Caps d'estudi i aquest és O
LQWHQW� G
DXJPHQWDU� O
DSURSDPHQW� D� OHV
QHFHVVLWDWV�SHGDJzJLTXHV�GHOV�FHQWUHV�pel que fa a formació i, al mateix temps es tracta de PRWLYDU�HOV�FHQWUHV
educatius perquè incloguin la Formació Permanent dins el Projecte Educatiu de Centre� com una tasca més, amb
total implicació dels membres de la comunitat educativa. La preocupació és, segons la memòria del 88-89
�DYDQoDU�HQ�HO�FRQHL[HPHQW�GH�OD�UHSHUFXVVLy�UHDO�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GLQV�HOV�FHQWUHV�HVFRODUV�L�HQ�OD�PLOORUD�GH
PHFDQLVPHV�GH�UHODFLy�HQWUH�DTXHVWV�L�HOV�RUJDQLW]DGRUV�GHO�38"..

El Seminari Coordinador estava  format per totes les institucions (Ajuntaments, ICE,
etc.) i associacions com Casal del Mestre, representants dels serveis educatius
(SEDEC, CRP, EAPs...) i representants de professorat, coordinadors/es  dels  4
àmbits o nuclis territorials. Es crearà  una gestora que complirà els acords presos al
Seminari Coordinador i estarà formada per CRP, Inspecció, ICE/UB i Casal del
Mestre

El curs 89-90 es dediquen sessions monogràfiques del Seminari Coordinador a aquest tema i s'inicia el pla
experimental a l'àmbit de Granollers. La pretensió era (i així va ser) que el curs següent s'estengués el sistema als
altres nuclis.
En aquests moments tots els nuclis territorials es coordinen, a través dels seus representants (coordinadors/es de
nuclis) en reunions del Seminari Coordinador (o Comissió) per a la  programació conjunta del Pla igual que en
cursos anteriors. Al nucli de Granollers variarà l'organigrama de treball, únicament,  per la detecció i valoració
de necessitats i activitats.
A la Memòria d'aquest curs hi ha un estudi detallat del que ha succeït, tan quantitativament com descriptiva.

La proposta havia sorgit del CRP de Granollers i l'Inspector de zona Ramón Jové. Es dissenya, doncs, el Pla amb
la idea de lligar la formació al Projecte Educatiu de Centre i d'iniciar una �FXOWXUD�GH�OD�IRUPDFLy". Establint
així una xarxa comunicativa a Primària en la que estan implicats els equips directius, els coordinadors de cicle i
els Cap d'Estudis com era habitual , formant el Grup Pedagògic del Centre (GP*). Cal remarcar que la SURSRVWD
del  PIDE ve caracteritzada per l'impuls institucional (Inspecció, CRP, ICE) i és SODQWHMDGD� D�75(6� FXUVRV
YLVWD�del 1989-1990 al 1991- 1992.

 Amb la incorporació del PIDE i el  treball dels Caps d'estudi,  al nucli de Granollers, hi va haver un augment
important d'activitats. Es passà de l'augment d'11 activitats del curs 88-89 a l'augment en  40 activitats, sense
comptabilitzar les del Pla Intensiu de Normalització Lingüística que s'inicià aquest curs, que s'integrà a les
reunions del Seminari Coordinador però no  totalment a la dinàmica del PU pel que fa a disseny i avaluació de
les seves activitats (era depenent del SEDEC). Varia, també, el nombre de participants que passa de 257 el 88-89
(insisteixo, només zona de Granollers) a 609 el 89-90 El baix grau d'absentisme demostra l'encert en la detecció i
conscienciació. Hem de dir que es porta una despesa econòmica considerable (quasi set milions, total del Pla de
F.).

El 18/11/89 es parla amb Direcció General d' Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament,
s'explica el projecte i es demana un col·laborador extern per primer cop . Les funcions que se li demanaven eren:

- Coordinació i enllaç entre els diferents nuclis
- Canalització de la informació i obrir arxius
- Convocar reunions, coordinar, fer actes
- Controlar la documentació del PU (avaluacions, informes, fitxes d'inscripció...
- Elaborar memòria
- Seguiment d'activitats
- Informació amb centres
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- Gestió de la infrastructura
- Gestió econòmica
- Assegurar el funcionament de les activitats
- Atendre aspectes de secretaria (acta 8/11/89)

Amb l'estudi del treball fet i el Pla Anual de Treball del Seminari Coordinador elaborat, Direcció General cedeix
al PU una persona que estarà a Granollers durant unes hores a col·laborar en la gestió (comença el 14/12/89).
Venia de Barcelona dos dies a la setmana i la limitació del temps va limitar, també, les funcions previstes. No
permetia arribar a les aspiracions o expectatives  que hi havia posades per fer un intent d'avaluació qualitativa de
les activitats i la seva repercussió al centre per part del Seminari Coordinador. Aleshores es canvia la demanda
inicial de funcions i el disseny d'avaluació i es fa ús d'aquestes hores i d'aquesta professional per aprofundir
només en algun aspecte. Desenvoluparà tasques de  treball de camp on es podrà obtenir més intensificació i un
estudi més acurat del que l'equip hagués pogut fer.

Set coses seran fonamentals. Tot i que vénen de cursos anteriors, tindran un nou impuls, un sentit més agosarat i
més contundent:

1.- La IRUPDFLy�KD�GH�VHUYLU�SHU�IDFLOLWDU�OD�WUDQVIRUPDFLy�GH�SHQVDPHQW�GHO�SURIHVVRUDW���L�IHU�TXH�DGRSWL
GLIHUHQW�PDQHUD�GH�IHU les coses.
2.- (O�&HQWUH�(GXFDWLX�pV�O¶RULJHQ�L�ILQDOLWDW�GH�OD�IRUPDFLy
3.- /¶q[LW�GHO�SHUIHFFLRQDPHQW�HVWj�HQ�OD�SDUWLFLSDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�HQ�OD�JHVWLy�GHO�VHX�SURSL
SHUIHFFLRQDPHQW
4. Cal una WUDQVIRUPDFLy�GH�OD�FXOWXUD�HVFRODU�VREUH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW
5.- Cal FRQqL[HU�FRP�HV�GHVHQYROXSHQ�OHV�DFWLYLWDWV�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GHO�FHQWUH
6.- &DO�FRQqL[HU�OD�LQFLGqQFLD�L�UHSHUFXVVLy�TXH�KL�KD�GH�OD�IRUPDFLy�GLQV�O
HVFROD
7.- Es fa necessària OD�YDOLGDFLy�GHOV�LQVWUXPHQWV�L�HVWUDWqJLHV�SHU�D��XQD�ERQD�DYDOXDFLy�i detecció de
necessitats.
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Es pretén que les activitats de formació cobreixin els aspectes que es veuen en
l'esquema:

)250$&,Ï�3(50$1(17
$&78$/,7=$&,Ï�'( %$6(6

36,&23('$*Ñ*,
48(6

(675$7Ê*,(6�'(
75(%$//
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(O� SURIHVVRU�D� KD� G
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�&HQWUH��DOXPQH�D��DXOD
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Com a conseqüència, els objectius que es proposen són:

1.- "HGXFDU " als claustres perquè assumeixin que  la Formació ha d'anar lligada al Pla de Treball de Centre.
2.- Crear en els centres un Grup Pedagògic (GP*) perquè vetlli pel primer punt, format per   l'Equip directiu i els
coordinadors/es de cada cicle
3.- Contrastar amb aquest G.P* si la formació que rep el professorat s'ajusta al que es veu prioritari en el PAT
4.- Corresponsabilitzar al GP* en la formulació de propostes i consideracions avaluatives posteriors
5.- Detectar necessitats més reals de cada centre i més ajustades a les necessitats o prioritzacions del seu PAT
per poder donar resposta més adequada
6.- El claustre ha de conèixer la repercussió en el centre, cicles i aula de les activitats que realitza el professorat
en el PU. Hi ha d'haver reflexió prèvia i posterior a aquestes.
7.- Conèixer des del CRP el marc de treball de cada centre i la formació que requereix per aprofitar les
derivacions d'aquesta donant-li suport amb els recursos materials que  des del Servei es poden facilitar.
8.-  Ampliació de la dinàmica participativa en el disseny, l'organització i funcionament  d'activitats del Pla de
Formació, augmentant la representativitat a la Comissió, si cal.

Com s'aconseguiran aquests objectius i com es portarà a terme la tasca? Es
dissenyen estratègies de treball i instruments que permetran tirar endavant el
projecte. (es trobaran en els annexos 6,7,7bis) però a grans trets , podem dir que hi
ha:

1.- Reunions informatives d'Inspecció amb representant del Seminari Coordinador i
amb Caps d'estudi i Directors de Centres
2.- L’ Inspector estudia,  a principi de curs, el Pla Anual de Treball de cada centre (coneix el centre) i es reuneix
amb Equips Directius per comentar-lo.
3.- Es proposa als centres (en les reunions prèvies i amb instruments preparats)que es realitzin reflexions prèvies
a la demanda de necessitats de formació. És necessària abans de respondre a l'organització del PU
4.- Un representant del PU (el CRP),  l'Inspector, i el GP* (l'Equip Directiu de centre i els Coordinadors de cicle)
es reuneixen per fer una anàlisi del treball que s'està realitzant en aquell moment  de la demanda que proposa el
centre i de les necessitats reals  de formació que necessita  per avançar o acabar i anar per un altra tema. Lligat a
aquest també es planteja el resultat de l'Avaluació
5.- Inspecció i CRP analitzen les propostes i contrasten les dades obtingudes en les entrevistes, amb les extretes
per l'Inspecció del PAT i les conegudes pel CRP a través del contacte diari amb el professorat usuari del Servei i
de les activitats del PU que s'estan desenvolupant.
6.- Es complementa i lliga amb el paper del Cap d'Estudi en aquesta xarxa .Si bé la tasca que realitzaren els Caps
d'Estudi de cada nucli d'aleshores va donar uns fruits encomiables en l'aspecte de participació i relació amb el
PU pel que fa a la transmissió d'informacions, amb el PIDE s'hi afegeix un increment de consciència de la
fonamentació que té  la feina que es va a fer a l'activitat de formació.
No es pot oblidar que, en aquesta època, la Conselleria d'Ensenyament està elaborant un  Pla de Formació
Permanent del Professorat.

En la memòria del PU  es troben aconseguits els objectius proposats excepte pel que fa �HO�WHPD�GH�O
DYDOXDFLy"
que es considera que "FDO�WUHEDOODU�KL�PpV���Es varen recollir una gran quantitat de demandes a l'hora de la
detecció (170) que  sabent que era el primer curs que es posava el sistema en funcionament va constatar que en
els  centres educatius no hi havia hagut prou debat de priorització i encara s'anava a la suma de voluntats
individuals.

5HVXP�FURQROzJLF�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SULQFLSDOV�GH�OD�)RUPDFLy�DO�3OD�GHO�9DOOqV�2ULHQWD�,��ILQV�HO������
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El curs següent, 1990-1991, en un primer informe, fet des del CRP per veure les variacions a l'inici de les
activitats, consta que hi ha un total de 629 participants a Granollers, 287 a Mollet, 102 a la Vall del Tenes, 137 a
Cardedeu, 53 al Baix Montseny i els de normalització lingüística, en total 1.548 sense comptar les activitats que
comencen el segon trimestre. La majoria de participants són a Seminaris i cursos (480 i 797 respectivament). Si
es considera que, segons les dades del Gabinet Tècnic d'Estadística del Departament d'Ensenyament, hi havia un
total de 2.939 professors/es i que, de primària (a qui aleshores anava adreçada la formació) n'hi havia 1.921, es
veu que s'aplega una gran majoria de professorat en fase de formació permanent.  En aquell moment el
pressupost ja pujava al voltant dels 11 milions en total, dels quals 6 reverteixen a Granollers on el PIDE es
desenvolupa per segon any consecutiu.

A l'acta de 26/11/90 són revisats els objectius proposats i es veu que s'han de mantenir i a més remarcar:

- /D� LQWURGXFFLy�HQ�HOV�FHQWUHV�GH� OD� LGHD�TXH� OD� IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�KD�G
DQDU� OOLJDGD�DO�SURMHFWH�GH
FHQWUH

- 6
KDQ� GH� GRQDU� � SDXWHV� L� JXLRQV� SHU� D� WUHEDOODU� GLQV� HO� FHQWUH� L� SRGHU� FRQWUDVWDU� GHVSUpV� � DPE� HO�*3�
,QVSHFFLy�L�UHSUHVHQWDQW�GH�OD�&RPLVVLy��&53�

- &RQWLQXDU�DPE�OD�GLQjPLFD�SDUWLFLSDWLYD��LQFHQWLYDGRUD�L�PRWLYDGRUD� LQWHQWDQW�DFRQVHJXLU�PpV�SRGHU�GH
GHFLVLy�HQ�HO�FHQWUH�

- (V� FRPSDUWHL[� XQ� VHQWLPHQW� GH� VDWLVIDFFLy� SHUTXq� HO� SURIHVVRUDW� GH� O
HVFROD� HV� VHQW� PpV� UHFRO]DW� L� DWqV�
&RQWLQXDU�

- 7HQLU� PpV� FXUD� DPE� OD� SUHGLVSRVLFLy� TXH� KL� KD� SHU� SDUW� G
DOJXQV� PHVWUHV� YHUV� HOV� WUHEDOOV� HQ� JUXS�
LQWHUFDQYL�DPE�DOWUHV�HVFROHV�L�FRQYHUVHV�SHGDJzJLTXHV

- &RQWLQXDU�YHWOODQW�SHUTXq�HOV�PHVWUHV�QR�HV�VHQWLVVLQ� MXWMDWV��YLJLODWV�R�SUHVVLRQDWV��SHUTXq� OHV�DFWXDFLRQV
IRVVLQ�IHWHV�DPE�FRQYHQFLPHQW��QR�FUHDQW�IDOVHV�H[SHFWDWLYHV�

- &RP�TXH�HO�WUHEDOO�GHO�FXUV�SDVVDW�KD�SRUWDW�DO�GHVHQYROXSDPHQW�SRVLWLX�GHO������GH�GHPDQGHV�QHFHVVLWDWV
GH� FHQWUHV�� FDQDOLW]DGHV� GH� IRUPD� GLYHUVD� �IRUPDFLy�� VXSRUW� PDWHULDO�� LQWHUFDQYLV�� HWF���� OD� JHQW� HVWj
HQJUHVFDGD��&DOGUj�DTXHVW�FXUV�DMXGDU�ORV�D�SULRULW]DU��HQFDUD�PpV��HOV�WHPHV�L�PRGDOLWDWV��1R�KL�KD�G
KDYHU
WDQWD�GLYHUVLWDW�VLQy�FHQWUDU�VH�HQ�XQ�WHPD�

- $� WUDYpV� GH� OHV� UHXQLRQV� WULPHVWUDOV� DPE� HOV� &DSV� G
(VWXGL� HV� FRQWLQXDUDQ� UHDOLW]DQW� � � SODWDIRUPHV
G
LQWHUFDQYL��LQIRUPDFLy�L�DYDOXDFLy

- 6RUJHL[�OD�SURSRVWD�GH�IHU�XQD�UHXQLy�GH�FRQWUDVW�DPE�DOJXQD�LQVWLWXFLy�OOLJDGD�GLUHFWDPHQW��D�O
HVFROD�
- (V� YHX� FRQYHQLHQW� QR� UHFROOLU� QRPpV� GHPDQGHV� GH� FHQWUHV�� allò que creuen que necessiten,� VLQy� �HOV

SUREOHPHV�GHOV���FHQWUHV����(OHPHQW�QRX�GH�TXDOLWDW�

A l'acta del 22 /5/ 91 es troba que el PIDE s'aplica a la resta de nuclis de la comarca i es reorganitza la Comissió
i les funcions . Desapareix el grup gestor quedant la Comissió General i cada nucli funcionant independent pel
que fa a PIDE.

A l'acta 19/2/90 en la revisió de com ha anat la implantació de l'experiència, els Caps d'Estudi valoren molt
positivament el sistema emprat �(V�FRQVWDWD��XQD�VLWXDFLy�GLIHUHQW�GH�GRV�FXUVRV�FDS�DTXt������/
(TXLS�GLUHFWLX�YD
LQFORHQW� D� SRF� D� SRF� HOV� WHPHV� GH� IRUPDFLy� GLQV� OD� GLQjPLFD� GH� O
HVFROD���/
HVFROD� DYDQoD� TXDQ� KL� KD
SODQWHMDPHQW�GH�FODXVWUH����TXDOVHYRO�SURSRVWD�GH�IRUPDFLy�KD�GH�VHJXLU�HO�FDPt�HPSUqV�
Pel que fa als apartats d'aplicació a l'aula "VyQ�HOV�PHQ\V�FRQWHVWDWV�SHU�SDUW�GHOV�DVVLVWHQWV�
�/
DSOLFDFLy�D�O
DXOD�VXSHUD�HQ�JUDX�LPSRUWDQW�HO�WUDVSjV�DOV�FRPSDQ\V"(Memòria de curs, p. 254)
A l'informe "352-(&&,216� '(� )8785� i al d' ",1)250$&,Ï� 62%5(� 2%-(&7,86�� $&7,9,7$76� ,
3(5,2',7=$&,Ï�'(�/(6�$&7,9,7$76�'(/�3/$�81,7$5, " remarquen de la experiència,  la importància del
model emprat i la importància  del lligam de la formació amb el context en el qual es treballa "HV�WUDFWD�G
�DQDU
SUHQHQW�HO�FHQWUH�HGXFDWLX�FRP�D�RULJHQ�L�ILQDOLWDW�GH�OD�IRUPDFLy� (Memòria, p 275)
També hi ha el convenciment que l’èxit de la Formació del Professorat rau en la �SDUWLFLSDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�HQ
OD�JHVWLy�GHO�VHX�SURSL�SHUIHFFLRQDPHQW�, com s'ha dit abans.
�/D� IRUPDFLy� UHTXHUHL[� XQ� WHPSV� G
DVVHQWDPHQW� SHU� DUULEDU� D� FRQYHUWLU�VH� HQ� XQ� UHFXUV� G
DMXGD� HILFDo��/D
IRUPDFLy�V
KD�GH�FRQYHUWLU�HQ�HO�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�GHOV�PHVWUHV�SHU� LQWURGXLU� LQQRYDFLRQV���L� OD�SURMHFFLy�D
OODUJ�WHUPLQL�FRQWULEXHL[L�D�GRQDU�VHJXUHWDW�DOV�FHQWUHV�XVXDULV��(Memòria, p. 276)
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A l'acta 2 /4/ 90 hi ha una anècdota que indica fins a quin punt el PU estava ja institucionalitzat. Es proposa
deixar de cobrar les 500 ptes. i la col·laboració amb el Derpartament d'Ensenyament ja no canviarà,
pràcticament,  des d'aleshores ençà. Ha estat una època de treball intens amb la finalitat real de procurar que la
formació del professorat promogués canvis pedagògics i organitzatius dins el centre.

A partir del curs següent 1991-1992 es produirà un nou canvi. Les extensions de CRP de  Mollet i St Celoni
(més endavant) passaran a ser CRPs i s'esdevindrà al seu voltant, un PFZ propi (Mollet 90-91// St. Celoni, 94-
95).  S'establirà un sistema de coordinació que mantindrà aquella unitat comarcal que s'havia dut fins ara però en
els aspectes concrets que les dinàmiques pròpies ho permetin.

A principi del curs 1991, el  Departament d'Ensenyament avisa als MRPs que se'ls redueix els diners per Escola
d'Hivern, que s'ampliarà la dotació als ICEs per a cobrir  totes les despeses del PFZ i que aquesta Institució tan
assumiria l'economia com la coordinació dels formadors/es. També queda arranjat el  tema de la certificació de
la qual l'ICE només  podrà facilitar la d'aquelles activitats que li siguin pròpies. Cada Programa del Departament,
per la seva banda, o cada institució que aporti activitats al Pla de Formació, haurà de certificar les seves.

A l'acta 27/11/91 s'explica com els MRPs es veuen obligats  a reclamar a Subdirecció General de Formació
Permanent el pagament de l'any en curs en que estaven compromesos Hi ha certa reticència i mal estar perquè no
s'acaba de veure clar  el canvi de model del PU per un altre  que es nota "PpV� FHQWUDOLW]DW� L� FRQWURODW� SHO
'HSDUWDPHQW". En acta 11/12/91 La Comissió del PU s'afegeix a la pressió del Casal del Mestre per solucionar
el pagament dels formadors/es.

Al mateix temps, arriba la informació dels Cursos de Formació Bàsica per a la Reforma organitzats directament
pel Departament d'Ensenyament i amb el suport logístic dels CRPs. Es preveuen iniciar el gener de 1992.

Amb data 7/4/92 surten les Instruccions de Direcció General d'Ordenació i Innovació
Educativa on s'especifiquen les funcions de la Comissió del Pla de Formació de
Zona (PAFPZ). (annex 11). El 6/5/92 l'equip organitzador del PU es prepara per
implantar-ho de cara el curs següent ,adequant el que hi havia fet fins ara a les
noves orientacions.

El 26 de juny de 1992 es constitueix la Comissió del PAFPZ del Departament d'Ensenyament. Es reorienten les
funcions (poc), s'estableixen uns criteris i objectius  pel proper curs i per la inscripció. (veure informació
complementària a l'annex 18)

Al Vallès Oriental hi haurà un Pla de zona eminentment Unitari i continuïsta perquè no deixarà les decisions
preses anteriorment ni el funcionament. Només s'hi faran els retocs obligats quedant un Pla:

- Molt participatiu en la gestió, planificació, disseny, avaluació. Es partia del Pla de Treball  dels centres amb
voluntat d'incidir-hi a través dels canals establerts el curs passat.

- Dinamitzador perquè proposa interrogants als centres  i intenta facilitar la  transformació del pensament
- Autònom en quant a gestió i organització  perquè està portada a terme per representants de centres i

institucions. No ho és econòmicament ni en decisions que pertanyen a competències directes d'Ordenació i
Innovació Educativa.

- Unitari perquè engloba necessitats i activitats, unifica esforços i encara mancomuna alguns recursos

Continua existint una divisió de modalitats i horaris d'activitats d'acord amb la divisió real de necessitats del
professorat i consolidada el curs 86-87:

- Actualització i coneixement d'àrea
- Actualització en aspectes específics de reforma
- Seminaris de gestió d'escola
- Intercanvis i converses pedagògiques
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- Seminaris d’aprofundiment
-  Seminaris experimentals

Per primera vegada s'encarregaran, centralitzadament,  de la impressió del programa escrit les Delegacions
Territorials i s'inicia un sistema d'informatització de la informació que s'anirà modificant i aprofundint any rera
any
.
En aquests moments el professorat que ja ha fet els cursos de Formació per a la
Reforma fa demandes de cursos o activitats d'aprofundiment per considerar que hi
havia hagut una primera informació però que ja quedava  insuficient per aquells que
volien avançar més�

A final de curs s’establia:

• Acceptació de proposta del Departament del Pla de Formació Permanent de Zona amb la condició de
continuar amb seminaris experimentals iniciats el curs passat

• Fer dos PFZ, un a Granollers i un a Mollet
• Obrir la formació permanent a secundària dedicant-li més atenció (ja es feia però amb menys intensitat i poc

èxit).
• Augmentar el nombre de participació de professorat a les comissions
• Les activitats es faran fora d'horari escolar (Seminaris de llengua continuen amb tracte d'excepció)
• Mantenir dies estables
• Potenciar activitats descentralitzades
• Afegir ventall d'activitats que ampliïn l'oferta institucional
• $FROOLU�WRWV�HOV�FLFOHV�HGXFDWLXV
• Proposar activitats el màxim d'obertes
• Tenir present, també,  la formació individual del mestre
• Reconduir demandes de secundària i començar amb seminaris d'àrea
• Començar les activitats a partir de novembre
• S'avancen informacions orals a principi de curs a Directors/es i Caps d'Estudi
• Inscripció escrita i només 10 dies per a la inscripció. Per ordre de presentació
• Mínims i màxims d'assistència (8 i 30 segons activitat)
• Certificat a més del 80 % assistència
• Llistat de reserva per casos de baixa d'inscripció
• Mirar G
DXJPHQWDU�HO�QLYHOO�GH�TXDOLWDW�IHQW�XQD�RIHUWD�PpV�UHGXwGD�L�PHV�FXLGDGD
• No fer una activitat si no hi ha�HO�IRUPDGRU�DGLHQW�SHU�JXDQ\DU�HQ�TXDOLWDW
• S'estableixen uns criteris especials per a la selecció dels inscrits als cursos del PIE
• Procurar  modalitats de formació lligats al context on es treballa
• Realitzar activitat s amb docents que porten una pràctica educativa semblant que permeti una reflexió

conjunta i  trobada de solucions.
• Es prioritzen�Llengua, l'aprenentatge significatiu, tractament de la diversitat, Noves Tecnologies.

A les actes d'aquest curs es troben escrites unes definicions que, junt amb les que vénen de cursos anteriors,
deixaran  marca pels posteriors:

 Defineixen formació com "O
RIHUWD�G
DFWLYLWDWV�TXH�WHQHQ�SHU�REMHFWLX�DMXGDU�DOV�SURIHVVRUV�D�PLOORUDU�OD�VHYD
SUjFWLFD� GRFHQW� SHU� WDO� TXH� HOV� VHXV� DOXPQHV� SXJXLQ� DSURILWDU� PLOORU� OHV� VHYHV� SRWHQFLDOLWDWV� HGXFDWLYHV�
$TXHVWD�)RUPDFLy�3HUPDQHQW��HV�MXVWLILFD�HQ�OD�QHFHVVLWDW�G
DFWXDOLW]DU�L�FRPSHQVDU�OD�IRUPDFLy�SHGDJzJLFD
GHO�SURIHVVRUDW� ( Memòria 91-92).
Aquest curs hi haurà un total, 2.241 participants a 129 activitats repartides en 4
nuclis. Les dades estadístiques (segons Gabinet Tècnic d'Estadística del
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Departament d’Ensenyament) ens diuen que hi ha, en exercici, un total de 1.976
professors/es a primària i 1.046 a secundària (total: 3.022).
La Formació Bàsica per a la Reforma és paral·lela a aquesta però no té res a veure amb el PFZ  i , per tant, no
està comptabilitzada.

Com a curiositat, a l'acta 26 juny 92, s'anota que el President de la Comissió demana als membres d'aquesta que
facin servir el vocabulari que utilitza la LOGSE. També profetitza "DUD� V
LQLFLD� XQ� FDPt� TXH� FXOPLQDUj� O
DQ\
�����DPE�O
HVWDELOLWDW�GH�SODQWLOOHV�L�OD�SRVVLELOLWDW�G
DFRQVHJXLU�OD�IRUPDFLy�G
DSURIXQGLPHQW�GLQV�HO�FHQWUH��

La gestió recau definitivament en el CRP.  La comissió va buscant el model de formació més encertat.
S'abandona el PIDE per a la detecció-avaluació de necessitats i s'intensifica el treball d'experimentació de les
noves modalitats encetades el curs 91-92 per reflexionar sobre la millor manera d'aportar elements innovadors al
Pla de Formació i als Centres de la zona i donar resposta als reptes sortits de les  avaluacions.

1- (OV� VHPLQDULV� GH�SREOH (per a poblacions petites amb forta  implicació i col·laboració de l'Ajuntament).
Amb la finalitat d'DJUXSDU�WRWV�HOV�GRFHQWV�D O
HQWRUQ�G
XQ�WHPD�GH�PDQHUD�TXH�SRGHVVLQ�WUHEDOODU�MXQWV
HOV� �� R� �� FHQWUHV� GH� OD� SREODFLy� per exemple els �6(0,1$5,6� '
(;3(5,0(17$&,Ï� '(� 75(%$//
'
,1)250¬7,&$�� (portats a terme a Les Franqueses del Vallès, Canovelles, La Garriga i els
"SEMINARIS DE L'ESTUDI DEL POBLE" Portats a terme, per exemple, a Canovelles).

Es tractava de trobades de professorat, al migdia, que els permetien aprendre
junts un mateix contingut i metodologia, conèixer-se entre ells , establir llaços de
col·laboració professionals, dinar junts, etc. la qual cosa revertia en el fet de crear
grups interescoles, iniciar una tasca comú i un intercanvi de treballs d'alumnes
per a treure'n uns materials concrets o unes ofertes d'activitats conjuntes.
L'avaluació va continuar sent l'habitual del Pla de Formació però la metodologia emprada a l'activitat
assegurava una incidència molt forta en el centre ,a l'aula i al poble.

��� Els �6(0,1$5,6�'(�//(1*8$�3(5�$�/$�0,//25$�'(�/$�35¬&7,&$�','¬&7,&$�$�/
$8/$ ,
acceptats per Subdirecció General amb caràcter d'excepció perquè requerien realitzar tasques en horari lectiu
i la sortida del Centre.

Adreçats a professorat que treballava a l’àrea de trànsit primària-secundària, es desenvoluparen a Caldes, La
Garriga, Vall del Tenes, Mollet,  St. Celoni i Granollers.
Un seminari a cada nucli, amb un coordinador/a que és un membre del mateix .
Aquest coordinador/a, al mateix temps, forma part d'un seminari central que té un assessor/a que, periòdicament,
resol dubtes, impulsa activitats, revisa experiències, i, sobretot, aporta fonamentació teòrica.
Quan els Seminaris de nucli es posen en funcionament, el seu coordinador ja hi va amb un bagatge enriquit en
les trobades del seminari central i que traspassarà als seus companys de nucli, els quals, al mateix temps
enriquiran el seminari central amb les seves aportacions des d'una versant més pràctica. Per tant, és el propi
seminari que elabora i temporalitza el pla de treball,  preveu assessoraments puntuals, prepara l'avaluació i es
proposa aspectes a prioritzar i experimentar per a treure'n conclusions i recopilar el material adequat.
8QD�GH�OHV�FRQGLFLRQV�GH�SDUWLFLSDFLy�HUD�OD�GH��SODQWHMDU�VH�LQQRYDFLRQV�HQ�OD
IHLQD� TXRWLGLDQD� i per tant estar disposat/ada a conèixer noves aportacions i a
formar-se... ser actiu en la dinàmica de treball de l'escola per facilitar la transmissió
als seus companys/es i ...estendre la seva feina a la resta de cicles".
�
Aspectes prioritzats:
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- FRP�SURJUDPDU�HOV�SURFHGLPHQWV��FRQWLQJXWV�YDORUV���
- TXLQD�PHWRGRORJLD�IHU�VHUYLU�L�FRP�RUJDQLW]DU�O
DXOD
- TXLQV�UHFXUVRV�PDWHULDOV�XWLOLW]DU
- O
DYDOXDFLy

La  dinàmica  que mantenen és atípica perquè, DPE�OD�YROXQWDW�G
LQFLGLU�GLUHFWDPHQW�D�O
DXOD���HOV�PDWHULDOV
HODERUDWV� KDQ� G
pVVHU� H[SHULPHQWDWV� SHU� GRV� FRPSDQ\V�HV� D� OD� PDWHL[D� FODVVH de manera que un/a faci
l'aplicació directe als alumnes i l'altre/a l'observació i valoració.
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'LDJUDPD�GH�UHODFLRQV�GH�WUHEDOO�HQ�HOV
VHPLQDULV�GH�//HQJXD��&XUV�������

Seminari
     de
   nucli

Seminari
     de
   nucli

Seminari
     de
   nucli

Seminari
     de
   nucli

Seminari
     de
   nucli

6HPLQDUL�&HQWUDO

���������������Intercanvi,aportació

               Intercanvi,contrast,
               resum i conclusió

               Intercanvi, contrast
               i resum entre ells



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 102 -

���������(O�3OD�G
$FWLYLWDWV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�D�OD�=RQD��3$)3=��'HSDUWDPHQW
G
(QVHQ\DPHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D��&XUVRV����������

���������� $SOLFDFLy� GH� OHV� QRYHV� RULHQWDFLRQV� GHO� 'HSDUWDPHQW� G
(QVHQ\DPHQW�� � 6HPLQDUL� GH� SREOH� L
6HPLQDULV�GH�/OHQJXD�SHU�D�OD�PLOORUD�GH�OD��SUjFWLFD�GLjULD�D�O
DXOD��&XUVRV����������

Com he dit, la formació serà totalment institucional amb col·laboradors d'altres associacions o institucions. El
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya delegarà responsabilitats, tasques i funcions a les
Universitats i als Serveis Educatius. S'inicia una nova etapa en la que, aprofitant l'estructura,  descentralització i
treball fet en els Plans Unitaris  s' hi afegirà aspectes propis de la reglamentació establerta.

Els membres assistents a la Comissió del PF de Granollers es mantenen en la mateixa proporció que el curs
anterior que ja havia variat. La Junta de Directors va decidir que fossin els Caps Estudi els representants per
mantenir una continuïtat en les dinàmiques de treball iniciades tan a la Comissió com en els Centres:

1 Representant d'Ed. Secundària Pública
3 Representants d'E. Primària publica , (1 per cada àmbit territorial )
1 Representant d'Ed. Primaria-Secundària (concertada-privada)
1 Representant d'Ed. Infantil primer cicle
1 Representant Casal del Mestre
1 Representant CRP

El president en demana revisió i s'afegeix:
1 Representant EAP zona
1 Inspector d'Ed. Secundària
1 Representant Consell Comarcal que representi els ajuntaments de la zona

Els criteris per a l'oferta de formació de cara aquest curs mantenen, també,  el que s'havia dit el curs anterior:

- Es basen en les recomanacions de Subdirecció General de Formació.
- Pretenen una oferta amplia, coherent i institucional
- En un marc d'actuació conjunta d'acord amb les  necessitats del sistema
- Només ofertar activitats del bloc B
- Acabada d'implantar la reforma cal fer més incidència a l'ESO
- Reserva d'un dia de treball als centres que no hi hagi res al migdia perquè, si cal,  es pugui fer formació
- S'inicia una activitat fixa pel Centre d'Educació Especial Montserrat Montero
- La Roca, La Garriga i Les Franqueses s'inclouen al PFZ de Granollers.
- Temàtiques prioritzades per a l'Ed. Secundària.: Crèdits i projectes d’àrea, Orientació i diversitat, Noves

Tecnologies
- S'inicia una nova experiència dins el Seminari Coordinador , que a partir d'ara es diu Comissió. &DGD

PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�HV�IDUj�FjUUHF��WXWHODUj��G
XQ�SDUHOO�G
DFWLYLWDWV. Això vol dir que un membre de
la Comissió assistirà, ajudarà, col·laborarà amb una activitat o dues des dels inicis d'aquesta. Es presentarà
als formador/a i assistents i serà l'encarregat/ada d'atendre'ls pel que calgui i, també, de fer una part de
l'avaluació. (veure documentació en annex IX)

- S'admetien seminaris en un centre formats pels seus propis mestres sempre que reunís unes condicions de
qualitat, quantitat i obertura i que fos per tasques d'innovació (acta 3/3/93)

Es comença a treballar en aspectes pràctics de l'organització, estructura del Pla, etc.

Només a l' àmbit del CRP Granollers es planifiquen 41 activitats i tindran una assistència  598 persones de les
quals 23 són de secundària.Cal tenir present que s'està fent molta Formació Bàsica per a la Reforma i el
professorat va molt ocupat amb activitats de formació de fora el PAFPZ.
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Es demana al PIE que deixi entrar en els seus cursos a les escoles concertades, cosa que fins ara estava vedada. I
que un representant formi part de la Comissió del PFZ com ho fa el SEDEC.

S'inicia llibre oficial d'actes cosa que no es feia tan rigorosament sinó que les actes es guardaven, en un arxiu, per
a la memòria en uns fulls amb membret del Pla Unitari(que fins i tot havia tingut anagrames propis)

Durant aquest curs continuarà la mateixa dinàmica i estructura que el curs anterior. Només hi haurà variació en
els �6(0,1$5,6�'(�//(1*8$�3(5�$�/$�0,//25$�'(�/$�35¬&7,&$�','¬&7,&$�$�/
$8/$�
Aquest segon any de treball,  seguiran a Mollet.
Es realitzarà només un seminari de coordinadors obert a altres membres que puguin seguir el nivell. Es dedicaran
a l'elaboració de materials curriculars. Aquests coordinadors tindran una trobada trimestral,  i no quinzenal com
es feia anteriorment, amb membres dels seminaris dels nuclis, i els traspassaran els materials e laborats i les
orientacions per  a treballar-los.
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�'LDJUDPD�GH�UHODFLRQV�GH�WUHEDOO�HQ�HOV
��VHPLQDULV�GH�//HQJXD��&XUV������

Trobada
trimestral
nucli

Trobada
trimestral
nucli

Trobada
trimestral
nucli

6HPLQDUL�&HQWUDO

�������������7UDQVPLVVLy

             Intercanvi
contrast, resum, elaboració de
material i conclusió

Trobada
trimestral
nucli



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 105 -

El curs 93-94 hi ha un intent d'aprofitar la història com element a utilitzar en el contrast que es realitza en la
detecció i avaluació d'activitats. Per tant, la secretària del PAFPZ  (CRP) fa el buidat del material recopilat de
cada curs des del 1982-1983 i revisa els dossiers del CRP omplint per cada curs uns fitxers que són actualment
consultables. Si bé han estat prou útils per a fer aquest treball, no ho varen ésser en el seu moment  per la finalitat
que es pretenia.

El curs següent, 1994-1995 ja s'ha estabilitzat totalment la dinàmica del PAFPZ. En aquests moments la
Comissió  veu convenient l'ampliació de representativitat de centres segons la proporció que ens dóna l'àmbit
geogràfic (Acta 16/11/94) quedant:

1 Inspector President
2 Representants d'Ed. Secundària pública
1 Representant d'Ed. Secundària privada
3Representants d'E. Primària publica , 1 per cada àmbit territorial
1 Representant d'Ed. Primària concertada
1 Representant d'Ed. Primaria-Secundària (concertada-privada)
1 Representant d'Ed. Infantil primer cicle pública
1 Representant d'Ed. Infantil primer cicle privada
1 Representant Casal del Mestre
1 Representant Consell Comarcal que representi els ajuntaments de la zona
1 Representant CRP
1 Representant del SEDEC
1 Representant de l'ICE/UB
Això representaria un 60% de membres de la Comissió que són representants de centres educatius davant d'un
40% de representants d'institucions, programes o serveis. La majoria, doncs, recau sempre en el professorat.

El nombre d'inscripcions d'aquest curs 94-95 és de 772 inscrits (només l'àmbit de Granollers) amb 62 activitats.
Aquest curs, a St. Celoni s'ha constituït un altre PAFPZ perquè s'ha obert un altre
CRP . Es disgrega de Granollers. Recordem que el 1991 ho fa Mollet, ara St. Celoni i
Granollers queda amb el resultat que es veu en  la taula numèrica de centres que
segueix i en el mapa de la pàgina següent . Si abans hi havia una sola comissió que
es cuidava del disseny, organització, seguiment i avaluació de les activitats.
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Si estava centralitzada a Granollers i s'adreçava als nuclis a través d'uns
representants escollits per aquests. En aquests moments hi ha la descentralització
adequada quedant 3 Plans de Formació a la zona (Mollet, Granollers, St. Celoni)
amb llurs comissions .  A partir d'ara, doncs, les dades que trobarem seran de l'àmbit
de Granollers que, també s'ha subdividit en nuclis per facilitar les tasques.

������������������������������������������7$8/$�'(�&(175(6�&856����������

1��FHQWUHV 1��G
DXOHV 7RWDO�&HQWUHV 7RWDO�DXOHV
C. Públics
C. Privats

                 29                  98 Ed. Infantil
primer cicle

�������������������� ��������������������

C. Públics                  33                516
C. Privats                  15                255

Ed. Primària �������������������� �������������������

C. Públics                    9                196
C. Privats                    6                  63

Ed. Secundària �������������������� �������������������

���������������������������������������������������������������������������727$/6 �������������������� ������������������

(Font: CRP Vallès Oriental I. Febrer 2001)
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Aquest curs, donada l'obertura a tots els cicles i la priorització per a l'ESO s'inicià  el disseny ,per primer cop a la
zona, d'una Trobada Pedagògica que hauria de tenir lloc el curs següent (acta 3/5/ 95) i es preveuen 3 trobades-
intercanvi durant el curs (trimestrals) per contrastar opinions, explicar experiències viscudes, debatre a fons el
tema. Aquestes es dissenyen dins un seminari permanent de secundària.

Els criteris generals del Pla de zona es repeteixen del curs anterior i a l'hora d'establir les prioritats són (acta
16/11/94):

• Cada centre escolar ha de valorar i prioritzar la participació a la formació (de nou s'insisteix)
• Per incorporar activitats al programa caldrà:
- garantia d'assistència
- seguir directrius de Departament
- que siguin del Bloc B
- seguir les prioritats establertes per la Comissió
- abarcar des d'Educació Infantil primer cicle fins a Secundària i Ed. Especial
- que sigui una oferta àmplia i coherent
• Es potenciaran activitats diversificades a Secundària i de més repercussió al centre
• Assessoraments cal :
- entrar projecte dins termini
- aportar justificació del centre
- que siguin de centre i no globals al PCC

�����������&RQVROLGDFLy�GHO�3)=�L�QRYHV�H[SHULqQFLHV��$SURIXQGLPHQW�HQ�O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�L�6HPLQDUL
G
LQWHUFDQYL�G
H[SHULqQFLHV�SHGDJzJLTXHV�GLQV�HO�SURSL�FHQWUH�����������������������

El curs 1995-1996 torna a ser un curs on els factors externs contribuiran a una millora del PAFPZ com va passar
l'any 1986.
El CRP efectua canvi de local i això comportarà una millora en amplitud de local i adequació dels materials. Es
podrà comptar amb tres aules per a la formació (cabuda 80 persones total) en el mateix edifici (fins ara s'anava
als Centres) i es compartirà espais amb els altres Serveis Educatius (Inspecció, EAP, Programa de
compensatòria, Logopedes, etc. ). Facilitarà molt més la coordinació i el poder deixar infrastructures més
còmodes al professorat per a fer les seves trobades d'intercanvi i altres activitats formatives.
El passar d'un pis, compartit amb el Casal del Mestre, a una ala de l'Escola Pau Vila tindrà uns avantatges (també
inconvenients que ara no vénen al cas) de comunicació, informació i col·laboració directe, també pel que fa al
PAFPZ. S'anirà perdent la col·laboració del Casal del Mestre que anirà organitzant, independentment algunes
activitats d'hivern i les Escoles d'estiu.

Aquest curs es desenvolupen a l'àmbit territorial de Granollers  55 activitats amb un
nombre de 895 inscripcions. L'estadística (segons dades del Gabinet Tècnic
d'Estadística del Departament d'Ensenyament) diu que el total de professorat de
l'àmbit és de 1.813. La composició de la Comissió guarda el 60 % de
representativitat de Centres Educatius i així serà a partir d'aquest any fins els nostres
dies.

Com a novetat, i per primera vegada la Comissió planteja  la FRQYHQLqQFLD�GH�UHDOLW]DU�XQD�DYDOXDFLy�TXH�YDJL
PpV�HQOOj�GH� OHV�YDORUDFLRQV� LQGLYLGXDOV dels assistents que ja el curs anterior es va intentar ampliar amb la
perspectiva del centre educatiu. És cert que fins aquest any, cada curs s'havien anat retocant les avaluacions
lligades a la detecció de necessitats però eren aquestes les que més preocupaven a la Comissió. Ja ho he dit
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anteriorment , es procurava "afinar " el màxim possible la detecció amb el ple convenciment que quan més
s'ajustés a la necessitat del personal que composava els claustres, més incidència tindria. És evident que així ha
estat però no n'és l'única peça clau. En aquests moments de la història del Pla de Formació es fa evident la
necessitat de saber si el que s'està fent és la via i la forma  adequada. �(V� SODQWHMD� XQD� DYDOXDFLy
FRPSOHPHQWjULD��DOV�SURFHGLPHQWV�DQWHULRUV��TXH�VyQ�HOV�KDELWXDOV�HQ�HOV�SODQV�GH�IRUPDFLy���Memòria  Grup
de Treball ICE/UB, p.2).
Es creà una subcomissió, constituint-se en Grup de Treball de l'ICE de la Universitat de Barcelona (GTICE/UB),
que com en anys anteriors formarà un seminari de reflexió. La subcomissió la formaven:

Llum Clavero (Representant dels Cap d'Estudis de la  Zona per l'Escola concertada)
Santi Llorenç (Representant dels Cap d'Estudis de la  Zona per l'Escola pública)
Maite Mases (Representant de  l'ICE/UB a la Comissió )
Rosa Vergés (Representant del CRP)
Luciano Núñez (Inspector d'Ensenyament i president de la Comissió de zona)

El gener del 1996 s'aprovà el treball a portar a terme i es va començar la primera
fase

)$6(�,��5HFXOO�G
LQIRUPDFLy�UHVSHFWH�D�O
DFWLYLWDW�L�DQjOLVL�GH�OD�PDWHL[D
���������

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

  &RQWLQJXW
*  Què es pretén
*  Conclusions
*  Propostes de treball

  �)RQWV�G
LQIRUPDFLy
*  Formador
*  Assistents

    (VWUDWqJLHV�GH�UHFROOLGD�G
LQIRUPDFLy
*   Entrevistes
*   Materials i documents elaborat o utilitzats durant la formació

)$6(�,�,��$QjOLVL�GH�OD�LQFLGqQFLD�GH�OD�IRUPDFLy�DO�FHQWUH�L�D�O
DXOD
���������

ANÀLISI  DE LA INCIDÈNCIA

  &RQWLQJXW
* Què s'aplica
* Com s'aplica

 �)RQWV�G
LQIRUPDFLy
* Coordinació de cicle
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* Selecció d'una mostra d'assistents (3-4)

    (VWUDWqJLHV�GH�UHFROOLGD�G
LQIRUPDFLy
*   Entrevistes
*   Materials utilitzats a l'aula

ACTIVITATS SELECCIONADES.

2UJDQLW]DFLy�GH�O
HWDSD������ .
5HFXUVRV�SUjFWLFV�SHU�DWHQGUH�OD�GLYHUVLWDW

(V�YHXUj�PpV�DPSOLDW�HQ��O
DSDUWDW�VREUH�O
DYDOXDFLy

El curs 1996-1997 hi haurà 46 activitats i  833 inscrits en el PFZ.
A les actes es valora la participació en la gestió del PFZ i l'esforç que representa pel
professorat que té doble funció i treball, el del centre i el del PFZ. Es troba l'acord de
demanar un reconeixement per part del Departament d'Ensenyament , en forma de
certificació, a la tasca que fan aquests representants de centres a la Comissió. No
s'ha trobat resposta.

Com els altres cursos els diferents membres de la Comissió (tutors) aniran a l'inici de les activitats i els
manifestaran la seva col·laboració al llarg del curs i participaran en una part de l'avaluació. Segueix la tutela i
col·laboració directa amb les activitats.
A la Comissió hi assisteix per primera vegada un representant de Delegació Territorial.

Es mantenen els criteris del curs anterior:

• Fer més èmfasi en la formació de centre
• Apropar-se, més encara, al lloc de treball

Respecte cursos anteriors s'afegeixen els criteris:

• Tendir més a modalitats d'intercanvi , grup de treball i seminari , potenciant activitats que generin contactes
(intercanvis, temes comuns,..)

• Potenciar més la diversificació d'activitats per a l'ESO
• Més exigència en detecció , avaluació i inscripció als centres

Es proposen pel curs vinent:

• Possibilitat d'ajuntar interessos comuns de dos centres
• Algunes activitats de característiques específiques s'intentaran fer al migdia
• La modalitat curs es farà setmanalment o intensivament
• 'HPDQDU� DOV� FHQWUHV� GH� VHFXQGjULD� TXH� HV� FRPSURPHWLQ a fer anar un representant de centre com a

mínim a les activitats
• Fer arribar informació als centres pel juny, com s'havia fet els anys vuitanta
• Intentar alguna activitat intensiva al setembre
• Revisar l'avaluació i els instruments
• Reflexionar sobre la manca de pensament autònom del mestre sense base teòrica i referents on emmarcar les

situacions pràctiques
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• La Comissió potenciarà els seminaris d'intercanvis acompanyats de reflexió on aquella pràctica es sustenti
• No donar la mateixa documentació de treball a activitats diferents
• Trobada prèvia amb els formadors/es perquè ajudin amb els referents teòrics
• Posar, cada curs, un eix transversal que sigui treballat a totes les activitats� (interculturalitat primer any,

coeducació segon..�

El curs 97-98 és una continuïtat de l'anterior. Es compta amb 53 activitats i  1.153 assistents.
Aquest és el primer curs que el Pla de Formació organitza un acte acadèmic
institucional com inici d'activitats. I també és la primera vegada que les inscripcions
es realitzen per correu electrònic. Abans hi ha hagut un treball de coordinació entre
els CRPs i els membres de Subdirecció General de Formació Permanent.
Encarregats del tema, s'inicia l'etapa d'informatització i centralització de la formació
(programa i gestió)
Com a curiositat val a dir que també és el primer cop que s'ha de fer un sorteig
públic per a les matriculacions definitives als cursos del PIE (acta 19/11/97) de tanta
quantitat de professors/es que en veuen la necessitat individual i, en força ocasions,
de centre.

Cada cop el disseny que es proposa la comissió s'apropa més al desitjat:

Aquest curs s'estableixen com a temes prioritaris el llenguatge psicomotriu i música per Ed. Infantil, àrees
específiques per a l'ESO, l'expressió per Primària.

Els anys següents seguiran una tònica semblant. Des del curs 97-98 els criteris d'actuació i objectius generals
proposats varien  poc:

$��(Q�UHODFLy�D�OD�LQFLGqQFLD�

 Vetllar permanentment per la incidència de la formació en el Centre

 3RWHQFLDU� HOV� DVVHVVRUDPHQWV� L� DFWLYLWDWV� GLQV� HO� FHQWUH amb la finalitat
d'acostar, cada cop més, la formació al lloc de treball  i per què les activitats
reverteixin a tot el claustre

* &RQWHPSODU� VHSDUDGDPHQW� OHV� QHFHVVLWDWV� GH� FODXVWUH�� G
jUHHV� R� G
DOWUHV
FROÂOHFWLXV�HVSHFtILFV�D�O
KRUD�GH�SURJUDPDU de cara el curs següent

%��(Q�UHODFLy�D�OD�WHPjWLFD

* Constituir un Programa d'activitats equilibrat en els aspectes referents a: matèries,
activitats corresponents a les diferents etapes educatives i modalitats d'activitats

* Dissenyar activitats de 30 hores per tenir un bon desenvolupament i mesurar amb
detall les de menys hores que poden produir insatisfacció si no permeten arribar a
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acomplir les expectatives dels assistents

* Facilitar l’acabament de tasques del curs anterior , prioritzant-les, abans d’iniciar-ne
de noves provocant que HOV� FHQWUHV� SODQLILTXLQ� D� GRV� DQ\V� YLVWD i les activitats
tinguin un període bianual

 Proposar les activitats que  vénen ofertades directament pels Programes en la fase
de recull individual de necessitats. D'altra banda s'intentarà no ofertar temes que
Subdirecció General de Formació del Professorat els entoma directament i d'àmbit
de més abast que el PFZ

&��(Q�UHODFLy�DOV�QLYHOOV�HGXFDWLXV

* Fer reunions amb centres de Secundària amb la finalitat d'introduir, cada cop més,
sistemes de formació a la zona. Recuperar el sistema dels anys 89-91 (PIDE)

* 7UDFWDPHQW� LQGLYLGXDOLW]DW� de problemàtiques de centre  (especialment
secundària)

'��(Q�UHODFLy�D�PRGDOLWDWV

* Clarificar bé els diferents tipus de modalitats a tots els representants de Centres
perquè ho transmetin al claustre i puguin tenir elements de valoració i opció clars.

*  Tornar a explicar de nou a tots els col·lectius, les diferents modalitats de formació
fent especial incidència en el tema de la� IRUPDFLy� HQ� HO� FHQWUH (diferenciar
assessoraments o cursos en centre) perquè hi hagi una bona entesa i els objectius
estiguin ben clars. Revisar i assegurar els "assessoraments " ajudant-los a definir
ben clars els objectius

* Per a LLars d'Infants fer servir la modalitat de "FRQIHUqQFLHV�HQFDGHQDGHV� per
aspectes puntuals i l'assessorament per aprofundiments

(��(Q�UHODFLy�DO�VHJXLPHQW�

* Revisar el sistema de "col·laboració" d'un representant de la Comissió a cada
activitat per atendre la informació-acollida-avaluació dels formadors/es i assistents�

* Revisar els centres que no han explicitat cap demanda a la detecció de
necessitats. Entrevista per conèixer les motivacions.



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 112 -

)��(Q�UHODFLy�D�O
RUJDQLW]DFLy

* Renovació de part dels membres de la Comissió
* Per millorar les tasques organitzatives, tan del CRP com dels propis ensenyants,
intentar no programar activitats que comencen al gener
* Explicar, amb detall, a l'usuari tot el sistema d'inscripció per internet.
* Proposar la Lliçó inaugural
* Proposar l’eix transversal
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El curs 98-99 segueix en la mateixa línia i a l'acta 16/12/98 es parla que l'interès està centrat en la modificació
d'instruments.

• Es crea un document que recull les prioritzacions que fan els centres davant les
deteccions obtingudes

• D'altra banda, és continuen les visites als centres de secundària  per parlar amb
l'equip directiu però és més per a la detecció que per a l'avaluació.

S'afegeixen uns criteris als ja existents:

- Prioritzar assessoraments a centre perquè afavoreix més el canvi i la innovació
- Allargar hores d'assessoraments i si cal fer-los bianuals
- Les hores que sobrin desprès de donar els assessoraments les cobriran altres modalitats

S'afegeixen també objectius.:

En relació a la incidència:
• Vetllar permanentment per la incidència de la formació en el centre
• Vetllar perquè els assessoraments reverteixin  en el claustre sencer i que siguin propostes amb justificació

clara
• Iniciar procés G
H[SHULPHQWDFLy�GH�OD�PRGDOLWDW�GH�IRUPDFLy�D�SDUWLU�GH�OD�WUDQVPLVVLy�HQ�HO�FHQWUH�SHU

D�OD�LQQRYDFLy�L�OD�PLOORUD�G
DTXHVW�DOV�,(6.

Es tracta d'una interessant experiència aportada a la Comissió per l'IES Manel Blancafort de La Garriga.
Aquest és un IES amb una llarga tradició de formació. Acostumat a tenir uns alts nivells de batxillerat que el que
més necessita és una presa d'actituds comuns per part del professorat, davant els alumnes d'ESO i treball
d'intercanvi que al mateix temps faciliti la cohesió de didàctiques.

La Comissió va acceptar de seguida la proposta que es va passar a Subdirecció General de Formació Permanent
qui la va aprovar amb uns condicionants raonables i, fins i tot necessaris si l'experiència es generalitzés:
- Un curs de durada com experiència i pròrroga d'un altre com a consolidació i avaluació
- Un/a responsable de centre i un/a responsable de la Comissió per a l'experiència
- Realització fora d'horari lectiu
- Vetllar que sigui formació i que no es transformi en continuïtat de les reunions de claustre
- Programació inicial temporalitzada
- Actes i memòries
- Avaluacions

Les experiències d'intercanvi entre docents que s'havien dut a terme anteriorment a la nostra zona, havien estat
uns intents de transmissió ’aprenentatges docents a modes de les "Converses Pedagògiques " de principis de
segle. Converses de curta durada on uns quants docents de centres diferents feien una breu exposició del seu
treball i llavors seguien els altres obrint-se una font d'informacions i debat d'opinions sobre el tema. Es
transformaven en una conversa semiinformal. El professorat hi participava individualment i no coneixem la
repercussió que s'esdevenia posteriorment a l'aula.
L'altre tipus d'intercanvi era entre dos centres i per qüestions puntuals. S'establia una trobada del centre visitant
amb l'acollidor que li podia ensenyar una forma de fer que interessava al primer. En aquest cas ja es coneix més
la repercussió i la incidència que hi havia en el centre perquè es produïen canvis en molts aspectes tan formals
(la majoria) com, en algun cas conceptuals (sense avaluació estructurada). Aquest sistema era el més valorat
perquè assegurava la incidència.

El plantejament de l'IES Blancafort apuntava una altra possibilitat:
- recollir el saber intel·lectual del professorat del propi centre (veure programa annex XVII)
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- Recollir la seva experiència (d'anys) a l'aula
- traspassar-lo als companys/es que tothom se'n pugui aprofitar
- que cadascú  veiés els altres des d'un punt de vista diferent (recordem que en un centre gran de secundària

on hi ha ESO i Batxillerat, el claustre es coneix poc i sovintegen les actituds aïllades)
- que hi hagués unes valoracions de l'esforç, l'enginy, la creativitat
- . Al mateix temps es tocaven temes que cohesionaven maneres de fer generals (exm. l'autoavaluació de

l'alumne, l'acceptació de les NTIC) .

Es va planificar el seminari dins del propi centre amb les característiques que s’han descrit i comptant amb uns
assessoraments externs per algun tema concret.
La responsabilitat del funcionament d’aquest seminari l’assumia la direcció del centre amb la col.laboració-
supervisió d'un membre de la Comissió (que en aquest cas va ésser el CRP perquè tenia més mobilitat horària)

El propi Centre fa una declaració de principis que transcric:

6(0,1$5,� '¶,17(5&$19,� '¶$35(1(17$7*(6� ,� '¶(;3(5,Ê1&,(6
3('$*Ñ*,48(6

�'HV�GH� ID�DQ\V� OD�SUjFWLFD�GRFHQW� FRQWLQXDGD� L� OHV� LQYHVWLJDFLRQV� WDQW� HQ� HO� FDPS�GH� O¶DSUHQHQWDWJH� FRP�HQ
DOWUHV� FDPSV� UHODFLRQDWV� �SVLFRORJLD�� DQWURSRORJLD� L� VRFLRORJLD�� KDQ� DQDW� HYLGHQFLDQW� FDGD� YHJDGD� PpV� OD
QHFHVVLWDW�GH�FDQYLV�HQ�HOV�DVSHFWHV�GLGjFWLFV��WqFQLFV��G¶RUJDQLW]DFLy�L�G¶HVWUDWqJLHV�G¶HQVHQ\DPHQW�

$TXHVWV�FDQYLV��QRUPDOV�HQ�WRWHV�OHV�VRFLHWDWV��SHUz�DFFHOHUDWV�SHOV�GHVHQYROXSDPHQWV�WHFQROzJLFV�GHOV�~OWLPV���
DQ\V��KDQ�HVWDW�YLVFXWV�GH�PDQHUHV�GLIHUHQWV�SHU�HO�FRQMXQW�GHOV�SURIHVVLRQDOV�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�
�$PSOLDFLy�G¶HVWXGLV�UHODFLRQDWV�DPE�OD�GLGjFWLFD��PjVWHUV��GRFWRUDWV��SRVWJUDXV��«�
�)RUPDFLy�HQ�QRYHV�WHFQRORJLHV��FXUVRV��FRQIHUqQFLHV��FRQJUHVVRV��DXWRDSUHQHQWDWJHV«�
�)RUPDFLy�FRQWLQXDGD�GLYHUVD��FXUVRV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW��HVFROHV�G¶HVWLX��FRQIHUqQFLHV��FRQJUHVVRV��«�
�$GDSWDFLy�SHU�PLWMj�GH�OOLEUHV�GH�WH[W��OHFWXUHV�G¶DOWUHV�OOLEUHV��«�
�$GDSWDFLy�HQ�OD�SUzSLD�FODVVH��LQWURGXFFLy�GH�SHWLWHV�PRGLILFDFLRQV�«�
�$QJRL[D��GHVHQFtV��FRQIOLFWH�JHQHUDFLRQDO�«
�HWF���HWF���HWF�

'LQV� GH� OD� GLQjPLFD� G¶XQ� FHQWUH�� PROWHV� YHJDGHV�� O¶H[SHULqQFLD�� OD� IRUPDFLy�� OHV� HVWUDWqJLHV� GH� JHVWLy� GH� OD
FODVVH��OHV�WqFQLTXHV�G¶REVHUYDFLy��OHV�GLIHUHQWV�HLQHV�G¶DYDOXDFLy��VyQ�YLVFXGHV�GH�PDQHUD�GLIHUHQW�SHOV�GLIHUHQWV
FRPSRQHQWV� GHO� FODXVWUH�� $TXHVWHV� PDQHUHV� GLIHUHQWV�� VL� HV� WUDQVPHWHQ�� VHJXU� TXH� VyQ� HQULTXLGRUHV� L� REUHQ
FDPLQV�D�XQD�SUjFWLFD�GRFHQW�PpV�HILFDo�SHU�D�WRWKRP�

7UDQVPHWUH�DOV�FRPSDQ\V�L�FRPSDQ\HV�DTXHOOV�DSUHQHQWDWJHV�TXH�KHP�IHW��OHV�QRVWUHV�H[SHULqQFLHV��HOV�QRVWUHV
IUDFDVVRV��HOV�SHWLWV�q[LWV��HVFROWDU�DOWUHV�DSUHQHQWDWJHV��DOWUHV�H[SHULqQFLHV��DOWUHV�IUDFDVVRV�L�DOWUHV�SHWLWV�q[LWV�
L�EXVFDU�DVVHVVRUDPHQW�HQ�DOOz�TXH�FDS�GH�QRVDOWUHV�FRQHL[HP�SURX��SHUz�LQWXwP�TXH�QHFHVVLWHP�VDEHU��pV�XQD
PDQHUD�GH�PLOORUDU�OD�IHLQD�GH�FDGD�GLD�HQ�XQ�FHQWUH��

���������������������������������������������������5RVD�0��7ULDV��SDUW�GHO�GRF��GH�GHPDQGD�LQLFLDO�

El document-proposta (més llarg que el que he transcrit aquí) està signat per la Directora del Centre, consensuat
amb l'Equip directiu que hi pren un compromís específic i consensuat amb el claustre.
Vet aquí la primera reflexió que anima el treball a desenvolupar per part de la Comissió del PFZ i de l'IES.
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La proposta arriba perquè la Comissió torna a estar en un debat-reflexió sobre les PRGDOLWDWV�GH�IRUPDFLy�PpV
LGzQLHV�L�HQ�OD�GHIHQVD�G
XQ�PRGHO�G
LQWHUFDQYL�LPSRUWDQWtVVLP�TXH�HV�YD�FUHXUH�SRVVLEOH�UHFXSHUDU.
Es trobava a faltar debat i reflexió sobre l'autoformació dins el propi centre. Debat que ja s'havia iniciat quan
varen arribar els materials de l'IRSAE, traduïts per M. Antònia Pujol però va ésser poc potenciat i poc seguit.
La Comissió veia la proposta de la Directora del Blancafort com una nova possibilitat de treball conjunt entre
pràctics i investigadors (assessor/a extern/a) en una posada de treball comú de la tasca quotidiana fonamentada
teòricament i el desenvolupament de la pròpia cooperació interna.
A més de compartir sabers es preveia:
• La reducció de l’aïllament en el treball en relació als companys/es.
• L'augment de sensació d'autonomia i satisfacció en el treball propi.
• L'inici dins el centre d'un sistema d'intercanvi i reflexió que aporti al professorat  una IRUPDFLy�SDXODWLQD

HQ� HO� WUHEDOO� FRRSHUDWLX� L� HQ� XQD� PHWRGRORJLD� TXH, partint de continguts concrets, li SURSRUFLRQL
DSURIXQGLPHQW�WHzULF

• La SUHVD�G
DFWLWXGV�FRQMXQWHV�GDYDQW�GH�WHPHV�HVSHFtILFV�VRUJLWV�GH�OD�SUjFWLFD��Tot això pensant en el
rol del professorat i les condicions on es desenvolupa, la pròpia concepció de la professionalització, la
formació prèvia, etc. Aquests breus apunts que he tret de la memòria del seminari ens donen a entendre que
l'intent ens proporciona noves possibilitats de treball dins de centres específics i amb un esquema radial i
participatiu

Professor/a

Aula  de
Ponèncie
s
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• 2UJDQLJUDPD�GHOV�FDQDOV�GH�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�3)=�GXUDQW��DTXHVWV�FXUVRV

Representants
de centres

Institucions

ACTIVITAT
Formador/a i
assistents

ACTIVITAT

ACTIVITAT

Represent. Ed.
Infantil
a la comissió

Represent. Ed.
Primària a la
comissió
Cap d'Estudis

Represent.
Ed. Secundària a la
comissió
Directors

Represent. Ed.
Infantil
CRP

Represent. Ed.
Primària
CRP

Represent.
Ed. Secundària
CRP

Unificació:
Inspecció
ICE/UB
CRP

Reunió
Represent
Centre Ed.
Infantil

Reunió Cap
d'Estudis
Primària

Reunió
Directors
secundària

�����������������$UULED�OD�LQIRUPDFLy
                 Tutela
                 Sessions de treball
                    Reciprocitat d'informació
                 Centres Educatius

                 Arriba la informació

                  Arriba la informació i
                demandes

ACTIVITAT
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Encara que hi ha hagut canvi d'inspecció de zona, s'han mantingut de forma
semblant els criteris, objectius i tasques. S'han continuat les coordinacions amb els
CRPs de Mollet i de St. Celoni. Cada CRP ha inclòs dins el seu Programa un
extracte de les activitats dels altres CRPs per oferir el màxim de possibilitats als
Centres de la comarca proposant activitats comuns.

Seguint l'esquema de cursos passats,  la Comissió manté el nombre de
representants de centres i els renova cada dos cursos en un 50 % aproximadament.
Hi ha hagut  998 inscrits (curs 98-99) i les temàtiques que més s'han prioritzat han
estat necessitats sobre llengua i constructivisme , Seminari de coordinació curricular
entre primària i secundària, es reemprenen les trobades d'ESO: Trobada sobre
diversitat a l'ESO i intercanvis que se'n deriven, Seminari d'especialistes de
música....
S'han fet les reunions habituals amb les actes corresponents. Veure les tasques
desenvolupades en el calendari de reunions del PFZ amb especificació de la que  ha
portat a terme la Comissió durant l'any 2000, en  l'annex 27.

En no poder-me estendre en detalls em remeto a les actes i materials que estan a
disposició de consulta al CRP. Allà es troben els objectius proposats i criteris per
veure el procés d'elaboració de la proposta. Cal constatar  la implicació i participació
que hi tenen els representants dels Centres educatius, no només els presents a la
Comissió sinó els grups o col·lectius que es van trobant, en subcomissions obertes,
per tal d'establir unes activitats consensuades i agrupades segons els interessos i
necessitats de Centres però des d'un punt de vista global de Programació general
del PFZ.

Actualment s'afina més en la trobada de necessitats, relacionant les personals, del
centre i del sistema i, al mateix temps, s'ha incorporat als centres, (al menys per una
gran majoria) el que anomenem "FXOWXUD�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�".
El fet d'aprofundir en totes i cada una de les escoles i valorar-ne i contrastar la
demanda, ha fet que en primer lloc el centre vagi  creant coordinació interna i
implícits necessaris a l'hora de treballar i en segon lloc que  hi hagi més compromís
col·lectiu i individual fins el punt d'organitzar la formació dins el marc curricular que li
correspon.

Pel que fa a la difusió, es realitza de diferents maneres: Aprofitar reunions d'equips
directius per a fer traspàs oral, aprofitar conferències per a traspassar activitats
immediates i el material escrit i informatitzat. La informatització ha millorat totes les
tasques i processos més mecànics.
Es trobarà exemplificació amb resum esquemàtic de tasques i valoracions, extrets de la memòria 99-2000, a
l'annex 27.

Es veu que "V
KD�DQDW�GRQDQW�UHVSRVWD�SUjFWLFD�D�FDGD�XQ�GHOV�DVSHFWHV�SURSRVDWV�
VHJXLQW�XQD�OtQLD�FRQVHT�HQW�D�SDUWLU�GHO�WUHEDOO�UHDOLW]DW " en cursos anteriors. Hi ha
molta documentació elaborada junt amb les actes.
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Es nota l'interès pel col.lectiu de Secundària. Continuen amb unes informacions molt
directes i una atenció a tots els suggeriments que  puguin arribar  des dels equips
directius de Centres. Es veu la resposta positiva del col·lectiu d'ESO en la
participació que s'inicia amb les Jornades i segueix amb intercanvis trimestrals.
Sembla ésser que aquesta és la modalitat que haurà donat més resultat per aquest
cicle.

 La col·laboració (tutela) dels representants de la Comissió en activitats concretes
que s'havia anat mantenint des de feia un temps, es valora en profunditat pel que fa
a  l'esforç en relació a l'eficàcia i la utilitat . S'arriba a l'acord de "�QR�DEDUFDU�WDQW (vol
dir totes les activitats)� L�PLUDU�GH�IHU�XQD�SDUW� L�HO�TXH�SXJXL�HO�&53��GHL[DQW�DTXHVW
WHPD�SHU�DSURIXQGLU��HOV�FXUVRV�SURSHUV��

Ha estat molt important aquests últims cursos la priorització de formació en
centres educatius (curs en centre i assessorament) per a una millor
repercussió i incidència en els claustres. També ha estat molt interessant que
es demanés als centres una prospecció de tres cursos,(veure annex 27
instruments) ja que tot i la dificultat que comporta ha proposat un seguit de
reflexions sobre el tema que ha anat molt bé als claustres�

La tasca que, en aquest aspecte, fa la Comissió és bàsica pel bon funcionament
perquè hi ha un treball personalitzat amb un bon coneixement per part dels
representants del CRP, de la situació dels centres, de les demandes fetes anys
anteriors, etc. S'ha creat al CRP "XQD�FDUSHWD�GH�GRFXPHQWDFLy�3)=��SHU�D
FDGD�FHQWUH que fa que es pugui tenir una visió diacrònica de la formació de
cada centre al llarg dels cursos que s'ha convertit en un important element de
contrast a l'hora de prendre decisions. Tot plegat facilita molt l'ajust..

"(V�QRWD�TXH�KL�KD�XQV�DVSHFWHV�PROW�FRQVROLGDWV�TXH�HOV�DSRUWD�OD�FRQWLQXwWDW�TXH
GyQD�OD�SHUVRQD�GHO�&53�L��D�OD�YHJDGD��TXH�OD�URWDFLy�GHOV�UHSUHVHQWDQWV�GH
GLIHUHQWV�QLYHOOV�HGXFDWLXV�SRVVLELOLWD�OD�UHQRYDFLy�
/D�SDUWLFLSDFLy�D�OD�&RPLVVLy�pV�zSWLPD�L�OHV�IXQFLRQV�GH�FDGDVF~�HVWDQ
DVVXPLGHV��(O�3)=�KD�SDVVDW�D�pVVHU�XQD�DVSHFWH�LQWHJUDW�HQ�HO�FHQWUH�TXH�
HQ�XQHV�qSRTXHV�GHWHUPLQDGHV�GH�FXUV��SRVD�HQ�IXQFLRQDPHQW�XQHV�DFWLYLWDWV
KDELWXDOV�SHU�D�WRWV��$�PpV��DO�YHXUH
V�OD�VHYD�HILFjFLD�V
DFFHSWD�GH�JUDW�L�HV�ID�GH
PDQHUD��FDGD�FRS��PpV�UHVSRQVDEOH��/
DFFHSWDFLy�pV�PROW�SRVLWLYD�WHQLQW�HQ
FRPSWH�OHV�GLILFXOWDWV�TXH�FRPSRUWD�DFRQWHQWDU�XQ�FROÂOHFWLX�GH�PHVWUHV�WDQ
QRPEUyV�FRP�pV�HO�GH�OD�QRVWUD�]RQD��(Q�JHQHUDO��HO�QLYHOO�GH�SDUWLFLSDFLy�L
FRRUGLQDFLy�GH�OD�&RPLVVLy�HV�FRQVLGHUD�PDMRULWjULDPHQW�PROW�SRVLWLX�
HVSHFLDOPHQW�OD�IRUPDFLy�GH�VXEFRPLVVLRQV�TXH�DJLOLW]HQ�OHV�WDVTXHV�"(Memòria
PFZ curs 1999-2000)

L'aspecte que la Comissió posa en dubte a aquestes alçades i possibilitat
d'estudi és el de ��SRGHU�YHULILFDU�VL�OHV�GHPDQGHV�FROÂOHFWLYHV�TXH�HV
IRUPXOHQ�UHVSRQHQ�D�XQD�VLWXDFLy�JOREDO�R�D�LQWHUHVVRV�TXH�UHVSRQHQ�PpV�D
FULWHULV�GH�GLUHFFLy�R��HQFDUD���D��QHFHVVLWDWV�LQGLYLGXDOV�VXPDGHV��
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Si es recorda, aquest tema estava solventat els anys 86-87 amb l’entrada als centres
(PIDE)

A partir de l'anàlisi del funcionament del curs anterior es concreten algunes qüestions a tenir en compte a l'hora
de programar les activitats del curs següent

0RGDOLWDW�

* Partir de les necessitats conegudes dels centres per a organitzar la Trobada d’ESO
la primera setmana de setembre
* Preveure un seminari de continuïtat d'aquesta durant el curs
* &DO�YHXUH�OD�PRGDOLWDW�OOLJDGD�D�OD�WHPjWLFD�D�O
KRUD�GH�IHU�OD�SURSRVWD
* Revisar i assegurar els "assessoraments a Centres" ajudant-los a definir ben clars
els objectius
* Continuar ofertant activitats de dos cursos de durada
* Secundària, mantenir el debat obert sobre l'intercanvi sobre aspectes concrets  així
com el sistema de coordinació entre primària i secundària

2UJDQLW]DFLy�

* Revisar el sistema de "col·laboració"  (tutela)d'un representant de la Comissió a
cada activitat, de cara el proper curs, per atendre la informació-acollida-avaluació
dels formadors i assistents. Intentar que tots tinguin sempre el màxim d'informació
possible.

'HEDW

* S'ha encetat un nou debat a la Comissió:� HQV� HVWHP� IRUPDQW� R� FRQVXPLQW
LQIRUPDFLy"�Caldrà continuar-lo el proper curs

• Reflexió sobre els QLYHOOV�GH�GHPDQGD�L�SRWHQFLDFLy�G
LQQRYDFLy de cara curs vinent
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5HVXP�FURQROzJLF�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SULQFLSDOV�GH�OD�)RUPDFLy�DO�3OD�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,�GHV�GHOV
DQ\V����DO������

Canvi de pràctica i
Experimentació a
l'aula
Escola Activa
Reorientació del
sistema educatiu

E.Estiu
MRPs gestió

Dècada dels 60

Continua el
canvi de pràctica i
experimentació a
l'aula. Noves
tècniques i
metodologia
Descentralit
Zació.
Oposició a l'escola
tradicional.

E.Estiu
MRPs gestió

1ª. Meitat dècada dels
70

Continua el
canvi de pràctica i
experimentació a
l'aula. Noves
tècniques i
metodologia
Per una escola
pública de qualitat.
Inèrcies en alguns
centres i innovació en
altres

MRPs gestió

2ª. Meitat dècada
dels 70

Contrast d'experiències,
seminaris de metodologia
PCF amb suma
d'intencions.

Debat sobre model de
formació tan  el
Departament
d'Ensenyament com dels
MRPs.
Reflexió sobre models
compartits.

Estructura territorial
MRPs gestió

1ª. Meitat dècada dels 80

Resposta a actualització i reciclatge,
canvis del sistema i societat, innovació,
investigació.

Incorporació dins PATC i Incidència a
l'escola com institució. Figura Cap
d'Estudis és fonamental.
Formadors/es professionals  de la zona.
Implicació del professorat en el disseny
de la pròpia formació. PU.
Sistematització avaluació.
Criteris comuns, objectius fixats, oferta
racionalitzada, no suma.
Mancomunió d'esforços, economia i
proposta única
Consolidació Pla Unitari

CRP gestió

2ª. Meitat dècada dels 80

Formació ha de facilitar transformació pensament del professorat i fer que aquest adopti diferents maneres de fer.
Él Centre Educatiu és l'origen i la finalitat
Éxit = gestió en participació del propi perfeccionament
Transformació de cultura escolar de la formació
L'escola avança quan hi ha plantejament de claustre
Formació = punt de referència per introduir innovacions
Projecció de la Formació a llarg termini
Pla de Formació de Zona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Separació del PFZ de Mollet del de Granollers-St. Celoni
Acollir tots els cicles educatius
Tenir present la formació individual
Cercar l'aument qualitatiu
Models de formació lligats al context on es treballa

                                                                               Finals dels 80-Principis dels 90

Oferta Institucional
Incidència especial a ESO
Avaluació qualitativa
Eix transversal
Continuar nivell de participació i coordinació en la gestió i organització i disseny
Assessoraments i activitats en centre
Intercanvi d'aprenentatges entre professorat propi centre
Separar necessitats de claustres, àrees i altres col.lectius
Modalitat lligada a la temàtica no a la demanda
Seminaris d'intercanvi amb base teòrica on la pràctica es sustenti
Verificar d'on provenen les demandes col.lectives (situació globa, criteris direcció centre, suma d'individualitats...)
Tracta individualitzat de problemàtiques de cada centre
Projecció de la Formació a llarg termini (3 anys)

                                                                            Finals dels 90 principi de 2000
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Dels anys 60 fins avui, els canvis i millores soferts pel PFZ segueixen l’esquema
cronològic següent:

������� �����
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�����

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

����

Entitat o
Institució
responsable

Associació
Mestres,
Rosa
Sensat

Amics de la
UNESCO

Grup
mestres
organitzado
rs E. E.

Casal del
Mestre de
Granollers

Casal del
Mestre de
Granollers

Casal del
Mestre de
Granollers

Departame
nt
d'Ensenyam
ent.

Departame
nt
d'Ensenyam
ent

Departame
nt
d'Ensenyam
ent

L'organitza
ció i la
gestió recau
sobre...

La mateixa Grup de
mestres
organitzado
rs de l'E.
d'Estiu

Grup de
mestres
organitzado
rs de l'E.
d'Estiu

Casal del
Mestre de
Granollers

Seminari
coordinador
 CRP i
Casal del
Mestre

Seminari
coordinador
CRP i
Casal del
Mestre

Seminari
coordinador
CRP

Comissió

CRP

Comissió

CRP

Implicació
instituciona
l

"La
Caixa"
Bancs i
empreses

"La
Caixa"
Bancs i
empreses
Ajuntam.

ICE/UB
Ajuntament
s
Inspecció
D'Ensenya

ICE/UB
Inspecció
D'Ensenya
ment
Ajuntam.

Inspecció
d'E.
ICE/UB
Ajuntament
s

Departame
nt
Ensenyame
nt
C.Comarc

Deepartame
nt
d'Ensenyam
en

Deepartame
nt
d'Ensenyam
ent

Economia Pagament
quota i
subvencion
s

Pagament
quota i
subvencion
s

Pagament
quota i
subvencion
s

Pagament
quota i
subvencion
s

Pagament
quota i
subvencion
s

Depart
Ensenyam.
Via ICE

Depart
Ensenyam.
Via ICE

Depart
Ensenyam.
Via ICE

Depart
Ensenyam.
Via ICE

Tipologia Escola
d'Estiu

Escola
d'Estiu

E. E. i PCF PCF
PU

PU PU PAFPZ PAFPZ PFZ PFZ

Iniciació
d'experiènci
es noves

E. E. PC, cursos
d'hivern

PU
instituciona
l i
compartit

Creació
Seminari
reflexió
paral·lel a
l'organitzac
ió

PIDE
Seminaris
de llengua

PFZ
Tutela
d'activitats

Seminari
avaluació
qualitativa.
Seminari en
centre
Eix
transvers
Informatitz
ació
Priorització
formació en
centre

Trobades
d'ESO
Prospecció
necessitats
a llarg
termini

Canvis
d’inspecció    ;    ;    ;    ;
Nombre
d'inscrits
(*)

83-84
78
84-85
115

85-86
130
86-87
650
87-88
550

88-89
257
89-90
609
90-91
629
1.548
91-92
2.241

92-93
598
94-95
772

95-96
895
96-97
833
97-98
1.153

98-99
998
99-2000
1.035
2000-2001
1.104

Priorització Impuls
Escola
Activa
Canvi de
praxis

Id.
Renovació
Pedagògica

Id. Escola
Pública de
qualitat

Debat
models
formació

Model
formació
compartit
Incidència
centre
Implicació
profes
Cap
d'Estudi és
clau

Incidència
centre
Implicació
profes.
Establir
cultura
formació.
Recull
problemes
centres

Incidència
centre
Implicació
profes
Atenció
diversitat
de centres

Id.
Avaluació
Qualitativa

Estudi de
l'impacte o
incidència
al centre

Modalitats
més
proposades

Curs
Debat
Intercanvi

Curs
Debat
Intercanvi

Curs
Seminari

Curs
Serminari

Curs
Seminari
Grup
deTreball
Conferènci
Debats

Id.
Especialme
nt Seminari
i curs

Id.
Assessoram
ents centre

Id.
Activitats
en centres

Temes Metodologi Noves Id. Id. Adequació Llengua Llengua i Llengua
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globals
prioritzats

es i
recursos
d'àrees

didàctiques
i mètodes

Noves
Tecnologie
s

a canvis
Projecte de
centre

NT
Aprenent.
significatiu
E.directius

Informàtica Cicle
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������Es troben dades diferents en memòries, disquets o llistats. Davant la impossibilitat d'esbrinar-ho en el poc temps que tinc, he decidit
agafar les dades de les Memòries com a nombre orientatiu

Per a millor lectura:
$$$$����7RWDO�FRPDUFD

$$$$����1RPpV�*UDQROOHUV

;����6L��FDQYL

3)=����3OD�GH�IRUPDFLy�GH�=RQD

3$)3=�����3OD�G
$FWLYLWDWV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�D�OD�=RQD

3,'(����3OD�G
,QFLGqQFLD�GLQV�HOV�&HQWUHV

38����3OD�8QLWDUL

3&)����3OD�&RPDUFDO�GH�)RUPDFLy

(�(�����(VFROD�G
(VWLX
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)DFWRUV�TXH�LQIOXHL[HQ�HQ�HO�3OD�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW

62&,(7$7
• Avenç tecnològic
• Actualització
• 

        &(175(6
• Necessitats claustres
• Àrees
• Metodologia i didàctica
• Recursos nous
• Noves Tecnologies
• Necessitats professionals i

personals
• Estratègies de treball
• 

&53

'(3$57$0(17
'
(16(1<$0(17
• Necessitats sistema
• Modalitats
• Economia
• Directrius
• Planificació
• Control
• Avaluació

      3��)��=
• Tema
• Modalitat
• Organització
• Reflexió
• Estratègies
• Experimentació
• Avaluació

,&(�8%
• Investigació
• Teoria dels

aprenentatges

,QVSHFFL
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����������/
DFWXDOLWDW��&XUV����������

&RQWH[W�JHRJUjILF�L�VRFLDO�GHO�FDV

Es troba resum de situació històrica en l'apartat 3.4.2. Actualment es pot dir que
geogràficament manté el mateix àmbit de la zona centre esmentada al punt
3.4.2.6.1 Numèricament abasta el que es troba en el quadre de la pàgina següent,
segons dades del CRP del Vallès Oriental I.

El curs 2000-2001 es mantenen les constants de l'anterior amb petites variacions.
.Pel que fa a l'avaluació qualitativa, en saber que jo hi estava interessada, es
recupera l'experiència dels cursos 95-97 i se'm permet  realitzar les tasques
necessàries al CRP així com treballar amb tres activitats, assistents i formadors
d'aquestes.

A la Comissió també li interessa conèixer els resultats d'aquesta avaluació i
comparar amb l'anterior, per si es pot treure alguna conclusió comú i, per tant, hi ha
molt bona disposició i col·laboració en tasques concretes.

Pel que fa a les activitats proposades per aquest curs 2000-2001 (s'adjunta
programa a l'annex  28) però quantifiquem
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&HQWUH�GH�5HFXUVRV�3HGDJzJLFV�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,
7$8/$�180Ê5,&$�'(�&(175(6�,�81,7$76�'(�/¶$0%,7�7(55,725,$/��&856����������

&HQWUHV�S~EOLFV��'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW�L�PXQLFLSDOV�
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&RPSRVLFLy�GH�OD�FRPLVVLy

Seguint l'esquema del curs passat la Comissió ha mantingut el nombre de
representants que és un 60 % de representants de Centres Educatius i la resta
Institucional.
La Comissió ha renovat part dels seus membres enguany . S'adjunta com queda
formada la Comissió actual  en l'annex 27

(O�3)3=�Wp�FRP�REMHFWLXV�HVSHFtILFV�GHO�FXUV

$��(Q�UHODFLy�D�OD�LQFLGqQFLD�
Els mateixos que el curs passat i s'afegeix:

* Potenciar la formació en centre: curs en centre i assessorament

* Avaluació qualitativa de 3 activitats, portada a terme per investigadora externa i en
col·laboració de la secretària del PFZ.

%��(Q�UHODFLy�D�OD�WHPjWLFD
Els mateixos que el curs passat

&��(Q�UHODFLy�DOV�QLYHOOV�HGXFDWLXV
Els mateixos que el curs passat

'��(Q�UHODFLy�D�PRGDOLWDWV
Les mateixes que el curs passat i s'afegeix:

* Partir de les necessitats conegudes dels centres i de les propostes dels assistents
a les activitats d'enguany, per a organitzar la Trobada d'ESO la primera setmana de
setembre

* Preveure un seminari de continuïtat d'aquesta Trobada durant el curs

* Cal veure la modalitat lligada a la temàtica a l'hora de fer la proposta

* Revisar amb més detall que mai i assegurar la formació en centre, els
"assessoraments a Centres" ajudant-los a definir ben clars els objectius

Fer servir la modalitat, seminari compartit amb dos o tres centres afins i combinar-la
amb  conferències per Ed. Infantil Primer Cicle i la de curs en centre especificant bé.
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(��(Q�UHODFLy�DO�VHJXLPHQW�
El mateix que el curs passat

)��(Q�UHODFLy�D�O
RUJDQLW]DFLy
Els mateixos que el curs passat, afegint:
* Proposar la Lliçó inaugural amb un caire més institucional. Preveure-la a  les 9 del
matí de la primera setmana de setembre i amb un conferenciant rellevant tot seguint
les necessitats dels centre* Aconseguir que les reunions de la Comissió es puguin
fer un dia determinat deixant pels Centres de Primària aquest dia per formació*
Revisar el sistema de "col·laboració" d'un representant de la Comissió a cada
activitat,, per atendre la informació-acollida-avaluació dels formadors i assistents.
Intentar que tots tinguin sempre el màxim d'informació possible.* Mantenir el
sistema de coordinació entre primària i secundària
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Calendari d’activitats d’organització i funcionament del PFZ pel curs 2000-2001.

7HPSV 7DVTXHV (OV�FHQWUHV�KDQ�GH� /D�&RPLVVLy�GHO�3)=�KD�GH�YHWOODU�SHU�

6HWHPEUH

Presentació Programa Assistir a la Lliçó Inaugural
Anàlisi de les activitats ofertades en el Programa
(informatitzat/escrit)
Decisió sobre activitats prioritàries pel Centre i
organització per acomplir els compromisos fets a les
deteccions
Reestructurar horaris

Revisió del Programa editat , comprovació de dades i cotejar internet (xte
formació zona)
Preparació de la Presentació als centres
Acte inaugural presentació i lliurament del Programa a
Centres.
Informació del procés de matriculació informatitzat
Elaboració de calendari de treball pel curs vigent

Setembre -
Octubre

,QVFULSFLRQV
Resoldre incidències
Adjudicació de places
Oferta de vacants als centres

Priorització de demandes per part dels equips
Informar tot el claustre de les activitats de formació i de
les prioritzacions del centre
Donar resposta a les sol·licituds formulades en la detecció
de necessitat
Realitzar inscripcions per via telemàtica
Comprovar les adjudicacions via telemàtica
Informació de les vacants resultants al professorat

Atenció centres, clarificació dubtes
Resolució incidències puntuals i casuístiques
Concreció entre CRP i ICE de formadors
Concreció entre CRP i programes del Departament
Actuacions i gestions pel manteniment i/o desdoblament d’activitats
Adjudicacions de places segons criteris establerts i aprovats per la Comis
Oferta de vacants. Informació als centres
Preparació de llistat i graelles per cada activitat i lliurament al formador
Aprovació Memòria curs anterior

Novembre

Inici d’activitats Organitzar, si cal, el centre per poder assistir a les
activitats
Contacte amb el CRP per resoldre casuístiques
Assistència a les activitats del professorat corresponent

Seguiment de l’inici de totes les activitats
Adaptacions i modificacions que s’escauen pel bon funcionament
d’aquestes

Desembre Desenvolupament d’activitats Assistència a les activitats del professorat corresponent
Seguiment d’activitats i modificacions si s’escauen
Estratègies d’avaluació a seguir al llarg del curs
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7HPSV 7DVTXHV (OV�FHQWUHV�KDQ�GH� /D�&RPLVVLy�GHO�3)=�KD�GH�YHWOODU�SHU�

*HQHU� �
)HEUHU

Avaluació de seguiment
d’activitats
,QLFL�G¶DFWLYLWDWV�QRYHV

Els centres reben els documents d’avaluació de
seguiment. Els Equips Directius valoren la situació
al seu centre i omplen els documents

Revisió i aprovació dels documents d’avaluació de se
i es lliuren als Centres
Contacte amb cada formador/a i assistents d’activitat que s’i
cas d’haver-n’hi
Revisió i aprovació  dels documents de detecció de necessita
Centre i es planifica l’estratègia a seguir (reunió, visita, tram

Març
Inici de detecció de
necessitats pel proper curs
(reunions)

Els Equips Directius tornen els documents
d’avaluació al CRP i reben la detecció de necessitats
Compromís de debat en els Centres sobre la
Formació de cara el proper curs i necessitats del
col·lectiu

%XLGDW�GHO�GRFXPHQW�G¶DYDOXDFLy�UHEXW

Març - Abril
5HFXOO�GHWHFFLy
QHFHVVLWDWV

Els centres lliuren els documents de detecció i la
planificació de les necessitats de formació del centre
a llarg termini

Buidat dels documents de detecció d’acord amb els represen
zones i per etapes educatives.
Presentació al Ple de la Comissió de les demandes d’activita
cada etapa educativa

Abril - Maig
Elaboració de la Proposta de
Programa pel curs següent
Avaluació final d’activitats

Finalitzen les activitats. Avaluació final a assistents i
formador/a

Aprovació de la proposta de Programa i informatització de l
mateixa part del CRP
Tramesa a Delegació Territorial de la mateixa
Recull d’avaluacions i tramesa als diferents Programes o ins
Inici d’elaboració de la Memòria

Juny
Revisió de les propostes per
part de Sudció. Gral. de
Formació P.

CRP, ICE i Delegació revisen la proposta i es passa 
Gral. de Formació del Professorat
Es comencen a buscar els formadors de les activitats
del proper curs i establir calendaris i horaris

-XQ\�±-XOLRO Elaboració del Programa

CRP Informatitza la publicació del programa
Carta als centres on es planifica les activitats demanant l’ús 
aules o espais adients
Inici de la memòria del curs 2000 - 2001
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5(/$&,Ï�'(�62/�/,&,78'6�3(5�7,386�'
$&7,9,7$7

0RGDOLWDW�GH�)RUPDFLy 1RPEUH
G
DFWLYLWDWV

1RPEUH�GH�VROÂOLFLWXGV

Curs 22 445 43.0 %

Seminari 8 107 10.3 %

Assessorament 24 292 28.2 %

Curs en centre 8 162 15.6 %

Grup de Treball 2 16 1.5 %

Conferència 5 --- 0

Trobada Pedagògica 1 --- 0

Incidències 13 1.3 %

727$/6 �� ����

5(/$&,Ï�'(�62/�/,&,78'6�3(5�7,386�'(�&(175(

7LSXV�FHQWUH 6ROÂOLFLWXGV

Llars d'infants 86 8.3 %

Centres públics d'educació infantil i primària 522 50.4 %

Centres concertats de primària i secundària 173 16.8 %

Centres d'Educació Especial 13 1.26 %

Instituts públics d'ensenyament secundari 215 20.8 %

Altres (no actius, Serveis Educatius, …) 26 2.5 %

727$/ ����
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5HODFLy�GH�FHQWUHV�G¶jPELW�&�5�3��9DOOqV�2ULHQWDO� ,� TXH�QR�KDQ� UHDOLW]DW� FDS
VROÂOLFLWXG�HQ�3OD�GH�)RUPDFLy�GH�OD�]RQD��D����G¶RFWXEUH�GH�����

/ODUV�G¶,QIDQWV:
� Barrufets (Granollers)
� Fàtima (Granollers)
� Moixaina (Granollers)
� El Patufet (Granollers)
� Sol-solet (Granollers)
� L’ametlla (L’Ametlla del Vallès)
� El Carrilet (L’Ametlla del Vallès)
� Sol-Solet (La Roca del Vallès)
� Gent menuda (Les Franqueses del Vallès)
� El Follet (Sant Feliu de Codines)
Cal tenir en compte que hi havia poques activitats obertes per a aquest nivell i que
resta pendent la inscripció a les conferències on hi acostuma haver una resposta
generalitzada

&HQWUHV�3~EOLFV�G¶(GXFDFLy�,QIDQWLO�L�3ULPjULD
� Ceip Montmany (El Figaró)

&HQWUHV�FRQFHUWDWV�G¶(G��,QIDQWLO���3ULPjULD�L�6HFXQGjULD
� Hi ha inscrits de tots el centres però no podem determinar el nivell educatiu al qual pertanyen

&HQWUHV�S~EOLFV�GH�6HFXQGjULD
� IES La Vall del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana)

Per acabar, recordem que les activitats es donen de forma descentralitzada i, totes les que ha estat possible
s'han realitzat en els centres.
La gestió corre a càrrec del CRP i el disseny, organització i avaluació, de la
Comissió del PFZ. La proposta d'activitats arriba a Subdirecció General de
Formació del Professorat a través de la Delegació Territorial de Barcelona
Comarques.
Aquest pas intermig pel que fa al tràmit de Delegació Territorial feia que s'alentís
una mica el procés i quedés atapeït el calendari. Ara, amb la total informatització,
poden rebre la proposta al mateix temps les Delegacions, Subdirecció General i
ICEs. Seria bo fer una revisió de la temporització del procés per deixar més temps
als centres educatius.
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&$3,72/�,,,

6(*21$�3$57

���� (VWXGL�GH�FDVRV

Ja he explicat  en els apartats de metodologia, unitats d'anàlisi, etc. el que fa referència a aquesta segona part del
treball. Em cal afegir que a l'hora del�treball de camp he comptat amb la col·laboració d'una persona. Les raons
que m'han empès a fer-la partícip de la meva feina han estat dues:

1.- Partir de la premissa que en els PFZ no és necessària  una especialista en avaluació per a la realització del
treball de camp. L'avaluació qualitativa que pretenc ha volgut, sempre, moure's en base a la realitat de les
situacions dins i fora la Comissió gestora del PFZ. En una zona no es pot tenir cada curs un especialista
avaluador/a que es dediqui només a aquesta tasca però sí que KL� KD� SHUVRQHV� GLQV� OD� &RPLVVLy� TXH�� DPE
FRQHL[HPHQWV� SUHYLV� VREUH� HO� WHPD�� O
DMXGD� SXQWXDO� G
XQ� H[SHUW� L� IDFLOLWDQW�ORV� H[HPSOLILFDFLRQV� G
XQV
LQVWUXPHQWV� L�HVWUDWqJLHV�FRQFUHWHV��SRGHQ�PRGLILFDU�OHV� L� DGDSWDU�OHV segons la peculiaritat de cada lloc i
activitat i poden portar a terme aquest tipus d'avaluació amb els centres.

2.- Per manca de coordinació entre els temps en que m'he mogut amb la llicència i els temps en que es mou
l'escola. No hagués pogut posar en marxa el treball de camp si no hagués comptat amb una persona que, a mida
que jo anava elaborant materials,  feia els contactes amb els centres educatius i els aplicava.

Així, doncs, les entrevistes han estat realitzades per la secretària del PFZ del Vallès Oriental I (Granollers),
Encarnació Ciurans i Ramón, que és la representant del CRP a la Comissió i que crec que pot ésser qui té més
coneixement del PFZ perquè és "l'element fix" d'aquest. Normalment Inspectors i representants de centres a la
Comissió canvien amb periodicitat determinada i al CRP (pel fet de compartir tasques, es propicia que es
coneguin tots els àmbits) acostuma/en a ésser els mateixos els que intervenen en formació.

�������&RQWH[W��FULWHULV�L�IRUPD�G
HVFROOLU�OD�PRVWUD�SHO�WUHEDOO�GH�FDVRV�P~OWLSOH

He explicat anteriorment en quin context es desenvolupa el treball de camp.
Recordem la situació durant el curs 2000-2001 del PFZ del Vallès Oriental I,
explicada anteriorment i complementada als annexos.
És evident i, em repeteixo, que pretenem  validar uns instruments i estratègies
avaluatives que ens semblen útils per a valorar la qualitat de la intervenció dels
plans de zona als centres i, per tant, no en surt un treball de camp exhaustiu sinó
que s'entra a les activitats que s'escullen com idònies en el moment que es fa
l'avaluació (en el meu cas he recorregut a l'atzar, podia no
haver estat així dins el PFZ on s’escollirien unes activitats per raons o criteris
determinats, si és volgués)

En aquest cas he partit dels criteris següents:

1. Mostra limitada (3 activitats) que permeti l'experimentació dels instruments elaborats i la recollida
d'informació en el temps previst que tenim. Escollides a l'atzar però en base a tipologies diferents i dintre
d'elles que permetin respondre als criteris que segueixen.

2. De diferent tipologia d'activitat a la que es participa dins el PFZ
     ( assessorament, curs, grup de treball...)
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3. De diferents etapes educatives (Infantil, primària, secundària)

4.  De diferent tipologia de centre (pública/concertada; diferent nombre d'alumnes i profes)

5.  Amb situació de centre geogràficament diferent

6.  Mirant que els 3 professors/es faci més de 3 anys que treballin en la mateixa etapa

7. Assistents escollits a l'atzar de la llista d'inscripcions

8. Que tinguin disponibilitat (predisposició, temps, horari, familiar, etc.)

9. Que tinguin ganes de participar i col·laborar

$FWLYLWDWV

 De 70 activitats desenvolupades dins el PFZ d’aquest curs 2000-2001amb 1035
inscripcions, s’han escollit 3 activitats que vol dir 3 assistents i 3 formadors/es.
Un membre del CRP , aliè al treball, ha dit a l'atzar unes activitats d'infantil, primària
i secundària que responien a criteris que esmento tot seguit.

,QIRUPDFLy�VREUH�OHV�DFWLYLWDWV�HVFROOLGHV�

+RUHV
VRO�OLFL
WXGV

LQVFULSF
LRQV

FHQWUHV

2130050011
Assessoram
ent

Descoberta de l’entorn natural i social: espais educatius 15 9 9 1

2130220533 Curs Introducció al Projecte Descoberta 3/6 20 18 18 11

2130480011 Seminari
Estratègies d'intervenció a l'àrea de psicopedagogia: relacions
interpersonals

20 10 10 9

Es trobarà a l'annex 28  informació més extensa en el Programa escrit, pel que fa a
lloc, contingut, formadors, etc.
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$JHQWV

Ja he parlat abans de l'avaluadora (investigadora en aquest cas) i la col·laboradora.

Un cop escollides les activitats ja sabem amb quins IRUPDGRUV�HV podem comptar.
Com que creiem que una de les qualitats que ha de tenir l'avaluador/a ha d'ésser la
de tacte i sensibilitat vers la intimitat i comoditat de cadascú, els anomenarem amb
unes majúscules:

�������7���Professora de l’ICE de la Universitat de Barcelona

�������=� �Formador del Departament d'Ensenyament, del Programa Ciències 6-12. És professor i Director d'un
centre educatiu de la zona. Molta experiència en el tema. Molt relacionat amb el PFZ.

    ��;� � � � Anomenada per l'equip i reconeguda per l'ICE/UB com a coordinadora. Professora de la zona.
Relacionada amb el PFZ. Forma part del grup de treball des dels inicis.

En relació a la selecció d'DVVLVWHQWV cal dir que el criteri bàsic ha estat que les persones triades siguin usuaris
habituals de la formació als nivells educatius i després que es complissin els criteris dits anteriorment.
El mateix CRP m'ha facilitat les llistes d'assistents a aquesta activitat (veure annexos 28)   i m'han dit un nº de la
llista pel qual hem triat la persona. Hem establert que si aquesta no reunia els criteris abans esmentats, s'agafaria
la número 7 a comptar a partir d'aquesta i en acabar-se la llista (si calia) continuar des del primer/a

Així ens surten les persones amb les que hem treballat:

������$,  professora d'Ed. Infantil Primer Cicle, de Llar d'infants, d'Escola Pública amb activitat assessorament.
Centre Educatiu petit, de barriada urbana.

      %,  professora  d'Ed. Primària Primer Cicle d'Escola Pública amb activitat curs. Centre Educatiu de doble
línia. Poble amb molta immigració. Canovelles.

������&,  professor d'Ed. Secundària d'Escola Pública Municipal. Amb activitat seminari permanent que ve de
treball en grup. Centre Educatiu gran, de més de 1000 alumnes i urbà però que recull alumnes de tota la
comarca.

La meva intenció ha estat fonamentar el treball de camp en el realitzat en el mateix PF els cursos del 95 al 98
per l'equip de treball ICE/UB de la zona i contrastar una i altra experiència de manera que puc tenir una
valoració més ajustada.
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������ (VFHQDUL�L�SURWDJRQLVWHV

S'ha realitzat informe pel que fa al centre educatiu, la seva situació  i descripció que
es trobarà a l'annex  7bis . Serà un dels elements importants a tenir en compte a
l'hora de la triangulació. És realment d'on partim: des d'aquesta realitat concreta,
amb el que comporta la seva història i el que ha influït la participació a l'activitat.
Val a dir que, on més necessària se'ns ha fet aquesta informació ha estat en la
modalitat d'assessorament. "quan més sabem del centre, la classe i el professorat,
més ens ajuda a l'hora de l'avaluació". Es comprendrà que és molt diferent assumir
aspectes concrets d'una activitat si un està passant, per exemple, un mal moment
sentimental o que hi haurà dificultats d'aplicació en l'estudi de les ciències naturals
segons la religió practicada en la majoria d'alumnes de l'aula, etc.
Per tant, en aquest punt, com es veurà en l'exemplificació hi fem una descripció del
centre i aula i la complementem amb el que ens diu l'equip directiu i el professorat
de tot el que en fa referència.
També afegim l'observació que nosaltres hem pogut fer i les anècdotes que se'ns
presenten.
Així mateix ens interessa la història de vida de cada professor/a protagonista de
l'avaluació. Se'ns demostra que segons els camins seguits dins i fora de la professió
hi ha una resposta o una altra diferent davant l'activitat de formació i la seva
aplicació.

3.5.3 �)RUPD�G
DGUHoDU�PH�DO�FROÂOHFWLX

Tal com s'esmentava en el Projecte Inicial de la Llicència  (p. 4 ), entre altres coses,
pretenia  �IDFLOLWDU�XQD�VtQWHVL�G
DFWXDFLRQV�H[WUHWHV�G
XQD�UHDOLWDW�FRQFUHWD��)DFLOLWDU
HVWUDWqJLHV� L� LQVWUXPHQWV� G
DYDOXDFLy� TXH�� GLQV� HO� 3)=� HQV� SURSRUFLRQLQ� XQD
DYDOXDFLy�PpV�VLJQLILFDWLYD�L�TXDOLWDWLYD�GH�O
LPSDFWH�SHU�D�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV��per
part del centre i de l'organització del PFZ. �$FRQVHJXLU� XQ� PRGHO� G
DYDOXDFLy� GH
O
LPSDFWH�TXH�SHUPHWL�FRQqL[HU�HO�JUDX�G
HILFjFLD�GH�O
DFWXDFLy����(p. 5)
Per aquesta raó m'he adreçat, abans, a la Comissió organitzadora que m'ha donat
totes les dades i funcionament explicades al final de la primera part d'aquest capítol.
També he comptat amb les diferents experiències desenvolupades dins el PFZ al
llarg dels anys  proposades per aquesta finalitat. Ara havia de conèixer:
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$O�&53�L�&RPLVVLy�3)=
Pel fet d'haver treballat junts i conèixer el meu projecte, han sabut sempre quines
eren les meves intencions i el que pretenia. Només he hagut de formular les
qüestions i demandes necessàries perquè ells/es es posessin a col·laborar
gustosament. Així ha estat pel que fa a facilitar-me tota la documentació històrica
per a la lectura, facilitar-me dades del PFZ d'aquest curs vigent, com pel que fa a la
participació com a col·laboradors (a) directes (a) en el treball de camp, tal com he dit
abans.

$O�FHQWUH
En algun cas, el de l'assessorament, en primer lloc em vaig adreçar a l'equip directiu
del centre.  Li vaig fer arribar la documentació necessària i vaig obtenir entrevista.

$VVLVWHQWV�L�IRUPDGRUV�HV
El  meu propòsit era mantenir una reunió conjunta  amb els assistents i
formadors/es de la mostra escollida. Interessava un primer contacte explicatiu del
meu treball i una primera visió de problemàtiques o temes a tractar que fossin les
bases per a l'elaboració i l'aprofundiment dels instruments i estratègies.

La trobada conjunta no va ser possible perquè, en el moment que a mi em coincidia
l'experimentació als professors/es assistents no els anava bé.

Cal tenir en compte que això no passa en el desenvolupament normal d'un PFZ
perquè la temporització d'aquest va estretament lligada als fluxos i temporitzacions
dels centres educatius, es pot començar a treballar des de setembre. Per la meva
llicència ha hagut de passar un temps fins que no vaig encetar el tema i les
entrevistes ja coincidien amb l'últim trimestre.

S'hi va afegir el problema dels diferents horaris de desenvolupament de les activitats
i també els diferents horaris de reunió que disposava cadascú. Si es proposava a la
nit, tampoc anava bé als formadors que eren de fora.

Vaig acabar acordant una cita individual amb cadascú. Tots es van avenir a
col·laborar  de bon grat però respectant els horaris.
A partir de les primeres trobades individuals i amb els materials que ja portava
preparats (veure apartat 3.5.4) es varen fer les primeres entrevistes que anirien
seguides de les que realitzà la col·laboradora.
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����������(VWDEOLPHQW�GH�FDWHJRULHV�L�LQGLFDGRUV

$TXHVWHV�SRGHP�GLU�TXH�VyQ� OHV�SULPHUHV�GDGHV�UHFROOLGHV� MD�TXH�HV�SDUWHL[�G
XQD
SHWLWD�SURSRVWD�TXH�V
HQJUDQGHL[�DPE�OHV�WUREDGHV�L�FRQVXOWHV�DPE�OD�UHVWD�G
DJHQWV
L�H[SHUWV�

En la primera trobada que vaig poder fer amb algunes de les persones seleccionades a les que anomeno sempre
DVVLVWHQWV�L�IRUPDGRU en vaig treure la primera proposta. Com he dit abans, la trobada va ésser individual i he
ajuntat les respostes en una sola. Els vaig explicar el meu propòsit , els vaig donar el quadre de treball que
proposava per seguir el procés d'avaluació, en vàrem parlar i assumir i concretar les dates.
A partir de l'experiència dels cursos 95-97 portava preparada  la meva intervenció Tenia unes  "grans
categories" molt clares i vaig fer unes preguntes que ens ajudessin a desengrunar-les, foren  4 blocs de senzilles
qüestions:

En primer lloc em sortiren, les grans categories (que un cop validades en direm metacategories) pensant en la
Comissió, en el centre i en el propi assistent:

1.- Determinació de l'DVVLVWqQFLD a l'activitat
2.- ([SHFWDWLYHV�del formador/a i l'assistent
3.- 3UHGLVSRVLFLy� D� O
DSUHQHQWDWJH� de l'assistent (també és bo tenir l'historial, jo conec el seu recorregut
professional de fa temps pel meu treball al CRP, passa igual amb la col·laboradora )
4.- Transmissió i�LPSDFWH�al centre
5.- 4Xq�IDFLOLWD�O
DSOLFDFLy del que s'ha après
6.- $YDOXDFLy

Les preguntes foren:

1.- 4Xq�HW�SUHRFXSD de la teva classe en relació a l'activitat que has triat de formació
2.- Quins SUREOHPHV�hi ha a cicles o claustre referents al tema
3.- Què opines de les activitats dels plans de IRUPDFLy�SHO�TXH�ID�D�O
DMXGD�TXH�GRQHQ�SHU�D� O
DXOD� ;  quins
inconvenients hi veus
4.- Com veus la VLWXDFLy�GH�O
HQVHQ\DPHQW�L�HOV�PHVWUHV després de la Reforma

A partir d'aquí em van donar algunes pistes, que junt amb els meus propòsits em van possibilitar establir unes
categories i els primers indicadors  que vaig estructurar i donar a revisar, com a primers instruments i  per
primer cop, a tres professionals en actiu (que no eren els assistents) per a comprovar que eren compresos i que
eren els més encertats. El llistat i primers instruments es troben a l'annex  4.
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 A partir dels comentaris que se'm varen fer modifico, ordeno, començo a estructurar-los, vaig treballar molt en
els indicadors, categories i instruments resultants  i, al mateix temps, començo a elaborar  els guions per a les
entrevistes.
Intento, també, determinar la forma de fer el buidat de les respostes.
Vaig estructurar uns criteris, tan per al meu treball com per a la revisió que m'havien de fer els "experts" i unes
taules per a la validació perquè m'interessava,  per sobre de tot,  trobar indicadors que em servissin per a la
valoració posterior, que se'm convertissin en descripcions a l'hora de les conclusions.

Un cop tot a punt ho  dono a validar a 7 persones incloses les 3 anteriors (no puc fer més àmplia la consulta per
manca de temps), per tant: 3 professores, 1 Inspecció d'Ensenyament, el Doctor que em guia la Llicència , 1
professor de Didàctica de la Universitat autònoma 1 professora de didàctica de  l'ICE/Universitat de Barcelona

. Més endavant els instruments tornaran a rebre encara alguna modificació més (la que hauré obtingut d'algunes
puntualitzacions  a l'hora de passar l'entrevista)

En aquesta segona volta vaig demanar als "Validadors" o "experts", que pensessin que és convenient i necessari
que els indicadors tinguessin unes "qualitats", que fossin:

• Tan descriptius com sigui possible
• Que siguin clars i breus, de sintaxi simple i estructura explícita
• Que siguin escrits en positiu
• Que permetin distincions reals i concretes
• Que ens donin el grau d'eficàcia considerant la relació entre el que em proposo i el que aconsegueixo
• Que ens puguin donar, també, una eficiència entenent-la com la relació entre el que aconsegueixo i els

mitjans que haig d'aplicar
• Fàcilment comprensibles i ben definits per a donar respostes inequívoques
• Que ens donin un grau de satisfacció per la relació entre el que desitjo i el que he fet
• Que ens donin, també, un grau de suficiència pel que fa a la�relació entre el que pretenc i les necessitats

detectades
• Que siguin adequats al propòsit que m'he fet
• Que hi hagi coherència entre ells, la teoria que he exposat i el que em proposo
• Que siguin útils, d'aplicació relativament fàcil i funcionals
• Que n'hi hagi de prou rellevants i importants per a cobrir les necessitats que m'he proposat
• Que siguin adequats a les situacions reals

(adaptat de Xavier Gimeno, 1998, p. 293)

Vaig estructurar tot  en blocs tan pel que fa a l'agent que participa a l'avaluació com a la temàtica i aquesta
última també en ordre dins el bloc. Sortiren els Blocs:

%/2&�'(/�&(175(
Per conèixer el grau d'implicació que té el centre respecte la formació i el grau d'influència en els aprenentatges

%/2&�$66,67(176
Per conèixer i valorar les intencions i la situació inicial
Per conèixer i valorar els canvis

%/2&�)250$'25�$
Per conèixer i valorar les intencions i la situació final
Per conèixer la influència que exerceix en la producció dels canvis a l'aula
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%/2&�'(�/
25*$1,7=$&,Ï
Per conèixer el grau d'informació i possibilitats de modificació que té
�/D�SULPHUD�SDUW�G
DTXHVW�FDStWRO�MD�HQ�GyQD�UHIHUqQFLHV��

Pel buidat de respostes dels "experts", com que no són molts, vaig preparar un
duplicat del material (que ells també tenien) que em permetés anotar les respostes
que no són repetides. Les coincidents les vaig posar una sola vegada perquè no
m'interessava saber la quantitat de coincidències sinó que, en saber que hi ha més
d'una persona que ho creu, ja m'és suficient.

Val a dir que els "experts" foren una mica anàrquics i, a l'hora de la contesta escrita,
cadascú ho va fer de la manera que li va semblar més adient i que no pas tots 7
varen poder respondre els quadres per a la major fiabilitat. Però foren molt valuoses
les seves opinions i rectificacions.

Un cop redactats i estructurats els materials els vaig lliurar. Els experts em
contestaren i es poden veure les modificacions en els materials adjunts en l'annex 5

Si bé no vaig agafar totes les opinions perquè algunes no procedien, sí que vaig
agafar les que coincidien en majoria. Al final sortiren els documents que s'han fet
servir per la intervenció directe o treball de camp. S'obtingueren les categories,
indicadors que exposo en l'annex 6 i que es varen lliurar als agents de l'avaluació en
el treball de camp.  Aquest és el tercer pas, l'elaboració dels documents que encara
seran modificats amb les últimes rectificacions sorgides de les entrevistes. Es veurà
en comparar aquests documents d'ara amb els definitius.
També va quedar a punt per a la feina el BLOC de TREBALL de la col·laboradora
que, com es veurà a l'annex 7 conté els mateixos materials que la resta de
protagonistes i a més totes les indicacions i informacions que li són necessàries,
sobre tot pel que fa a les categories i indicadors i modus de realitzar els informes.

El quart pas és el que ja correspon a totes les esmenes incorporades i, per tant, és
el que ens proporciona els instruments que he donat com a definitius i que es
trobaran en el capítol següent.

������ )RQWV�G
LQIRUPDFLy�L�LQVWUXPHQWV�HQ�OHV�IDVHV�GH�UHFXOO�G
LQIRUPDFLy�L�SULPHUV�GLDJQzVWLF

�������� �)RQWV�SHUVRQDOV�R�UHFXUVRV�KXPDQV

• Entrevista amb els equips directius del Centre Educatiu

• Entrevista col·lectiva (prèvia) per presentar la proposta i les categories i alguns indicadors, a fi i efecte de
possibilitar-ne la modificació i més ajustament. Intent fallit, impossible de realitzar.

• Entrevista individual amb assistents per ajustar més encara els indicadors
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• Entrevista i treball amb "experts" (persones amb experiència sobre avaluació i/o amb bagatge d'investigació
teòrica i/o amb professorat amb pràctica docent)

• Entrevista amb el formador/a que permet valorar: les intencions, el treball que va portant a terme i els
"productes" que s'obtenen. Llistat del material que donarà.

• Entrevista amb una mostra d'assistents  (en diferents moments, des de l'inici participant)

• Entrevista membres Comissió-organització PFZ

�������������)RQWV�PDWHULDOV

• Programa del PFZ del Vallès Oriental I , curs 2000-2001
• Escoles dels assistents : material d'alumnes
• Diari d'aula d'alguns assistents
• Material de l'arxiu i actes del CRP del Vallès Oriental I (veure exemple a annexos)
• Memòries dels Plans de formació de la Comissió de PFZ Vallès Oriental I, que estan resumides en les fitxes

preparades  per a tal cas. (veure annex 8)
• Materials Tramesos per altres CRPs (veure annex 9bis)
• Bibliografia i documentació

����������,QVWUXPHQWV�HODERUDWV

Els instruments sorgits de la validació última de categories i indicadors són els que
s'han fet servir per a la recollida d'informació per a l'avaluació qualitativa. Seguint
l'ordre amb el que s'ha treballat en detallaré el llistat. Els documents definitius es
trobaran en el proper capítol

1- Guió entrevista amb l'equip directiu del Centre Educatiu
2.- Guia d'anàlisi del programa
3.- Guia d’anàlisi del Diari d'aula
4.- Primers llistats i  primers instruments
5.- Segons instruments
 Instruments validats:
- Qüestionari d'autoavaluació
- Guió d'entrevista (1ª. i 2ª.) amb el formador/a
- Guió d'entrevista (1ª. i 2ª.)amb el professor/a assistent
6.- Guió per a l'anàlisi de materials (bibliografia, arxiu CRP, d'alumnes....)
7.- Registre anecdòtic (Buendia, L.  capítol VII,  1998, annex 10)
8.- Guió d'entrevista amb representant de la Comissió del PFZ

������ 7qFQLTXHV���HVWUDWqJLHV�L�UHFXUVRV��XWLOLW]DWV�HQ�O
REWHQFLy�G
LQIRUPDFLy

�������� �7qFQLTXHV�GLUHFWHV

• entrevistes estructurades amb guió a omplir per l’ investigador� (entrevista qualitativa)
• entrevista no estructurada (xerradeta)�(actitud, postura, angle..) amb registre anecdòtic
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• observacions
• ús d'observadors externs (col·laboradora)
• recull d'història de vida (coneixement del què ha fet aquella persona)
• en qualsevol cas, sempre que es pugui, prendre notes escrites. Fer servir “Notes de camp”(Walker, Rob,

1997, p.140) o quadern de camp
• gravació i transcripció
• elaboració d'informes descriptius

�������� 7qFQLTXHV��LQGLUHFWHV�

• anàlisi de documents personals:  diari, autoinforme
• documents oficials: Docs interns de l'escola, dossiers, ...
• Tècnica de triangulació de fonts (allò aportat per una font és confirmat per l'altre)
• Triangulació interna (contrastar entre investigador, observador i actor)
• Triangulació metodològica aplicar diferents instruments en una sola cosa
• Triangulació temporal en alguna ocasió, pel que fa a la primera part de la recerca (examen a través del

temps si continua tot estable) (Colas, M. P. ,1998, capítol VIII, p. 275 )
• Intravistes� ��ús de la introspecció de la investigadora o de l' investigada, de la seva pròpia experiència i

subjectivitat (diaris, tauler d’anuncis, horaris, quaderns d’activitats, cartes, circulars dels pares, expedients
d’alumnes, etc.) (Walker Rob, 1997, p. 172)

������ �7qFQLTXHV��HVWUDWqJLHV�L�UHFXUVRV�XWLOLW]DWV�SHU�D�O
HODERUDFLy�G
LQIRUPHV

Seguint Walker, Rob , 1997, p. 78, he fet servir:

- Resum del treball desenvolupat
- Descripció exacta i precisa (sobre els documents o instruments elaborats)
- Resum oral (durant l'entrevista) i escrit
- Contrast d'experiències
- Audiències de grup i individuals (per consensuar-los)

��������(V�FRQVWDWD

El  treball realitzat és motiu d'una�H[SHULPHQWDFLy�VREUH�LQVWUXPHQWV�L�PRGDOLWDW�GH�IRUPDFLy i per aquesta
raó no he valorat tant el contingut de  les informacions recollides per a la modificació d'aspectes del PFZ sinó
que KH�SRVDW� O
DFFHQW� HQ� HO� IXQFLRQDPHQW�GHOV� LQVWUXPHQWV� L� HVWUDWqJLHV�� FRQWUDVWDGHV� DPE� O
H[SHULqQFLD
TXH� HV� YD� UHDOLW]DU� DO� 3)=� GHO� 9DOOqV� 2ULHQWDO� ,� GXUDQW� HOV� FXUVRV� ������ L� DPE� HO� UHVXOWDW� G
DOWUHV
H[SHULqQFLHV ja esmentades i extretes de la història de la formació a la zona. Si fos el FDV�QRUPDOLW]DW�G
XQ
3)=��HP�IL[DULD�PpV�DPE�HOV�UHVXOWDWV�REWLQJXWV�de les respostes dels diferents agents.
En el meu cas i també per manca de temps, insisteixo,  revisaré més a fons l'ús dels instruments, la seva
adequació i l'orientació que ens permet agafar en les avaluacions dels PFZ, en general.
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&$3,72/�,9

������5HFHUFD�� 2EWHQFLy� G
LQIRUPDFLy� L� DQjOLVL� GH
OHV�GDGHV
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&$3Ë72/��,9

���5(&(5&$���2EWHQFLy�G
LQIRUPDFLy�L�DQjOLVL�GH�OHV�GDGHV

35,0(5$�3$57

�����3ULPHUV�LQIRUPHV�VREUH�O
DYDOXDFLy�HQ�HO�3)=�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,

La mateixa regularitat i progressió amb que s'han anat desenvolupant els Plans de Formació ho ha fet, també,
l'avaluació inclosa dins d'aquests. A Granollers, per haver existit des del curs 85-86 un Seminari dins el
mateix  PFZ que permetia fer treballs de reflexió, coordinació  i avaluació, s'ha aprofundit en diferents temes i
la detecció-avaluació n'ha estat un de permanent (cada curs en més o menys profunditat o en aspectes més
formals com poden ésser les variacions que es troben en els instruments o en la temporització). Aquest tema
ha estat sempre motiu de preocupació, comprovació i millora i com a conseqüència, ha produït canvis i
modificacions en l'organització i desenvolupament del PF del Vallès Oriental I. És així com al llarg dels anys
s'han anat elaborant pautes avançades que algunes vegades han pogut incorporar altres Comissions de zones
diverses.

Podem dir que al Vallès Oriental, com hem vist en la història del PFZ, hi ha 4 moments clau que han marcat
una evolució i/o canvi de tendència.

������ )RUPDFLy�L�DYDOXDFLy�HQ�HOV�DQ\V�������

Com hem dit anteriorment  i tots coneixem per la bibliografia que es pot trobar, aquesta és una època
d'efervescència renovadora.

La formació permanent es feia per canviar el model de professorat i d'escola i, per tant, la majoria
d'aprenentatges del professorat eren aplicats directament a l'aula sense massa consciència avaluadora. Hi havia
una avaluació intuïtiva i una valoració de les actuacions.

L'assistència a les Escoles d'Estiu de Barcelona i posteriorment a les Comarcals no requerien, per part dels
assistents una avaluació, simplement s'acomodaven a les avaluacions-enquesta que l'organització proposava,
sobretot per la necessitat de prendre mesures posteriors de variació de tendències o d'aspectes funcionals i
organitzatius. No vull pas treure'ls importància. Només constato que eren �VRQGHV�RULHQWDWLYHV� (Corominas, A,
1988� per l'organitzador de la formació de cara a l'organització de l'activitat següent.

L'experiència avaluadora més important es dóna quan uns quants professionals de la zona assisteixen,
individualment, als seminaris de treball de l'escola  d'hivern  de Rosa Sensat fent revisions i avaluacions
continuades de la seva pràctica (veure
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punt 3.4.2.1). No n’he pogut obtenir models escrits, ni d’informes ni de fitxes de treball,  a la zona. El que he
pogut saber, a través d'entrevista oral amb 3 persones que van portar a terme aquesta pràctica, és que l'impacte
en el centre era profund i transcendia la pròpia aula. El material i didàctiques experimentades es valoraven dins
l'equip de centre en els seus inicis i final. Durant el curs es treballava una setmana a l'aula i  es portava al grup
de treball, es comparava amb d'altres, es despreciaven els aspectes que no eren vàlids, es recomponien els
millors, entre tots s'elaborava una proposta comú que es tornava a portar a la pràctica per valorar el resultat i es
deixava com a definitiva si anava bé. En cas contrari, el procés començava de nou. Si es creia prou bona,
aquella pràctica es proposava a altres centres, obtenint així un procés generalitzador de canvi. Els resultats eren
escrits. D'aquesta manera o semblant, en van sortir llibres i dossiers com hem dit en capítols anteriors.

��������3URFpV�GH�VLVWHPDWLW]DFLy�GH�O
DYDOXDFLy��'HFHQQL�GHOV����

Durant els primers anys  ens consta l'existència d'una avaluació final de les activitats de llarga durada , que era
provinent de la voluntat de valoració de necessitats per al canvi organitzatiu i pròpies per a la gestió, semblant a
la de les Jornades d'Estiu . El 1984 l'instrument que es passa al final de les mateixes, encara és l'anomenada
"enquesta als assistents" o qüestionari.

Si recordem els punts 3.4.2.1 i 3.4.2.2, el Pla de Formació agafa embranzida en els cursos 85-86 i 86-87 i aposta
per una autoexigència més qualitativa.
La racionalització i presa de posició de tots els implicats/ades a la formació, que es dóna en aquest moment, farà
necessari un compromís per a l'obtenció d'uns resultats millors respecte els anteriors.
La voluntat que "O
RIHUWD�DUULEpV�DOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV" , que formés part del projecte d'escola, que hi hagués
una bona recollida i selecció d'activitats, el debat obert amb tots/es els implicats a la formació, etc.,  porta a
establir un sistema d'avaluació més adequat, rigorós, fiable i  facilitador de dades pel canvi i per a la millora.

En el context teòric es planteja l'avaluació com un moment important, com a període de reflexió tan del procés
de treball com del final d'aquest. La Memòria-Programa 86-87, p. 69, diu clarament "V
KD�G
HQWHQGUH�QR�FRP�XQ
FRQWURO� ILVFDOLW]DGRU� VLQy� FRP� XQ� PRPHQW� G
DWXUDGD� GHO� JUXS� SHU� UHIOH[LRQDU� VREUH� HO� VHQWLW� TXH� Wp� OD� VHYD
SUzSLD�IRUPDFLy���� �/
DYDOXDFLy�DO�ILQDO�GH�FDGD�SHUtRGH�WDPEp�VHUYLUj�SHU�YHXUH�HO�QLYHOO�TXH�FRP�D�JUXS�V
KD
DFRQVHJXLW� .
A l'hora de manifestar principis del Pla de formació permanent es marca una línia clara (Memòria-Programa 86-
87, p.  89) dient �����KD�GH�SDUWLU�G
XQ�SURMHFWH�GH�GLVVHQ\�L�XQ�SURFpV�DYDOXDWLX�DPE�OD�ILORVRILD�TXH�HO�PHVWUH
VLJXL�HO�SURSL�DJHQW�GH�OD�VHYD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�L�TXH�DTXHVWD�UHSUHVHQWL�XQ�FDQYL�G
DFWLWXG�

L'Avaluació s'enfoca de manera que es reculli simultàniament informació sobre l'activitat, la repercussió en el
centre/aula i la que es produeix sobre la pròpia organització del Pla.
Aquest curs s'estableix l�DYDOXDFLy�IRUPDWLYD" segons PAIN, 1993; citat per Gimeno, X. 1998, p. 223; aquella
que �KD�GH�VHUYLU�EjVLFDPHQW�SHUTXq�HO�JUXS�V
DXWRDYDOXL��IDFL�XQD�SDUDGD�HQ�HO�SURFpV�(de treball���UHIOH[LRQL
VREUH� HO� TXq� HVWj� IHQW���GHV� G
DVSHFWHV� PDWHULDOV� ILQV� D� SHUVRQDOV� L� OD� LQFLGqQFLD� D� O
HVFROD�� (Memòria-
Programa 86-87, p. 70) de manera que l'avaluació  els serveixi com a formació pels que hi participen.
Era la primera vegada que es feia aquest tipus d'avaluació i s'havia d'intentar que tothom  superés la resistència
inicial del concepte d'avaluació tradicional. Es va obrir un temps d'explicació a tots nivells i a cada grup amb
detall, iniciant processos informatius que , pensats pel �6HPLQDUL�GH�SODQLILFDFLy��VHJXLPHQW�L�DYDOXDFLy�GHO�3OD
GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO (�6HPLQDUL�FRRUGLQDGRU�GHO�38��,  permetessin arribar a tots els
implicats en la formació.

Com que el Pla del Vallès és d'una gran amplitud i complexitat, les pautes
avaluatives segueixen també un esquema complex. El procés de l'avaluació va
ésser el següent:
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$YDOXDFLy�SURFHVVXDO

(Existeix documentació sobre "Avaluació processual del Pla Unitari de Formació Permanent del Professorat del
Vallès Oriental 1986-87 (Buidat d'enquestes o qüestionaris , març-abril de 1987). Veure a l'annex 13.

En les memòries es troben els noms d'Avaluació de seguiment, o de procés o processal o processual (ambdues
formes són correctes) per entendre DTXHOOD�TXH�VHUYHL[�SHU�D�FRQqL[HU�O
RSLQLy�GHOV�DVVLVWHQWV�D�OHV�DFWLYLWDWV
GH�FXUV�L�VHPLQDUL�L�PRGLILFDU�DVSHFWHV�QHFHVVDULV�VREUH�HO�SURFpV�G
DSUHQHQWDWJH�TXH�V
KD�REHUW�L�TXH
VLJXLQ�SHU�D�OD�PLOORUD�del propi grup que forma l'activitat i al mateix temps de l'organització.

L'avaluació processual va ésser preparada per l'organització del PF  i passada a:

��� Formadors/es

A cada nucli o àmbit territorial (Granollers, Vall del Tenes, Mollet, Montmeló...) hi havia una persona
encarregada de l'organització i seguiment de les activitats "in situ" que se l'anomena "coordinador de nucli". Les
reunions del coordinador de nucli amb els formadors/es són útils per detectar la situació inicial, explicar
l'avaluació, lliurar-li  els instruments escrits  que haurà d'omplir ell mateix/a i  passar als assistents per
solucionar problemàtiques específiques de l'activitat o de l'organització i per recollir-los i traspassar-los de nou
al coordinador de nucli que ho passarà a la Comissió.
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��� Assistents

Contesten l’enquesta junt amb el formador/a. Un cop els formadors han passat els instruments als assistents a la
seva activitat hi ha una reflexió conjunta fent un debat a l'aula de manera que l'avaluació els ajudi a canviar ,
modificar, afegir el que es vegi convenient. Cada grup implica tots els membres en aquella activitat

��� Seminari coordinador del PU

Partint d'instrument preparat com a guió de reunió o debat, es discuteix en reunió i es recullen les diferents
opinions dels membres de l'equip.

El Seminari coordinador  realitza, també, les tasques de buidat de les enquestes de formadors/es i assistents i
l'elaboració d'informes, amb les tres opinions obtingudes. És a dir es fa ús d'un sistema de contrast d'opinions i
després de triangulació tot i que els instruments són opinions individuals.

��  Consens de tots els participants

Essent una activitat totalment voluntària, hi són convidats els Caps d'estudi dels centres, formadors/es,
assistents, membres de la Comissió. Reunió oberta a tothom per a "O
H[SRVLFLy� GH� UHVXOWDWV" (encara hi ha
modificacions) i acordar millores pel proper curs així com temes fonamentals que han de quedar com a
prioritaris.

El resultat de totes les enquestes, reunions, etc. els recull la Comissió on, amb tots els representants, es fa una
valoració conjunta.

Com que les activitats, ja s'ha dit a l'apartat d’història, punt 3.4.2.4, tenen un volgut grau de pretesa incidència
en la persona, a l'aula o al centre, hi ha un instrument d'avaluació diversificada segons:

1. Activitats de modalitat curs i sense voluntat de continuació

2. Activitats de modalitat curs amb voluntat de continuar i de traspàs a l'escola

3. Activitats de modalitat seminari amb voluntat participativa i de traspàs a l'escola

4. Activitats de modalitat grup de treball amb important participació i elaboració de materials. En general es
posa a valoració el funcionament.
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�������������(VTXHPD� GH� UHODFLRQV� HQ� O
DYDOXDFLy� SURFHVVXDO�� &XUVRV� �����

Tramesa dels qüestionaris i guions
Avaluació individual però comentada entre el col.lectiu de l'activitat

Avaluació conjunta. Reverteix a l'activitat

Traspàs d'avulació. Acords d'actuacions immediates

Recull de tots els acords i execució

Avaluació individual

Intercanvi d'opinions

Reunió oberta a tothom per acords i modificacions del Pla

  SEMINARI
COORDINADOR

Coordinado
r de nucli

Formadora
Formador

       Assistents
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L'avaluació final pretén obtenir dades, conèixer la reflexió final del grup, la decisió de continuar o no , del
perquè ha servit l'assistència a l'activitat, etc. El procés que segueix és:
1. El coordinador de cada nucli porta els instruments dissenyats pel Seminari Coordinador als formadors
d'activitats i als assistents a l'activitat.
2. El Seminari coordinador fa, també , l'avaluació i aporta un informe amb valoracions com la bona

participació, la sensibilització del professorat perquè progressivament augmenti la formació i prengui
com Projecte d'escola , apropar la formació al lloc de treball dels mestres  així com les valoracions
sobre aspectes d'organització, dades estadístiques, etc.

3. Es fa arribar, també una enquesta als Centres Educatius
4. El Seminari Coordinador fa el buidat i el resultat es posa a consideració de tots en una reunió general

com passa a l'A. Processual
A l'Avaluació final es valora més els problemes i dificultats trobats, les propostes de millora, les dades
estadístiques, la repercussió en el centre, la definició d'activitats pel curs següent i la participació a l'Escola
d'estiu per exposar el treball realitzat.
Entre processual i final es posa en consideració el funcionament i l'organització de la formació que es dóna
en el PU, l'organització i treball dins la pròpia activitat, els continguts i metodologia de la mateixa i, una
mica,  la incidència a l'escola.
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�(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
DYDOXDFLy�ILQDO��&XUV������

                                                                                     centre

4XDGUH�UHVXP�

��������������������������������������$9$/8$&,Ï����������

$JHQWV (VWUDWqJLHV ,QVWUXPHQWV
$YDOXDFLy�GH
SURFpV

Grup Seminari de Planificació... Reunions. Reflexió ,
acords... Disseny i
preparació d'instruments

 Els elabora , els instruments

     SEMINARI
COORDINADOR

Coordinad
or de nucli

Formadora
Formador

       Assistents

Tramesa qüestionaris d'avaluació

Avaluació conjunta

Tramesa de qüestionari contestat i resultat
Avaluació individual
Debat conjunt i obert, de tots, pels acords i
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Formadors/es i Coordi. Nucli Reunió. El Coord. de nucli
passa informació a
formadors/es , demana
parlar amb assistents i
omplir qüestionaris  per
avaluar l'activitat

- Guió treball reunió
- Qüestionari formadors/es
de cada activitat

Assistents a l'activitat i
Formadors/es

Formador/a, dins l'activitat
traspassa informació i
demana omplir instruments.
Intercanvi d'opinions:
autoavaluació

- Qüestionari assistents

Grup Seminari Planificació.... Reunió per a realitzar
avaluació del Pla

- Guió de treball

Coordis de nucli, Formadors/es,
Representants d'activitats i
Coordinadors del Pla

Reunió conjunta.
Buidat d'Informacions
recollides. Acords a resoldre
d'immediat. D'altres a llarg
termini.

- Guió de treball

Seminari Planificació.... Recull de tot, reflexió i
elaboració d'informes i
directrius posteriors

- Elaboració material nou

$FWLYLWDWV� L
3OD

Formadors/es Omplir qüestionari - Qüestionari de l'activitat

Assistents Omplir qüestionari - Qüestionari de l'activitat

 Seminari Planificació.... Reunió per a realitzar
avaluació del Pla

- Guió de treball

Centres Educatius Omplir qüestionari i
consensuar respostes en
claustre

- Qüestionari sobre el Pla i
la incidència de les
activitats, en el centre

Seminari Planificació.... Recull de tot, buidat de
qüestionaris, reflexió i
elaboració d'informes i
directrius posteriors

- Esquemes de buidat
- Informes

Caps estudi
Coordis nuclis
Represent. Assistents activitats.
Coordinadors PU
Formadors/es
Representants centres
Representants activitats

Reunió d'intercanvi
d'opinions i impressions.
Valoracions i presa d'acords.

- Guió previ a la  reunió
- Llistat d'acords
- Elaboració d'informes

$YDOXDFLy
ILQDO

$FWLYLWDWV��3OD�L�&HQWUH
(GXFDWLX

,QVWUXPHQWV

Veure algun dels instruments elaborats a l’annex 13 (trets de la Memòria PU i  Memòria-Programa PU 86-
87,  p.  71 a 83)

Per a l'A. Processal es planteja un model d'instrument amb preguntes bastant obertes perquè s'intenta la
formació del docent a través d'ella i per tant cal  �TXH�EXVTXL�PpV� OD� LPSOLFDFLy�GHO�PHVWUH� HQ� HO� SURFpV
G
DYDOXDFLy��GHL[DQW�HO�WUHEDOO�HVWDGtVWLF�SHU�O
DYDOXDFLy�ILQDO��$TXHVW�WUHEDOO�SRUWDUj�PpV�GLILFXOWDWV�D�O
KRUD
G
DYDOXDU� �IHU� HO� EXLGDW�� DUD� SHU� OD� GLYHUVLWDW� GH� UHVSRVWHV� SHUz� DFRVWDUj� PpV� HO�OD� PHVWUH� DO� SURFpV
DYDOXDWLX� (Memòria-Programa PU 86-87,  p.  71 a 83)
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Per a l'Avaluació final es fa ús d'un tipus de qüestionari més tancat per a cada un.
És molt important el fet de :
• demanar la visió de l'escola pel que fa al Pla en general i a la incidència dins

el centre
• l'autoavaluació del grup dins de cada activitat
• la visió dels grups de mestres de cada nucli
• la visió del Seminari Coordinador
• el debat obert a tots els participants en la formació (excepte òrgans de decisió

centrals)

El contrast de cada part amb les altres dóna elements segurs de modificació i millora.
També està ben trobada  -estem parlant de l'any 1986, que el lector no ho oblidi- la combinació de:
• procediments i instruments
• Les reunions en petit grup intercalades amb qüestionaris i reunions amb grups més grans.
• Els guions de treball general i les enquestes individuals.
• Les posades en comú per treure conclusions assumides i consensuades.

El Seminari coordinador, sempre es prepara un guió per a seguir-lo durant les avaluacions. Fa la pròpia
avaluació, la contrasta amb la dels altres agents i treu l'informe que es presenta a les reunions obertes. eV�HO
YHULWDEOH�PRWRU�GH�WRWD�DTXHVWD�GLQjPLFD�RQ�HV�VHQW�OD�SDUWLFLSDFLy�L�OD�GHFLVLy�GH�WRWKRP�FRP�HOHPHQW
LPSRUWDQWtVVLP�i va fent, al mateix temps, la revisió sobre el propi sistema d'avaluació.

L'avaluació, per tant, pren notòria  importància però es reuneix tal quantitat
d'informació que no es pot donar l'abast al contrast, l'anàlisi i reflexió de tot.

Aquest curs 86-87 es va fer un disseny específic del Pla de Formació Permanent, un de  l'avaluació que li
correspon i,  al mateix temps, una pedagogia de la formació com a millora de l'escola. Es posen en
compromís les actuacions futures que no podran apartar-se massa d'aquestes si no es canvia el model de
PFZ.
.
Després de totes les activitats avaluatives, s'arribà a uns acords dels quals en
mencionarem uns quants i la resta i el resultat de les valoracions es trobarà a
l'annex 13.

• Continuar amb el sistema d'avaluació-detecció iniciat tot i les hores de dedicació que reclama
• Planificar continuïtat d'algunes activitats
• Establir que el criteri d'adscripció sigui per cicle o claustre
• Hi ha demanda d'assessoraments �FRP�D�VXSRUW�D�OD�IHLQD�QRUPDO" (Memòria-Programa 86-87, p. 74)
• Incrementar l'intercanvi (Memòria-Programa 86-87, p. 81)
• �&DO�PLOORUDU�OD�LQIUDVWUXFWXUD�
• 5HSHUFXVVLy�D�O
H[WHULRU�GH�O
DFWLYLWDW�
����QR�Wp�UHSHUFXVVLy�D�O
HVFROD
����UHSHUFXVVLy�SHUVRQDO
����UHSHUFXVVLy�HQ�HO�FLFOH
����UHSHUFXVVLy�HQ�GHSDUWDPHQWV
����UHSHUFXWHL[�D�WRWD�O
HVFROD
(O�����FUHX�TXH�HV�PLOORUD�HQ�OD�PHWRGRORJLD
(O�����OD�PLOORUD�pV�HQ�O
DUUHODPHQW�DO�PHGL
(O�����HQ�UHQRYDFLy�D�O
HVFROD���(p. 74 Memòria-Programa 86-87)
�SHO�SRF�SODQWHMDPHQW�JOREDO�TXH� HV� ID�D� O
HVFROD��sobre la formació es nota que �KL� KD� KDJXW� XQD� FHUWD
LQIOXqQFLD�SURGXwGD�SHO�SURFpV�HQJHJDW���encara que les dades són molt diverses
• ����DVSHFWHV�GH�JHVWLy�L�FRRUGLQDFLy�TXH�DTXHVW�FXUV�KDQ�UHFDLJXW�EjVLFDPHQW�VREUH�HO�&53�L�YHLHQW�OD

TXDQWLWDW�G
KRUHV�TXH�UHTXHUHL[�V
KD�YLVW�OD�QHFHVVLWDW�TXH�KL�KDJL�XQD�SHUVRQD�DPE�GHGLFDFLy�H[FOXVLYD
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D�DTXHVWHV�WDVTXHV�L�V
KDQ�IHW�OHV�JHVWLRQV�DGHTXDGHV���� per obtenir-la de cara el curs 87-88. (Memòria-
Programa 86-87, p. 84)

•  la financiació ha de venir donada de forma sistemàtica, directa i en la totalitat des del propi
Departament d'Ensenyament al Seminari Coordinador o Comissió Organitzadora.

• S'ha constatat que  en la presentació de les tasques i programacions a realitzar per part dels formadors/es
la majoria no segueixen els instruments i pautes que se'ls proporciona, molts escriuen en un full el que
els sembla millor (ex. Memòries i Pla de Treball).  Pel que fa a les memòries passa semblant però hi
afegeixen fotocòpies que han donat en alguna classe.

      Per les avaluacions segueixen el que s'ha acordat de forma correcte, en
�����majoria. Els costa l’assistència a reunions del propi col·lectiu o generals,
     sobre tot perquè molts són de fora de la comarca.
     Hi ha uns informes per  cada una  de les activitats que han omplert els  propis
     Formadors/es o els coordinadors/es de nucli.

Acaben dient en la Memòria-Programa 86-87, p. 84) que ..."KD�TXHGDW�XQD�HVWUXFWXUD�TXH�SHUPHW�WUHEDOODU
PLOORU� GH� FDUD� HO� SURSHU� FXUV� L� TXH� DGPHW�� FDGD� FRS�PpV� OD� SDUWLFLSDFLy�GHOV�PHVWUHV�  Així serà en els
cursos 87-88 que es pot veure la continuïtat dels ¨qüestionaris i models  (veure annex 14). La preocupació
del grup organitzador recau en les dades, en solucionar els problemes i dificultats tan d'organització com de
desenvolupament de l'activitat L�HQ�OD�LQFLGqQFLD�GLQV�HO�FHQWUH.

Consta  poca informació sobre avaluació  a la memòria del curs 87-88. Es troba una valoració subjectiva del
que s'ha vist i  descriptiva de fets considerats positius
Hi ha un document  sorgit del �VHPLQDUL�FRRUGLQDGRU��que especifica que��PHQWUH�QR�KL�KDJL�XQD�SHUVRQD
SDJDGD�SHU� O
DGPLQLVWUDFLy� TXH�SXJXL� FRRUGLQDU�KR� WRW� D� QLYHOO� JHQHUDO�� FDGD� UHSUHVHQWDQW� GH�18&/,� HV
UHVSRQVDELOLW]D�GH� OD� LQIUDVWUXFWXUD� L�RUJDQLW]DFLy�GHOV�FXUVRV� L� VHPLQDULV�TXH�DOOj�HV�SRUWLQ�D� WHUPH��Els
nuclis són �*UDQROOHUV��%DL[�0RQWVHQ\��&DUGHGHX��9DOO�GHO�7HQHV��0ROOHW��0RQWPHOy��6W��)HOLX�GH�&��
Ens fa pensar que la tasca del curs anterior va resultar forta per a ésser
coordinada des d'àmbit centralitzat. Hem de recordar que s'està abarcant tota
una comarca, la del Vallès Oriental i que , els acords bàsics del curs 86-87
continuen amb plena validesa.

Hi ha un fet important que ens determina  que continua l'activitat de reflexió a
partir dels cursos anteriors, i és:
• el qüestionament de �SODQWHMDU�GH�FDUD�HO�SURSHU�FXUV�O
HVWXGL�5($/�GH�QHFHVVLWDWV�GH�OD�]RQD�
• 5HGHILQLU��HOV�FULWHULV�TXH�DQHP�VHJXLQW�D�O
KRUD�GH�SODQWHMDU��activitats. �
• /OLJDW�D�DTXHVW�SXQW�G
DEDQV�� UHYLVDU�TXq� LQFORX�HO�3OD�FRP�D�UHFLFODWJH��TXq� LQFORX� FRP�D�PLOORUD� L

DGHTXDFLy�GH�OHV�GLGjFWLTXHV��DOV�FDQYLV���TXq�LQFORX�G
DSURIXQGLPHQW�L�LQQRYDFLy�
• L'interès que ve de l'any anterior i que marcarà els propers anys, el de posar la major atenció en la

detecció de necessitats per aconseguir més incidència al centre.
• Continua la preocupació de IHU�XQD�SHGDJRJLD�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW de manera que els centres

l'introdueixin en el PEC.
• El nivell de participació dels mestres en la Comissió organitzadora, �OOLJDQW�DTXHVW� WHPD�DPE�XQ�ERQ

SODQWHMDPHQW�GH�OHV�DYDOXDFLRQV�
• 5esoldre aspectes d’infrastructura (precària) i de canals d'informació.
• A  l'acta de data 12/1/87 de la reunió del Pla Unitari consta:

�3ODQWHMDPHQW�GH�O
DYDOXDFLy�GH�VHJXLPHQW�)RUPDWLYD�
�����������9DO�HO�PRGHO�GHO�FXUV�SDVVDW"��4�HVWLRQDUL��HQWUHYLVWHV��FRQqL[HU�KLVWzULD�GH�FDGD�DFWLYLWDW�
�����������&RP�RUJDQLW]HP�O
DYDOXDFLy"

En aquests moments es continuen realitzant dues avaluacions: �OD�SURFHVVXDO�L�OD�ILQDO
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El curs 1987-1988 és el primer cop que a la memòria es troba que el PU és �LQVWLWXFLRQDO� GHV� GH� OD
SHUVSHFWLYD� GH� OD� UHVSRQVDELOLWDW� GH� OHV� LQVWLWXFLRQV� HGXFDWLYHV���� L� GHV� GH� OD� LQFLGqQFLD� D� O
HVFROD� FRP
LQVWLWXFLy�VXSHUDQW�OD�LGHD�GH�IRUPDFLy�LQGLYLGXDO�L�SHUVRQDO��
Hi ha una gran Comissió amb representació de tots els àmbits. D'aquí en surt la recerca de vies de relació
recíproca amb els centres, per fer una bona recollida, seguiment i avaluació� Es decideix que un dels canals
es la figura del/la Cap d'Estudis de Primària. Per primera vegada es troba escrita la demanda  TXH�DO�FHQWUH
KL�KDJL�DOJ~�TXH�DVVXPHL[L�OD�WDVFD�GH�FRRUGLQDFLy�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW� Com que anteriorment, en
moltes ocasions l'interlocutor/a havia estat el/la Cap d'Estudi es proposa que sigui aquesta figura la que ho
porti. Es feien reunions de Cap d'Estudis per recollir les opinions de les activitats des del centre, per nuclis i
entre abril-maig.
 En la reunió de Comissió els representants dels nuclis  exposaven els acords generals  accentuant el que els
semblava prioritari.
Trobem que amb data 9/3/88 hi ha una posada en comú que se'n diu "DYDOXDFLy" i que la porten a terme cada
un dels representants de nucli, que són els responsables de les extensions de CRP i mestres voluntaris on no
hi ha extensió.  Cadascú explica el que ha parlat amb el professorat. És interessant la valoració del Baix
Montseny que, per ser escoles rurals i amb alt nivell d'inestabilitat de mestres, veuen que cal anar més a
activitats que �WUDFWLQ�WHPHV�JOREDOV� que serveixin a tots.
A St. Celoni s'inicia la descentralització (de Granollers) i es veu que "O¶DOÂOLFLHQW� podria ser la creació d'una
aula d'informàtica. Es remarca el neguit del nucli de Mollet que necessiten �DVVHVVRUDPHQWV� i no cursos...

(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�HQ�O
DYDOXDFLy��&XUV������

Coordi
de
nucli Coordi

de
nucli

SEMINARI
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��������������Reunions Caps d’Estudi i coordinador
             de nucli
              Exposició acords de nucli cap al Seminari

   Coordinador
          Del Seminari Coordinador cap als nuclis

          Coordinació general
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Aquest és un moment també important dins el PFZ del Vallès Oriental perquè
s'intenta donar unitat i criteris al costat de les demandes que puguin sortir en la
detecció de necessitats.
En la mateixa DFWD�HV�OOLJD�O
DYDOXDFLy�DPE�XQD�PLOORU�UHFROOLGD�GH�GDGHV�HQ�OD�GHWHFFLy però, al mateix
temps, es qüestiona �ILQV�D�TXLQ�SXQW�HV�QHFHVVLWHQ�GDGHV�JOREDOV�G
DYDOXDFLy�SHU�IHU�DTXHVWD�SUHYLVLy (vol
dir la d'activitats pel proper curs)�L�FRP�HV�YHKLFXOD��DPE�VXILFLHQW�WHPSV��XQD�UHVSRVWD��

El 15/6/88 es proposa un nova organització del PU: Comissió, subcomissió en els nuclis o segons projectes,
grups de treball (disseny i pressupost, seguiment i avaluació)
Per primer cop es troba  al CRP una memòria estructurada no pas d'ordre intern
sinó per a ésser presentada al Servei de Formació i Perfeccionament del
Professorat. Les prioritats establertes foren�

• La majoria de SURIHVVRUDW��IRUPDGRU KDXULD�GH�VHU�GH� OD�SUzSLD�]RQD� que sortís de l'aula "SHUTXq
WHQLD�H[SHULqQFLHV�FRQVROLGDGHV��

• Inquietud: la formació és a tall individual i voluntària. Cal incorporar més les escoles en el procés de
decisió (a la Comissió). /D� LQFLGqQFLD� HQ� HO� FHQWUH�� �V
KD� G
DSURIXQGLU�,� (Memòria curs 87-88)
malgrat que ja es veu que� �V
HVWDQ� IHQW� HVIRUoRV�SHU� WDO� GH� FUHDU� YLHV� VLVWHPjWLTXHV� GH� WUDQVPLVVLy� D
O
HVFROD����La Comissió es proposa aprofundir en la recollida de necessitats i la transmissió en el centre i
això �YRO�GLU�DSURIXQGLU�HQ�HO�WHPD�GH�OD�GHVFHQWUDOLW]DFLy�GHO�3�L��SRWHQFLDFLy�GHOV�GLIHUHQWV�QXFOLV��

Continua essent primordial, encara, el tema de coordinació, planificació i organització del Pla. (annex 15)

������/¶DYDOXDFLy�GH� O
LPSDFWH�R�FDS�XQD�DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD� OOLJDGD�D� OD�GHWHFFLy�GH�QHFHVVLWDWV�GH
&HQWUH��&XUVRV�������L������

Ara, el Pla Unitari ja compte amb unes bases sòlides:

• Uns esquemes estables de formació descentralitzada en nuclis geogràfics
• Un PU de formació, estructurat i valorat, que es va millorant cada curs
• Un CRP estable que fa funcions de secretaria permanent
• Una dinàmica de treball i implicació d'Inspecció i dels Cap d'estudis pel que fa a la formació permanent

Però hi ha unes mancances que es pretenen cobrir  i, hi ha una voluntat de canvi
qualitatiu respecte la incidència al centre que basarà més el treball en la detecció
de necessitats que en l'avaluació. Durant el curs  89-90 tindrà lloc una profunda
revisió del treball fet, una modificació d'instruments, estratègies, etc. S'iniciarà el
PIDE , explicat en el punt 3.4.2.5

Tres coses són fonamentals per a la Comissió del PFZ:
- VDEHU�FRP�YDQ�OHV�DFWLYLWDWV
- OD�LQFLGqQFLD�D�O
HVFROD
- OD�YDOLGDFLy�GHOV�LQVWUXPHQWV.

El Pla d'Incidència Dins l'Escola  es basa en la idea de OOLJDU�OD�IRUPDFLy�DO�3URMHFWH�(GXFDWLX�GH�FHQWUH�

L'avaluació d'aquest moment té les fases típiques del recull sistemàtic
d’informació, d'anàlisi, valoració i presa de decisió, segons anotacions del Capítol
II. En el PFZ del Vallès Oriental això vol dir:

• Disseny, (definició prèvia de cada una de les avaluacions per acordar termes)
• Plantejament d'estratègies
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• Elaboració d’instruments
• Valoracions de la Comissió del Pla.

Cal fer esment del tipus de participació dels centres que consisteix en:

• l'aprovació dels models d'instruments
• l'aprovació de la temporització
• les respostes a les diferents estratègies que se'ls plantegen.
•  No he trobat una voluntat explicitada de  treball conjunt pel que fa a l'avaluació. Però si que es nota que

els resultats d'aquesta, un cop comunicats al centre, el curs següent , feien variar necessitats o demandes
pronunciades amb anterioritat.

Continuen els mateixos criteris del curs passat però, com es veu,  s'intensifica la preocupació per la
incidència al centre, cosa que es nota en el qüestionari d'avaluació que es passa. Es troben més preguntes per
conèixer més a fons la visió que en té l'assistent i el formador sobre el tema. També s'afegeix un qüestionari
pel Cap d'Estudis i per la detecció als centres (potser ha baixat la intensitat) i es varia el format dels
instruments.

Amb l'experimentació que es proposa realitzar la zona de Granollers (no la resta
de la Comarca), hi ha un intent de donar més cohesió al treball però per sobretot
d'obtenir una detecció de necessitats molt més acurada i d'acord amb
plantejaments institucionals. Amb l'entrada al Centre docent s'obté un element de
valoració molt necessari i una ajuda a l'hora d'establir relacions contrastades.

A l'acta 8/11/89 consta que s'incorpora a la Comissió un representant del SEDEC perquè s'estableix a la
comarca un  PINL. (Recordo que estic parlant del Pla Unitari amb conveni institucional i entra a formar-ne
part el Programa de Català SEDEC). També consta la "QHFHVVLWDW�GH�GHVHQYROXSDU�XQD�DYDOXDFLy�DPSOLD�TXH
HQV�GRQL�HOV�UHVXOWDWV�TXH�YDOLGLQ�HO�WUHEDOO�L�TXH���DO�PDWHL[�WHPSV��SHUPHWL�IHU�JHQHUDOLW]DFLRQV�. Per aquesta
raó "QR� V
DFFHSWD� IHU� XQ�PRVWUHLJ�� SHUTXq� QR� SHUPHW� JHQHUDOLW]DFLRQV� L� QRPpV� GyQD� LQGLFDGRUV��� (aquest
mostreig es refereix a la necessitat de treure dades globals i generals no pas a la incidència directe en alguns
centres)
Queda lligat el treball de detecció de necessitats i el d'avaluació seguint el
sistema esmentat en el punt 3.4.2.5

A l’acta4/12/89. Es defineix �/
DYDOXDFLy� pV� XQ� HOHPHQW� LQWHUQ� GH� 38� TXH� LPSOLFD� D� WRWV� HQ� HO� GLVVHQ\
JHQHUDO��HODERUDFLy�G
LQVWUXPHQWV��YDORUDFLy�L�UHVSRVWHV�
.

/
DYDOXDFLy�FRQWLQXD�WHQLQW�GXHV�SDUWV��OD�GH�SURFpV�L�OD�ILQDO

$YDOXDFLy�GH�SURFpV

• La Comissió crea uns instruments per a la detecció de necessitats i per a l'avaluació
• Sorgeix la figura de l'avaluador extern de les activitats que treballarà amb els instruments creats i té

concretades unes pautes d'actuació (veure quadres a l'annex 16) Per els centres els avaluadors externs
són membres de la pròpia Comissió, l'inspector del centre i el CRP

• S'aprofiten les reunions amb representants dels centres per a l'avaluació tot i que el fonamental continua
essent la detecció.

• Reunions d'avaluació amb els Cap d'Estudis, per nuclis,  portades per un representant del Seminari
Coordinador i l'Inspector (se'ls envia guió de reflexió previ a la trobada o posada en comú i se'ls demana
elements per plantejar l'A. Final a l'escola)

• En un principi no es poden realitzar les entrevistes i continua el lliurament d'una enquesta , més
endavant, amb l'arribada de "l'agent extern" s'iniciaran les entrevistes, prèvia selecció, perquè no hi
havia prou temps per abarcar-ho tot

• No es fa processual als assistents
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Sistema G
DYDOXDFLy�ILQDO emprat:

S’ha de tenir present que unes activitats acaben el gener i d’altres el maig. Per a cada una hi ha un instrument
diferent.

• Els acords de l'avaluació final del curs anterior són recordats als centres a les reunions que mantenen
CRP i Inspecció amb el G.P.* (Veure punt 3.4.2.5)

• El tercer trimestre es visita els centres pel recull de necessitats del curs vinent i es proposa avaluació
final

• Entrevista amb formadors /es de les activitats i lliurament del guió-qüestionari pels que no poden fer-la
(veure annex 16)

• Qüestionari als assistents a les activitats per passar a l'ultima sessió
• Reunió d'un representant de la Comissió (CRP) amb Cap d'estudis. Se'ls ha lliurat un guió de reflexió

previ que faci que hi hagi aportacions concretes a la reunió per part dels centres.
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
$YDOXDFLy�GH�SURFpV��&XUVRV������

����������������������������������������������������������GRUP GESTOR

                                                                                                           &20,66,Ï

*3*

,QVSHFFLy

CRP

ICE/UB

Altres
CRPS

Coordina
dor de
nucli

Consell Comarcal

PINL

*3


Agent
extern

)

$

)

$

)

$

)

$ )

$

          Reunions conjuntes
          Activitat ()ormador/a i $ssistent)
GP* Grup pedagògic de centre
         Traspàs d'informació
          Comissió
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Veure els instruments, que continuen essent semblants al curs anterior,  en l'annex 16 . El que més ha variat
ha estat l'estratègia.

En l'avaluació processual l'avaluadora externa va avaluar, a Granollers, 20
activitats (13 seminaris i 7 grups de treball) (veure a Memòria curs 89-90, pag.139
i a Informe  de 12/3/90 ). A l'Avaluació final d'activitats de curta durada va avaluar
11 cursos i 1 Grup de Treball.

El buidat i resum  de dades estadístiques va ésser fet activitat per activitat (alerta, no al centre) i, per tant,
les correccions i canvis necessaris, també una a una, individualitzant les activitats amb les característiques
pròpies de cada una.

Hi ha un informe específic del treball d'avaluació portat a terme durant el  curs 89-90 on consta, sobre tot , la
millora que es veu reproduïda per la concreció més detallada de les activitats i per les propostes de millora
que han sorgit pel que fa activitats i organització (es pot considerar una bona bibliografia de consulta, a part
de les memòries)

S'hi troben, per exemple:
- necessitat de continuïtat de algunes activitats
- atenció al cicle inicial
- iniciar cursos de gestió de centres
- us didàctic de les noves tecnologies
- editar una publicació que vagi informant de la marxa de les activitats
- etc.

El procés de detecció-avaluació ha estat el tema que més intensament s'ha treballat durant aquest curs.
Preocupava a l'organització la �UHFROOLGD�GH�QHFHVVLWDWV�TXH�YROHP�TXH�VLJXL�UHDO�L�YDORUDGD" pels centres i a
l'equip gestor els preocupaven  els terminis, el temps, la manca de gent per arribar a tot. Així que , entre
d'altres es troben les següents mancances i propostes que es fan

Dificultats de l'avaluació:
- lligar horaris amb formadors/es per les entrevistes
- Calendari. Es va començar tard
- Els formadors/es no tenien informació sobre el procés d'avaluació.
- Els informes que es troben són parcials. "1R�V
KD�SRJXW�HODERUDU�FDS�LQIRUPH�QL�GRFXPHQW��JOREDO�GH

O
$YDOXDFLy�SHUTXq�KDQ�UHWRUQDW�SRFV�T�HVWLRQDUL�L�OHV�HQWUHYLVWHV�WDPEp�SRTXHV��
- Dificultats de coordinació dins els centres

Algunes valoracions de la Comissió:

En relació a l'agent extern: �(Q� UHODFLy� D� O
HVIRUo� IHW� SHU� SDUW� GHO� &53� QR� V
KDQ� REWLQJXW� OHV� GDGHV
HVSHUDGHV����. Manca de temps i uns horaris específics que se li han marcat a l'agent.

A l'acta 7/6/ 90 es valora l'actuació de l'agent extern en el camp de l'avaluació com a molt efectiva on s'ha
pogut incidir però no prou vàlida si el que volíem era precisament arribar a totes les activitats. Es pretenia
tenir dades de Totes les activitats i es va quedar amb un mostreig "MD� TXH� QRPpV� KD� IHW� ��� UHVSRVWHV
FRGLILFDGHV ". En reunió amb la Sres. Carme Amorós i Teresa Romeu de Subdirecció General de Formació
es constata la "FRPSOH[LWDW�GH�O
LQVWUXPHQW�DYDOXDWLX" i es demana a la Comissió  limitar-lo.
Hi ha un informe global (Memòria curs 89-90, p. 225 ) amb els % corresponents  per a cada qüestió tot tret
amb dades numèriques i amb l'afegitó de les actes de reunions amb els Caps d'Estudi. En l'últim apartat
s'especifica el treball  fet  i la situació  de l'actuació pel que fa a l'avaluació de final de curs , ja preparat pel
proper, amb el disseny i temporització que s'adjunta als annexos
( Memòria PU 89-90, p. 250)
S'estableix la funció real que pot desenvolupar, d'acord amb el seu horari,  l'agent extern:
• Conèixer els objectius de l'avaluació i el perquè de l'ús de cada una de les estratègies
• Mantenir primera visita amb grups de treball de les activitats per presentar l'avaluació
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• Mantenir entrevista amb formadors/es per l'avaluació processal. Per a l'entrevista té un guió-pauta i les
instruccions d’escriure les contestes tal i com les diuen. Si fa preguntes o intervé en el diàleg de forma
objectiva.....

• Fer-ne el buidat i informe final

• Assistir a ultima sessió de l'activitat. Parlar amb els assistents  sobre l'avaluació i passar l'enquesta final.

• Fer-ne el buidat

• Redactar informe final

• Fer memòria del seu treball

L'avaluadora externa visita els formadors/es i participants a les activitats mantenint una primera entrevista a
la qual aporta un full amb els objectius de l'avaluació i un qüestionari, elaborat des de la Comissió,  per
passar als  professors/es-Formadors/es. Després de l'entrevista amb el formador/a l'agent extern realitza un
informe �/
,1)250(�'(�/
$9$/8$&,Ï�352&(668$/��&856������� , als nuclis de Granollers i Mollet,
Vall del Tenes, Cardedeu i Montseny. Aquest informe és una descripció del contingut de l'entrevista.
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(veure documents a l’annex 16 i 17)

Com que es veu molt complex el procés avaluatiu del PU  es fa el propòsit de simplificar-lo. Ha estat molt
important les reunions entre els Equips Pedagògics dels centres, l'Inspector i un representant del CRP , per
millor traspàs directe de la informació i recull de necessitats reals i conèixer més les incidències.

Es generalitza el sistema a la zona fent el mateix a la resta de nuclis.

En realitat, durant aquest curs ja he dit que la preocupació era la DETECCIÓ, però es considerava que no
podia haver aquesta, sense l'avaluació i per això es demanava una dedicació especial

Ens trobem amb un� �,1)250(� 62%5(� /(6� 9$5,$&,216� 48(� 6
+$1� 352'8,7� $/6� &85626� ,
6(0,1$5,6�'(/6�',)(5(176�18&/,6�'(/�3/$�81,7$5,� de data 26/11/90

Durant el curs 90-91 s'acabaran d'arrodonir els aspectes del curs anterior,  hi ha hagut un treball de la
Comissió que, fetes les valoracions, ha continuat amb:

- Disseny de l'avaluació, estratègies i instruments. És una definició prèvia de cada una de les avaluacions
per acordar termes, estratègies i elaboració d’instruments. En aquesta fase no hi participen  els assistents
i formadors de les activitats. (veure annex 17, �DVSHFWHV�D�FREULU�SHU�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�38�)

- Es tiren endavant les estratègies proposades

- CRP i Inspecció entra als centres. Es reuneix amb els G.P.* Principi de curs es notifica la resposta que
s'ha donat del curs anterior pel que fa a la detecció. (Veure annex 17). S'elabora informe per part del
CRP.

- S'elimina la reunió amb formadors/es que es feia a principi de curs i es passa a entrevista individual amb
qüestionari.

- Es van recollint les informacions i es fa la triangulació centre a centre

- Informes finals

Extret de les valoracions de la  Comissió:

* Es proposa demanar el Programa i la memòria als formadors/es com element de contrast per a treure
conclusions.

* Als formadors/es, en un principi, els mancava informació del procés avaluador i tampoc coneixien les
preguntes de l'entrevista.

* Els instruments d'avaluació i detecció han d'anar lligats al programa i a la memòria

* A la pràctica, els formadors/es no han pogut fer la segona entrevista per haver poc interval amb la primera.
Se'ls envia a casa el guió i a retornar, per escrit,  al CRP.

* Es marca com a hipòtesi de treball: 3DUWLU�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O
DFWLYLWDW�SHU�D�UHDOLW]DU�HO�VLVWHPD
DYDOXDWLX�TXH�PLOORU�VH�OL�HVFDLJXL (sobre tot si es curta o llarga, assessorament o curs,...)

* La figura de Cap d'Estudis es dinamitzadora i es valora molt dins el PIDE
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�A l'acta del 14/2/91 s'explica al nou Inspector què  el sistema emprés, el PIDE
Assisteix a la reunió de Caps d'Estudi. També en aquesta reunió, entre tots, es
valoren les activitats una a una i es recullen propostes
* S'ha obtingut com a dada ben clara que el procés és bo perquè es sap què passa exactament a cada centre i a
cada activitat però el fet que els GP* no hagin assumit, encara, que la formació ha d'estar incardinada al
Centre i no pot ésser tota individual, ha provocat (quan hi ha hagut canvis) que hagin estat només a l'aula i no
s'hagi anat més enllà, arribant al centre.
��HV� YHX�TXH� OD� LQFLGqQFLD�D� O
HVFROD� pV�SXQWXDO�SHO� IHW� TXH�KL� KD� SRTXHV� DFWLYLWDWV� RQ� SDUWLFLSHQ�PROW
QRPEUH�GH�PHVWUHV�G
XQD�PDWHL[D��L�es dóna com a segur que aquesta és una premissa necessària per a la
incidència
* A la segona quinzena de març s'entra de nou als centres

A l'acta de  22/5/91 es reorganitza de nou la Comissió i les seves funcions.
Desapareix el grup gestor quedant la Comissió General i cada nucli funcionant
independent pel que fa a PIDE a partir de l'experiència i model d'instruments
elaborats a Granollers.

Es troba un informe del buidat dels qüestionaris per a cada activitat "%8,'$7*(� $9$/8$&,2� ),1$/
)250$'25�,�$66,67(176� . L'informe es centra més en saber si l'organització funciona o no. Es veu que
no s'anava amb un sol objectiu sinó que n'engloben varis  per saber què passava allà i modificar, si calia. El
tipus d'informe és molt escuet i burocràtic on no hi ha cap opinió ni referència de l'agent avaluador. És un
informe totalment asèptic, com s'havia demanat a l'avaluadora externa.

També es troben ",1)250(6�62%5(�(/�'(6(192/83$0(17�'
$&7,9,7$76�'(/�3/$�81,7$5,�'(
3(5,2',&,7$7� ,17(16,9$� 5($/,7=$'(6� '85$17� (/� 35,0(5� 75,0(675(� '(/� &856� ������
Aquest és molt curt , ofereix dades i alguns comentaris sobre la incidència als centres.

Analitzat��O
,QIRUPH�G
$YDOXDFLy�)LQDO�$VVLVWHQWV�� (seguit del buidat de les demandes que surten pel proper
curs) es veu que "/D�LPPHQVD�PDMRULD�GHOV�DVVLVWHQWV�UHVSRQHQ�DILUPDWLYDPHQW�D�O
DSDUWDW�GH�UHVSRVWD�D�OHV
H[SHFWDWLYHV". No hi ha, pràcticament, absentisme i pel que fa a la incidència a l'escola �QR�HQ� WHQHQ�JDLUH
FRQHL[HPHQW" (Memòria curs 91-92,  p 252) en canvi si que n'hi ha a l'aula ja que "HV� FRPHQWD� L� GHEDW
O
DSOLFDFLy�D�O
DXOD" en alguns seminaris .  Per tant, la incidència, O
LPSDFWH�TXH�SXJXL�FDXVDU�HQ�HO�FHQWUH
GHSqQ�GH�GLYHUVRV�IDFWRUV�
• *UDX� G
LPSOLFDFLy� GH� O
DVVLVWHQW� D� O
DFWLYLWDW�� organització, avaluació, participació, acompliment

d’expectatives, resultats immediats...
• *UDX�G
LPSOLFDFLy�GHO�FHQWUH�HQ�O
RUJDQLW]DFLy�L�GLVVHQ\�GHO�3OD
• $XJPHQW�GH�FRQVFLqQFLD�GHO�FDQYL�LQVWLWXFLRQDO�per la implicació directa d'Inspecció, CRP, Universitat

de Barcelona...

A la Memòria es veu que l’avaluació s'hauria de replantejar perquè " pV�XQ�WHPD�PpV�DPSOL�TXH�HO�3,'(��QR
KL�KD�SRVVLELOLWDWV�GH�WHPSV�PDWHULDO�GH�GHGLFDFLy��FRP�V
KDYLD�SUHYLVW��FDO�QR�SHUGUH�GH�YLVWD�O
REMHFWLX�SHU�D
FXUVRV�SRVWHULRUV�
Procés per avaluar el Pla de Formació, l'activitat i l'impacte de la mateixa al
centre:

������������������������������������$9$/8$&,Ï�FXUVRV����������

7HPSRULW]DFLy $JHQWV (VWUDWqJLHV ,QVWUXPHQWV

Seminari de Planificació...
Comissió

Reunions. Reflexió ,
acords... Disseny i
preparació d'instruments

Dissenya i fa la proposta$YDOXDFLy�GH
SURFpV

Inspecció , CRP i Caps d'estudi i
Directors de Centres

Reunions informatives,
recull d'opinions,
Presentació nou model de
PFZ

 Avaluació i instruments.
Escrit
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Inspecció i  l'equip directiu de
cada centre

Estudi del PAT. Reunió per
clarificacions i informacions

PAT
Comentari Inspecció

GP* (grup pedagògic de cada
centre)
Inspecció
CRP

Reunió en centre.
Informació activitats curs
present a partir del treball
curs passat. Respostes a la
detecció després del contrast
d'informacions

Entrevista pautada
Instruments avaluació

Inspecció
CRP

Anàlisi de PAT contrast
d'informes i d' altres fonts,
relació de demandes

Esquemes de buidat
Informes, comentaris orals o
escrits

Cap d'Estudis, per nuclis
Inspecció
Representant del Seminari
Coordinador (CRP/ICE)

Reunions d'aportacions per
elaborar l'avaluació final i
com plantejar-la a l'escola

S'envia guió de reflexió
previ

Formadors/es
Agent extern

Entrevista individual.
omplir qüestionaris

Entrevista a una mostra,
qüestionari estructurat

Grup Seminari Planificació....
Comissió

Recull de tot, contrast
d'informació, reflexió i
elaboració d'informes i
directrius posteriors

Elaboració material nou:
llistats activitats, criteris
avaluació, conclusió proper
curs

Formadors/es
Agent extern

Correu. Formador contesta i
agent extern buida i fa
informe

Carta explicativa,
Qüestionari
Guió per a la Memòria

Assistents
Agent extern

Visita-reunió dins la pròpia
activitat a l'ultima sessió

Qüestionari-enquesta
Diferencia entre activitats
curta i llarga durada. Es fa
Aval. processal o final
directament
Qüestionari assistents.
Posada en comú

GP* (grup pedagògic de cada
centre)
Inspecció
CRP

Entrada als centres i reunió
per fer anàlisi de la situació,
recull detecció de necessitats
i revisar acords avaluació
final

Entrevista pautada
Informe

 (CRP)
Cap d'estudis.

Reunió per aportacions
finals

Se'ls ha lliurat un guió de
reflexió previ

$YDOXDFLy�)LQDO

Grup Seminari Planificació.... Recull de tot, buidat de
qüestionaris, Informe de
l'agent ex., reflexió i
elaboració d'informes i
directrius posteriors

Fulls de buidat
Informes
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
$YDOXDFLy�3URFHVVXDO��&XUV������

          Seminari coordinador

                 Centre Educatiu

����������������������������������������������������������GRUP GESTOR

                                                                                                       6(0,1$5,�&225',1$'25

'LU�

,QVSHFFLy

CRP

ICE/UB

Altres
CRPS

Represent.
del
Seminari.

Consell Comarcal

PINL

&�
G
(

Agent
extern

)

))
)

)

Equip
Dir.

*3

            Centre Educatiu
GP*     Grup Pedagògic
Dir       Directors de Centres
GO*     Grup Pedagògic
Cd'E    Cap d'Estudis

            Seminari coordinador del PFZ
            Grup Gestor del PFZ

                        Treball conjunt, intercanvi, contrast d'opinió

             Intercanvi, connexió sempre

                             Li proporciona informació documentació

              Activitats PFZ
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
DYDOXDFLy�ILQDO��&XUV������

����������������������������������������������������������GRUP GESTOR

                                                                                                       6(0,1$5,�&225',1$'25

,QVSHFFLy

CRP

ICE/UB

Altres
CRPS

Consell Comarcal

PINL

&�
G
(

Agent
extern

)

)

A

A�F
A

) )

$

*3
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El curs 91-92 es va produir un nou canvi ( punt 3.4.2.6). S'institucionalitza el Pla de Formació permanent� i
Subdirecció General de Formació Permanent del professorat lliura uns criteris organitzatius i temporitzats i
unes orientacions necessàries perquè a totes les zones es donin unes característiques semblants.  Al pla de
formació del Vallès Oriental I.
No implicarà canvis accentuats perquè no s'aparta massa del model proposat. El canvi es produeix quan
Mollet i St. Celoni esdevenen CRPs i l'àmbit de Granollers es pot quedar amb menys quantitat  de territori i
de possibles usuaris i, al mateix temps, es van augmentant les plantilles dels CRP.

Es veu important que tan formadors/es com assistents com centres, tinguin des de bon principi la informació
necessària per a l'avaluació i l'anàlisi de la incidència. L'objectiu de l'avaluació és conèixer:

- (V� YRO� FRQqL[HU� RQ� HVWDYD� HO� PHVWUH� DEDQV� GH� FRPHQoDU� O¶DFWLYLWDW� L� TXq� KD� PRGLILFDW� GHVSUpV
G
DQDU�KL (organització de classe, materials, activitats, actitud, metodologia,...)

- Forma de treballar per a la renovació pedagògica a l'aula i al centre
- Quin treball comú s'ha iniciat a l'escola i respecte quin tema. Processos que ha seguit el centre. Causes

que no ho han permès
- Quin problema li queda per resoldre (necessitats pendents respecte la matèria)
- Materials concrets
- Qüestionament pràctic: possibilitat de cara el proper curs de treballar sobre un tema de llengua, ciències,

curs, seminari, etc. i horaris

Es mantenen les avaluacions com el curs passat (Veure models d'instruments a l'  annex  18) seguint un fort
procés de detecció de necessitats:

• PIDE. Visita  portada a terme per representant del CRP i Inspecció per conèixer i analitzar la situació
real centre a centre. Reunió amb el GP* (Equip Directiu més Coordinadors de cicle a Granollers i
Mollet)

• Reunions de Cap d'Estudi. Es mantenen a les zones on no s'ha pogut materialitzar el PIDE. Es comenten
les necessitats de cada centre i es consensuen activitats

• Propostes recollides o detectades pels diferents components de la Comissió
• Recull d'activitats de continuïtat del curs anterior expressades en les avaluacions (enquestes assistents i

formadors/es)

S'especifiquen, també, els criteris que s'estableixen per a la priorització d'activitats

Es ressalten uns aspectes que ja hi havia el curs anterior i que continuen presents en el plantejament de la
formació, que resumeixo:

• /¶q[LW� HV� WURED� HQ� HO� JUDX� GH� SDUWLFLSDFLy� GHO� SURIHVVRUDW� HQ� OD� JHVWLy� GHO� VHX� SURSL
SHUIHFFLRQDPHQW. (planificació, desenvolupament i planificació)

• Calen uns IRUPDGRUV�HV� FDSDoRV� G
LQYROXFUDU� HOV� DVVLVWHQWV de la forma abans dita, eficaços i amb
experiència pràctica sobre el tema que s'hagi de tractar.

• "(O� IRQV� GH� OD� IRUPDFLy� HVWj� HQ� OD� FRQYHQLqQFLD� GH� IDFLOLWDU� WUDQVIRUPDFLRQV� HQ� HO� SHQVDPHQW� GHO
PHVWUH� D� SDUWLU� GH� SURSRVWHV� FRQFUHWHV���� SURMHFWHV� D� O
DEDVW� GHO� SURIHVVRUDW� TXH� GRQLQ� UHVSRVWHV� D
SUREOHPHV�SUjFWLFV�HQIRFDWV�D�FRQILJXUDU�XQD�PDQHUD�GLIHUHQW�GH�IHU�OHV�FRVHV�

• Necessitat d'incidir en el centre escolar com institució... LQFLGLU�HQ�OD�WUDQVIRUPDFLy�GH� OD�FXOWXUD�GH
O¶HVFROD��Per això s’insisteix que la participació a activitats no sigui individual sinó representativa

• Aquesta necessitat d'incidir al centre obliga a projectar algunes actuacions a llarg termini. /D�IRUPDFLy
UHTXHUHL[�XQ�WHPSV�G
DVVHQWDPHQW�SHU�LQWURGXLU�LQQRYDFLRQV�L�FDQYLDU��PHWRGRORJLHV�

L'avaluació remarca la diferència de sistema pel treball d'experimentació i el de les altres activitats en
general. Hi ha una definició molt clara de les modalitats i s'estableixen criteris de prioritat d'activitats.

• Modalitat de curs intensiu: té Avaluació  Final. A la penúltima sessió es deixa un temps per
complimentar l'enquesta d'assistents i formadors/es

• La modalitat de Seminari experimental: Xerrada conjunta i memòria amb el formador/a
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������/
DYDOXDFLy�HQ�HOV�6HPLQDULV�GH�/OHQJXD�SHU�D�OD�PLOORUD�GH�OD�SUjFWLFD�GLjULD�D�O
DXOD�

/HV�FRQGLFLRQV�TXH�HV�SURSRVDYHQ�DOV�DVVLVWHQWV�PDUTXHQ��G
HQWUDGD��HO�IHW�TXH�OD
LQFLGqQFLD�R�O
LPSDFWH�D�O
DXOD�L�DO�FHQWUH�TXDVL�HVWLJXL�DVVHJXUDW���YHXUH�SXQW
����������

3HU� OHV� VHYHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� HOV� 6HPLQDULV� HIHFWXDYHQ� XQHV� DYDOXDFLRQV
VHSDUDGHV�GH�OD�UHVWD�G
DFWLYLWDWV�L�G
DFRUG�DPE�OD�VHYD�PHWRGRORJLD�GH�WUHEDOO�

Fins ara, en aquest treball no he parlat de l'avaluació inicial de l'activitat perquè no es realitzava des de la
Comissió del PU perquè aquest, a la pràctica, tendia més a l'avaluació per a la millora de l'organització que
no pas cap el coneixement de la repercussió en el centre malgrat que aquesta fos la premissa teòrica.
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Encara que la considerés necessària, era el formador/a qui la realitzava pel seu compte, si ho veia convenient,
o el Programa o institució qui la proposava.

 En el cas dels Seminaris de Llengua, com que els assistents són els propis agents del disseny , necessiten
saber d'on parteixen per tal de modificar o adequar, d'entrada, les seves propostes de treball.

Per a l'Avaluació Inicial es defineixen aspectes destacables sobre:
• FRQWLQJXW�DFWXDO�TXH�HV�GyQD�D�O
DXOD
• RUJDQLW]DFLy�G
DTXHVWD
• PHWRGRORJLD�DFWXDO
• UHFXUVRV�L�PDWHULDOV�TXH�V
XWLOLW]HQ
• WLSXV�GH�SODQLILFDFLy�GHO�FHQWUH�UHVSHFWH�OD�OOHQJXD
• FRP�HV�WUDFWD�OD�GLYHUVLWDW�UHVSHFWH�HO�WHPD

Aquesta avaluació inicial es fa a  través de:

- Entrevista a un �LQIRUPDGRU�FODX�GHO�FHQWUH� (Cap d’estudis o coordinador/a de cicle superior)
- Enquesta o qüestionari amb preguntes tancades passada als assistents dels seminaris de forma individual
- Valoració de l'inspector/a de zona (coneixement del centre)

L'avaluació de seguiment o de procés, són els mateixos membres del seminari qui
la van portant a terme i no consta documentació sinó l'informe de l'experiència
realitzada (Arxiu del CRP de Mollet del Vallès).
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�HQ�O
DYDOXDFLy�LQLFLDO�GHOV�VHPLQDULV�SHU�D�OD�PLOORUD�GH�OD�SUjFWLFD��&XUV������
�������������������&HQWUHV

Semin
ari
nucli

Avaluació individual

Entrevista Persona clau de centre

Coneixement Inspector

Recull d'avaluació i acordar forma i manera d'inici.
Seminari Coordinador
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 (VTXHPD�GH�UHODFLRQV�HQ�O
DYDOXDFLy�SURFHVVXDO�GHOV�VHPLQDULV�SHU�D�OD�PLOORUD�GH�OD�SUjFWLFD��&XUV����
��

�����������Assistent al Seminari. Nucli

           Practica i observació directa a l'aula

          Taspàs-intercanvi a la resta del Seminari, de nucli i general

           Seminari central de llengua
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Sembla que en el curs 92-93 (annex 19) les aspiracions siguin menors que en cursos passats, i també sembla
que es retorni a alguns aspectes , sobretot pel que fa al procés,  a l'any  90.
El curs 93-94 (annex 20) es torna a reflexionar sobre el tema de l'avaluació. Es creu necessari un
replantejament de l'avaluació processual perquè requereix tan esforç de dedicació. Es recorda que segons
estudiosos, l'avaluació���SHU�pVVHU�HILFDo�QR�SRW� WHQLU�PpV�GHO������GH� WUHEDOO�GH�GHGLFDFLy��del gruix que
comporta l’organització i gestió del PFZ..
S'afegeix un matís molt important  que consta a l'acta 17/11/93 on es diu clarament que l'avaluació��KD�GH
VHUYLU�SHO�FHQWUH��QR�QRPpV�SHU�O¶zUJDQ�TXL�O
RUJDQLW]D�
Es torna a repetir la idea que cal adaptar l'avaluació al model de recollida de
necessitats. De nou torna a sortir la qüestió del coneixement de la repercussió de
la formació en els centres. Ho trobo a l'acta de  16/2/94. Prou que s'ha intentat
que els centres incloguin la formació al Projecte de treball anual però això no és
garantia que hi hagi incidència a l'aula i al centre i d'altra banda, prou que s'ha
treballat per avaluar aquesta repercussió però no s'ha aconseguit implantar la
modalitat de formació que faria variar la repercussió i, al meu entendre, tampoc
havien quedat assumits els processos iniciats el 89-90.

El procés d'avaluació és semblant al del curs anterior. Varia el sistema de treball
de la Comissió que divideix els seus membres en subcomissions pel buidat dels
documents d'avaluació i documents de detecció i per a la elaboració d'informes i
unificació de propostes sorgides de la detecció de necessitats.
Per a l'avaluació processual, els representants dels Centres a la Comissió es reuneixen amb els seus
companys/es, per etapes educatives,  per revisar l'avaluació que ha estat dissenyada per una subcomissió
(Inspecció, ICE/UB, CRP, membres voluntaris de la Comissió) i que els la proposa. Revisen els aspectes més
importants a modificar. Com en d'altres cursos, són els Cap d'Estudis a Primària, els Directors a Secundària i
representants d'Educació Infantil primer cicle.
Durant una sessió de l'activitat hi assisteix com avaluador extern i observador un/a
membre de la comissió que porta uns qüestionaris que es donen als formadors/es
i als assistents per separat.
A l'avaluació final cada programa i institució passa la seva enquesta o qüestionari
escrit als assistents i formadors (SEDEC, ICE, PIE, ). La Comissió considerava
que s'havia d'unificar i omplir-ne una d'única per a totes les activitats, que fos del
propi PFZ,  i després passar els resultats a les però no es va arribar a portar a
terme.
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�HQ�O
DYDOXDFLy�SURFHVVXDO��&XUV������

                                                                                                      INFANTIL
                                    35,0¬5,$

����������������������������������������������������������Subcomissió Avaluació

����������������6(&81'¬5,$

                                                                                                                                                  &20,66,Ï

*3*
&�(�

,QVSHFFL
y

CRP

ICE/UB

&�(�
Repres.
a Comissió Consell Comarcal

PINL

*3


)

$

&�(�
Repres.      a
Comissió

&�(�
Repres.
a
Comissió

Dire

Dire

Rep.
Centre

Rep.
Centre

Rep.
Centre

                                           Reunions i intercanvi
                                     per cada etapa educativa

                Subcomissió d'avaluació

                Traspassos i reculls d'informació

                 Intercanvi d'informació
&�(��������������Caps d'Estudi
)�����������������Formador
$�����������������Assistents
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Es proposa  triangular la informació sobre els mateixos blocs i temes acordats a patir de:

- Enquesta-guió passada al Cap d'Estudi de centres
- Enquesta-guió als assistents a seminaris i cursos
- Observacions del representant de la Comissió en les reunions establertes amb els grups de les

activitats(s'haurà de basar en: Opinió personal a partir de l'observació i converses recollides i motivades
per l'enquesta-guió que passarà ell/a mateix als assistents)

Es remarca de nou la diferència entre l'avaluació del PFZ i  l'avaluació d'activitats:

D��$YDOXDFLy�3URFHVVXDO�GHO�3)=

DATES Etapa AGENTS DESENVOLUPAME
NT

Instruments

Avaluació Processal Prof. representants
PFZ de primària i
secundària i CRP
formen una
Subcomissió

Disseny, organització
i elaboració
d'instruments
d'avaluació

Ús de totes les
avaluacions curs
anterior i Memòria

Infantil Represent.. Centres i
Prof. represent.  a la
Comissió

Reunió on s'informa i
es lliura guió-anàlisi
per treballar al centre

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre

Primària Caps Est. Centres i
Prof. represent.  a la
Comissió

Reunió on s'informa i
es dóna guió-anàlisi
per treballar al centre

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre

Secundària Directors de centres i
Prof. representant
Comissió i Inspecció
zona

Reunió on s'informa i
es dóna guió-anàlisi
per treballar al centre

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre

Infantil- Primària-
Secundària

Equip directiu centres
i claustre

Reflexió i treball
sobre el guió.
Secundària, tramesa a
CRP quan està

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre

Infantil
Avaluació de procés

Represent. Centres
Centres i Prof.
represent.  a la
Comissió

Reunió d'intercanvi
d'opinions i
informacions
Posada en comú del
resultat de
l'avaluació.
Conclusions-resum
generals

Guió d'anàlisi i
reflexió per
l'avaluació  en centre

Primària
Avaluació de procés

Caps Est. Centres i
Prof. represent.  a la
Comissió

Reunió d'intercanvi
d'opinions i
informacions
Posada en comú del
resultat de
l'avaluació.
Conclusions-resum
generals

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre
Enquesta activitats

Secundaria
Avaluació de procés

Directors de centres i
Prof. representant
Comissió i Inspecció
zona

Reunió per buidat
guió. Conclusions i
resum general

Guió d'anàlisi i
reflexió en centre

Comissió PFZ Plenari Recull conclusions.
Contrastar
informacions.
Aprovar actuacions
immediates
Redactar informes

Buidats de primària
secundària., infantil
Informes dels
Represnt. de Cap
d'estudis a la
Comissió
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E��$YDOXDFLy�G
DFWLYLWDWV�
DATES Etapa AGENTS DESENVOLUPAME

NT
Instruments

De març a abril Totes
Avaluació de procés

Assistents
Formador/a
Responsable de la
Comissió fa d'agent
extern

Es parla amb el
formador/a, s'assisteix
a la sessió de treball.
Observació, prendre
notes.
Elabora informe
Traspàs a Comissió

Guió-Entrevista
Conversa amb guió
pautat
Bloc de notes
Documentació
aportada pel profe o
elaborada allà

L'avaluació final la passa el formador/a i és dissenyada pels Programes i Institucions que hi participen

L'avaluació té la prioritat posada en la delimitació exacte de la modalitat d'activitat
que més convé a cada centre.
El curs 94-95 no varia gens la dinàmica emprada anteriorment. Es veu una gran implicació dels Cap d'Estudis
que, al llarg dels anys, han assumit bé el paper que els toca fer dins el centre pel que fa a Formació i, també,
el que cal fer en la Comissió. Aquest curs, de 37 escoles previstes a la reunió de primària, en surten  33
respostes (3 centres privats no han assistit) i es constata que 18 veuen poca incidència en el centre com a
resultat de l'assistència a les activitats del  PFZ. Continuem amb la mateixa preocupació.
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����������/
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD��1RYHV�H[SHULqQFLHV��&XUVRV������

L'avaluació que es porta a terme durant aquests cursos segueix la línia de la
implantada el curs 91-92. Per tant consisteix en treballar intensivament la formació
processual i fer també la final , que porten a terme els Programes i Institucions i
que aporten els resultats pels principis del curs següent com es veu a l'últim
quadre de la pàgina anterior.
/
DYDOXDFLy� TXDOLWDWLYD� s'hi afegeix a tall experimental i sobretot per mirar
d'aconseguir elements útils pels propers cursos SHU�D�SRGHU�FRQqL[HU�O
LPSDFWH
GH�OHV�DFWLYLWDWV�HQ�OHV�DXOHV�L�FHQWUHV�L�WHQLU�PpV�HOHPHQWV�SHU�D�IHU�GHPDQGD
GH�OD�PRGDOLWDW�PpV�DGHTXDGD.
De cursos molt anteriors es ve lligant ,de forma cada cop més acurada,
l'avaluació amb la detecció de necessitats per part dels centres i del professorat.
En aquest moment es creu necessari portar a terme una acció amb la finalitat
d'orientar correctament les futures actuacions. Es planteja, doncs, un sistema
d'avaluació diferent a les ordinàries, que especificarem tot seguit.

Continua la preocupació de la detecció de necessitats per afinar cada cop més en
l'aprofitament de la formació. Fins i tot es troba documentació de la relació que
s'ha establert entre demanda-inscripcions i consta, també, l'anàlisi dels centres
que no han fet demanda amb els quals s'ha parlat, posteriorment, perquè es va
considerar que��TXL�QR�SDUWLFLSD�R�QR�GLX�UHV�WDPEp�DSRUWD�HOHPHQWV�YDOXRVRV
D�O
KRUD�GH�WUHXUH�FRQFOXVLRQV�

Es mantenen l'avaluació Processual  i la Final. En la majoria dels casos aporten dades per a modificacions
formals i no tant pel que fa al contingut de les activitats.

L'Avaluació Processual es realitza recollint, a meitat de curs i a través dels Caps d'Estudi (guió de treball més
reunió de posada en comú) l'opinió dels assistents que la donen al Cap d'Estudis del seu Centre. Hi ha un
informe exhaustiu de l’avaluació de procés (veure annex)
En l'Avaluació Final es tracta de recollir l'opinió dels assistents i dels formadors amb uns qüestionaris de l'
ICE/UB i dels  Programes que intervenen.

Es valoren en aquest moment el grau de maduració que es troba la Comissió, de participació dels centres i
l'esforç per la qualitat. Es defineix que ��OD�ILQDOLWDW�GH�O
$YDOXDFLy�pV�OD�GH�WHQLU�HOHPHQWV�SHU�HVWDEOLU
PRGDOLWDWV��DWHQGUH�OHV�QHFHVVLWDWV�L�IHU�XQD�RIHUWD�TXH�JHQHUL�DFWLYLWDWV�LQQRYDGRUHV�� (Memòria curs 98-
99)
A l' acta 16/12/98 s'acorda modificar els instruments d'avaluació i introduir algun canvi:

• Es crea un document de "UHFXOO�GH�SUREOHPjWLTXHV�HGXFDWLYHV� que ajuda a
l'avaluació i la detecció de necessitats es divideix en dues parts. La primera
que recull només el que necessita el centre i la segona que recull necessitats
individuals dels mestres.

• Es crea de nou la figura d'una avaluador/a extern/a (un membre de la
Comissió del PFZ) que s'encarrega de WXWHODU� L� FROÂODERUDU en una o dues
activitats i, al mateix temps, fa una tasca de seguiment.

Esquemàticament l'avaluació és:

3HO�TXH�ID�DO�3)=�GHO������DO�����
(7$3$ $*(176 '(6(192/83$0( ,167580(176
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('8&$7,9$ 17
$YDOXDFLy�GH�SURFpV Infantil i Primària Caps Estudis de

Centres i el seu
represent. a la
Comissió, CRP i
Inspecció

Reunió per informació
i lliurament de
instruments escrits

Guió pautes reunió
Instruments d'avaluació
processal
Docs. Informatius detecció

6HFXQGjULD Equip directiu de
centres i Represent.
Comissió (CRP o
ICE) i inspecció

Visita a centres
Entrevista per
informació i
lliurament de
instruments escrits
Tramesa d'alguns
instruments

Guió pautes reunió
Instruments d'avaluació
processal
Docs. Informatius i
instruments detecció

Infantil- Primària-
Secundària

Representants de
formació als centres.
Equip directiu centres
i claustre

Reflexió i treball sobre
documentació.
Secundària tramesa
avaluació al  CRP

Instruments lliurats
anteriorment

Infantil i Primària Caps Est. Centres i
represent. d'ells a la
Comissió i CRP i
Inspecció

Reunió d'intercanvi
d'opinions .
Posada en comú del
resultat d'avaluació.
Recull dels documents
plens Informació
detecció

Guió de reunió
Informe de conclusions

CRP Buidat docs.
d'avaluació processual

Instruments d'avaluació
per al buidat
Informes

1R�SDUOHP�GH�OD
GHWHFFLy��(V�SRW
WUREDU�DOV�DQQH[RV

Infantil- Primària-
Secundària

Repres.  a la Comissió
i CRP

Treball sobre detecció
de necessitats

3HO�TXH�ID�D�OHV�DFWLYLWDWV�HQ�IXQFLRQDPHQW
'$7(6 (7$3$

('8&$7,9$
$*(176 '(6(192/83$0(

17
,167580(176

Primer trimestre Totes Col.laborador/a
membre de la
Comissió
Formador/a i
assistents a l'activitat
concreta

Primer contacte i
presentació i
informació

Segon trimestre Totes Col·laborador/a,
membre de la
comissió
Formador/a i
assistents a l'activitat
concreta
(*)

Entrevista amb
formador/a
Assistència a una
sessió de treball.
Observació externa
No hi ha enquesta per
assistents
Elabora informe

Guió-entrevista
Guió d'observació
Bloc de notes
Instruments per als
informes

Maig Comissió PFZ Contrastar
informacions per a
cada activitat

Tota la informació
recollida
Documents per al buidat

$YDOXDFLy�ILQDO� enquesta a assistents i formadors més la memòria de l'activitat feta per aquests últims

(*)Es refusa l'enquesta al formador i assistent per la poca efectivitat que té

Com hem vist l'avaluació per a la majoria d'activitats es mou en uns paràmetres
semblants a la de cursos anteriors, millorada DPE� OD� UHFXSHUDFLy� GH� O
DJHQW
H[WHUQ�FRO�ODERUDGRU� GH� FDGD� DFWLYLWDW� L� HQ� HO� IHW� G
DSURIXQGLU� HQ� OD
SUREOHPjWLFD�GHOV�FHQWUHV��Per a conèixer-la es dirigeixen a les persones clau,
les SULPHUHV�� OHV� SHUVRQHV� LPSOLFDGHV D� O
DXOD, cosa que ens donarà més
fàcilment les necessitats encobertes del centre.
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Es busca una altra manera de conèixer més a fons si la formació que estem portant a terme dóna el fruit
desitjat o no i en quines condicions el dóna. "...FDOGULD� GLVSRVDU� G
XQD� LQIRUPDFLy� PpV� TXDOLWDWLYD� L
FRQWUDVWDGD�més selectiva, més a fons, amb recollida més exhaustiva i diversificada. �1R� V
DYDOXHQ� OHV
SHUVRQHV� VLQy� HO� 3)� L� OD� UHSHUFXVVLy� GH� O
DFWLYLWDW�� (Memòria Grup treball ICE/UB, 1996) i en principi
s'afirma:

• �/D�IRUPDFLy�SHU�D�PLOORUDU� OD�SUjFWLFD�DPE�HO�FDQYL�G
DTXHVWD�QR�pV�XQ�IHW� OLQHDO�SHUTXq�OD�UHODFLy
HQWUH�SHQVDPHQW�OOHQJXDWJH�DFFLy�PDL�pV� WDQ�UjSLG�FRP�VHPEOD" , quan se'n parla. Per aquesta raó es
planteja el coneixement de l'impacte deixant transcórrer un període llarg de temps des de l'inici de la
formació a l'observació a l'aula.

• No sabem "ILQV�D�TXLQ�SXQW�pV�WH�HO�JUDX�GH�FRQVFLqQFLD�TXH�DOOz (es refereix a la formació permanent)
pV�IRQW�G
DSUHQHQWDWJH�SHUTXq�HV�SXJXL�PRGLILFDU�OD�SUzSLD�SUjFWLFD��(Memòria Grup Treball ICE)

• /D�SDUWLFLSDFLy�pV�IRQDPHQWDO
�
Aquests dos últims factors poden variar en gran manera l'impacte a curt i a llarg
termini.
�L’Avaluació quantitativa normalment és necessària als òrgans superiors de l'administració amb el propòsit
d’influir sobre la política educativa, persones alienes a l’escola però responsables de la presa de decisions. /D
TXDOLWDWLYD��FRP�GLX�:$/.(5�52%���������YD�DGUHoDGD�D�O¶DVVLVWHQW��D�O¶REMHFWH�GH�O¶DYDOXDFLy��L�KD
GH�WHQLU��XQ�OOHQJXDWJH�GLIHUHQW��XQ�HVWLO�GLIHUHQW�L�SURFXUDU�VH�DOLDWV�TXH�DXJPHQWLQ�OD�FUHGLELOLWDW��KD
GH�VHU�FRQYLQFHQW��FUHwEOH�L�~WLO�SHU�DTXHOOV�D�TXL�YD�GLULJLGD��(adaptació de la p 10,)
Aquest és el repte que es proposa la Comissió del PFZ del V.O.I,  trobar una
avaluació que serveixi a la Comissió de la formació permanent i, com a més
important i fonamental,  al propi centre i al propi mestre que hi participa.

Es demana de crear, com en d'altres ocasions, un seminari dins l'ICE/UB per a
realitzar l'estudi i l'experiència. En surt un Grup de treball com s'explica al punt
3.4.2.6.2  format per membres voluntaris de la Comissió del PFZ que formen una
subcomissió i que treballaran en les tasques de "SODQLILFDFLy� GH� O
$YDOXDFLy�
5HDOLW]DFLy� L�REWHQFLy�GH�FRQFOXVLRQV� L�SURSRVWHV�G
DFFLy� (Memòria Grup Treball
ICE/UB , p.  6)

(Annexos 21, 22, 23, 24)
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7UHEDOO�SRUWDW�D�WHUPH

Parteixen d'unes hipòtesi:
• �TXDQ�OD�IRUPDFLy�HV�FRQVHQVXDGD�HQ�HO�FHQWUH��SDFWDGD��LQFORVD�HQ�HO�37�L�FRPSDUWLGD��LQFLGHL[�PHV�HQ

HO�FHQWUH�
• �HO�FDQYL�HV�SURGXHL[�TXDQ�O
DVVLVWHQW�KL�YD�DPE�OD�LQWHQFLy��TXDQ�KL�KD�ERQ�HTXLS�GH�WUHEDOO�HQ�HO�FHQWUH�

TXDQ�KL�KD�XQ�ERQ� IRUPDGRU�GLQDPLW]DGRU�� TXDQ�HV� WUHEDOOD�DPE�PDWHULDOV� FRQFUHWV" (Memòria Grup
Treball ICE/UB, 1996-1997)

Es plantegen uns objectius:

General:
�&RQqL[HU� HOV� HIHFWHV� GH� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� HQ� HOV� FHQWUHV� GRFHQWV�� 6L� HOV
DVVLVWHQWV� D� OHV� DFWLYLWDWV� GH� IRUPDFLy� XWLOLW]HQ� L� DSOLTXHQ� OHV� FRQFOXVLRQV� R
SURSRVWHV�TXH�KDQ�WUHEDOODW�GXUDQW�OHV�DFWLYLWDWV�GH��IRUPDFLy�SHUPDQHQW��

Específics:

• &RQqL[HU� � OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� OD� IRUPDFLy� HQ� HO� FDV� G
XQHV� DFWLYLWDWV
VHOHFFLRQDGHV�

• &RQqL[HU� TXLQHV� PRGLILFDFLRQV� KD� IHW� HO� GRFHQW� DPE� HO� JUXS� G
DOXPQHV
UHVSHFWH�

���SODQLILFDFLy�GH�OHV�XQLWDWV�GH�SURJUDPDFLy�GH�OHV�jUHHV
��OHV�VHT�qQFLHV�G
DFWLYLWDWV�
��OHV�UHODFLRQV�LQWHUDFWLYHV�D�O
DXOD�
��O
RUJDQLW]DFLy�VRFLDO�GH�OD�FODVVH�
��PDWHULDOV�FXUULFXODUV�L�DOWUHV�UHFXUVRV�GLGjFWLFV�
• &RQqL[HU�OD�LQFLGqQFLD�GH�OD�IRUPDFLy�HQ�DOWUHV�jPELWV�GHO�FHQWUH�HGXFDWLX�
• (ODERUDU� L� H[SHULPHQWDU� WqFQLTXHV� GH� UHFROOLGD� G
LQIRUPDFLy� SHU� DYDOXDU� OD

LQFLGqQFLD�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�
• 4XH� OD� &RPLVVLy� GHO� 3)=� GLVSRVL� GH� FRQHL[HPHQWV� VREUH� OHV� DFWLYLWDWV� VHOHFFLRQDGHV� TXH� SHUPHWLQ

GHWHFWDU� IDFWRUV� UHOOHYDQWV� GH� OD� IRUPDFLy� TXH� LQFLGHL[HQ� HQ� O
DSOLFDFLy� GH� OHV� DSRUWDFLRQV� L� HQ� OD
LQFLGqQFLD�HQ�HOV�FHQWUHV

• 3URSRVWHV�GH�PLOORUD�HQ�O
RUJDQLW]DFLy�GH�IXWXUV�SURJUDPHV
• $QDOLW]DU�OD�LQIRUPDFLy�REWLQJXGD�L�IHU�SURSRVWHV�GH�PLOORUD�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�
(Memòria Grup Treball ICE/UB, 1996-1997)

Aleshores delimiten el camp:

1) "3OD�G
DFWLYLWDWV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�D�OD�]RQD�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�FXUV������
���'XHV�DFWLYLWDWV�GHO�3)=�UHDOLW]DGHV�GXUDQW�HO�FXUV�������L�PRVWUD�GH�SURIHVVRUDW�
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Es plantegen la mostra i uns criteris de selecció:

Mostra:
La persona formadora i dues participants per cada activitat

"Criteris de la selecció:
- opció de la modalitat de formació: curs
-    dues activitats seleccionades (primària i secundària)
 A) organització de l'etapa 12-16 (38 profes)
 B) Recursos pràctics per atendre la diversitat (24 profes)
- ubicació dels participants:
A) formació en centre amb assistents exclusius d'aquest , amb únic claustre
B) formació externa al centre amb docents de diferents centres
- Mostra d'assistents: portar més de 6 anys com a docent, mínim de 3 anys en el mateix centre. A primària

es va considerar també un assistent de centre públic i un de concertat
- Procediment: A partir de les llistes del CRP es va dir un nombre a l'atzar i es va mirar si complia els

requisits establerts en els criteris, el que tingui el nº 3 de la llista i el substitut serà el tercer després
d'aquest

�(tret de la Memòria Grup Treball ICE/UB, 1996-1997)

Metodologia de treball i tècniques que es varen usar:

De seguida es preveu la recollida sistemàtica d'informació partint de diferents fonts evitant limitar-se a la
informació dels assistents. A més dels implicats s'obté informació del responsables del centre educatiu, dels
alumnes del centre i de diversa documentació. En algun cas també de l'observació directa.
Són diferents agents que intervenen, "OD�TXDO�FRVD�SHUPHW�XQD�PDMRU�REMHFWLYLWDW� L� FRQWUDVWDFLy�G
RSLQLRQV
VREUH�OD�YDOLGDFLy�L�UHOOHYjQFLD�GH�OHV�GDGHV�REWLQJXGHV" (Memòria Grup Treball ICE/UB, p. 2)

1.- Va començar per establir els criteris de selecció i d'avaluació (diversificació de
fonts, etc.) abans dits
2.- " (ODERUDFLy�GHOV�LQVWUXPHQWV�GH�OD�IDVH�GH�UHFROOLGD�G
LQIRUPDFLy�L�RUJDQLW]DFLy�GHOV�PDWHL[RV�DPE�XQD
FDSoDOHUD�TXH�SHUPHW�OD�LGHQWLILFDFLy�IjFLO�GH�OD�IRQW��O
DJHQW��HO�PRPHQW�L�XQV�EORFV�TXH�SHUPHWHQ�FODVVLILFDU
OHV�GDGHV" (Memòria Grup Treball ICE/UB 1996-1997, p.6)
3.- Elaboració d'indicadors per obtenir categories en les quals emmarcar la majoria d'opinions, observacions i
comentaris. �(V�XQD�IDVH�GLItFLO�MD�TXH�FDO�SDUWLU�GHOV��FULWHULV�GH�YDORU���5XO��������TXH�GHWHUPLQHQ�HO�QLYHOO
G
H[LJqQFLD�GHOV�REMHFWLXV�L�HV�FRQFUHWHQ�HQ�GHVFULSWRUV�TXDOLWDWLXV� (surten 6 categories en una activitat)
      Es marquen molt els criteris dels indicadors que es creu han de ser, fonamentalment:

* el de �5HOOHYjQFLD��HQ�HO�VHQWLW�G
DSRUWDU�LQIRUPDFLy�UHDOPHQW�VLJQLILFDWLYD�
* el de "9LDELOLWDW��HQ�HO�VHQWLW�TXH�VLJXL�IjFLO�L�SRVVLEOH�REWHQLU�OD�LQIRUPDFLy

VREUH�HO�FDPS�TXH�GHWHUPLQHQ�

La Subcomissió es va posar a treballar sobre cada seminari i, a partir de
les dades de la primera fase i tenint en compte les informacions de la segona fase
(veure punt 3.4.2.6.2) corresponent a les entrevistes dels participants, s'obtenen
els indicadors més rellevants i viables. 'DYDQW�GH�FDGD�DVSHFWH�HV�SODQWHMD�

��TXLQD�LQIRUPDFLy�pV�SRVVLEOH�REWHQLU�VREUH�DTXHVWD�DFWLYLWDW"
��pV�UHDOPHQW�UHOOHYDQW�DTXHVWD�LQIRUPDFLy�SHU�IHU�YDORUDFLRQV�SRVWHULRUV"
��TXLQD�pV�OD�PLOORU�PDQHUD�G
REWHQLU�DTXHVWD�LQIRUPDFLy"

ÒQLFDPHQW� TXDQ� OD� UHVSRVWD� HUD� DILUPDWLYD� D� OHV� WUHV� SUHJXQWHV� HV� GHILQLD� O
LQGLFDGRU� L� D� PpV
V
XQLILFDYHQ�HOV��VLJQLILFDWV��GHOV�PHPEUHV�TXH�FRPSRVHQ�OD�6XEFRPLVVLy�SHU�WDO�GH�PLOORUDU�OD�FUHGLELOLWDW�GH
O
REWHQFLy�GH�GDGHV�L�OD�VHYD�SRVWHULRU�YDORUDFLy�� (Memòria curs 96-97 Treball Grup ICE/UB)
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- Una vegada fixades les dues activitats objecte de l'avaluació, es van analitzar els seus continguts. Per
analitzar els continguts es van realitzar entrevistes amb membres assistents dels dos grups de treball.

- A més de les entrevistes es van analitzar els documents presentats a l'inici de l'activitat on constaven els
objectius i continguts.

-  Un cop elaborades les categories es concreten de nou els indicadors considerats com indicadors
descriptius, "descriptors significatius" (Memòria Grup Treball ICE/UB 1996-1997, p.6-7) S'estableix un
treball sobre la  formulació de categories i indicadors (veure annex 23) que serviran de base per a
l'elaboració dels materials definitius, els guions i materials per  entrevistes amb assistents i alumnes
(veure annex 23).

- S'informa als assistents i formadors i es realitzen les primeres entrevistes
- S'analitza la documentació aportada pel formador
- Posterior revisió que fa reduir els àmbits de 6 a 2 perquè permetien localitzar millor la informació.
- Cada un d'aquests dos àmbits tenien 5 indicadors significatius que "SHUPHWLHQ��DO�PDWHL[� WHPSV��GH� OD

VHYD�GHWHFFLy�GHVFULSWLYD��XQD�YDORUDFLy�L�XQHV�REVHUYDFLRQV�FRPSOHPHQWjULHV�
- A partir de la primera experiència es modifica el model d'instrument per aplicar a la segona activitat
- Els membres de la subcomissió formen parelles i, seguint orientacions comuns acordades, fan el treball

de camp
- També es van analitzar els materials realitzats durant el treball de formació. Els instruments elaborats

facilitaven aquesta recollida de dades "triangulada".
- Obtinguda la informació, el Grup de Treball de l'ICE, comença la contrastació, reflexió i obtenció de

resultats.

Les tècniques d'investigació qualitatives foren

Diversificació de les fonts d'informació : coordinadors de les activitats, mostra de
participants, observadors externs, equips de coordinació del centre educatiu.
Diversificació de tècniques de recollida d'informació: entrevistes semi-
estructurades, anàlisi de documents, observacions.
$QjOLVL� GH� OD� LQIRUPDFLy� DPE� HO� SURFHGLPHQW� TXH� (ULFNVRQ� ������� qualifica com �LQWHUSUHWDWLX� amb tres
nivells de profunditat "UHGXFFLy� GH� GDGHV� HQ� FDWHJRULHV� UHOOHYDQWV�� GLVSRVLFLy� GH� GDGHV� UHVXPLQW� OHV
DILUPDFLRQV�HVVqQFLD�GH�OHV�RSLQLRQV�L�REWHQFLy�GH�FRQFOXVLRQV�L�YHULILFDFLy�D�SDUWLU�GH�OD�LQWHUSUHWDFLy�GHOV
VLJQLILFDWV" (Memòria Grup Treball ICE/UB 1996-1997, p.7)

)RQW�G
LQIRUPDFLy ,QVWUXPHQWV�GH�UHFROOLGD�GH�GDGHV $JHQW
Descripció de l'activitat
en funció dels resultats
esperats

-Programa
-Entrevista el
formador
-Entrevista 2
participants
-Anàlisi de
documents

- Guia d'anàlisi  del programa

- Guió d'entrevista amb el formador

-Guió d'entrevista  amb participants

-Guia d'anàlisi de documents

Membres del GT/ICE
Formador/a
2 participants-
assistents a l'activitat

Descripció en funció
dels resultats obtinguts

-Entrevista amb el
coordinador del
centre.
-Entrevista amb
alumnes

-Anàlisi de
documents
-Entrevista amb
els  participants

- Guió d'entrevista amb el coordinador del
centre

- Guió d'análisi de treball d'alumnes

- Guió d'entrevista amb els participants

Membres del GT/ICE
Coordin. De centre
2 alumnes
 2 participants-
assistents a l'activitat
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5HODFLRQV�HVWDEOHUWHV�HQWUH�PHPEUHV�GH�OD�VXEFRPLVVLy��DFWLYLWDW�L�FHQWUHV
HQ�O
DYDOXDFLy�GH�SURFpV�GHOV�FXUV����DO���

Activitat
       �

Formador/
a
2Assistent
s

Activitat
�������
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a
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experimental
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Inspecció

ICE/UB

Representa
nts de
centres

CRP

3

Materials
Documents

                        Centres educatius

                        Comissió del PFZ

                        Intercanvi d'informació

                           Grups de treball i coordinació
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Fase I Curs 95-96 , fase Inicial, Es dissenyà el treball i es va presentar la proposta
a la Comissió el 7 de febrer de 1996 va ésser  aprovada per unanimitat.

Fase II Curs 96-97 fase de contacte amb la realitat i recull d'informació. Només es traspassa la informació als
agents i no es comparteix l'objectiu. És la fase de disseny de l'avaluació per part del grup de treball.
Segueix l'anàlisi iniciat el curs anterior, completant:

- Anàlisi del programa (objectius, continguts i metodologia prevista)
- Entrevista amb formador i participants (què es pretén, mètode de treball, descripció participació

assistents, propostes elaborades, recursos que es proposen...)
- Documents (descripció d'activitats en relació a les propostes)
- Recollida d'informació per saber ja què s'aplica i com (amb coordi de cicle i 3 o 4 assistents a l'activitat,

entrevistes i també materials d'aula i alumnes)

Es realitza durant els cursos 96-97 i 97-98 , l'anàlisi de la incidència
Si el curs 95- 96 es va planificar la investigació i es va realitzar part de la recollida d'informació en relació a
les activitats seleccionades, ara, s'entra a la fase de recull d'informació i anàlisi un cop els ensenyants han
tingut oportunitat d'aplicar l'aprenentatge fet,  durant el curs anterior a l'activitat de formació , a les seves
aules i centres. Es fa:
- entrevista assistent per saber què i com aplica
- entrevista amb representants del centre educatiu per saber què s'aplica, com, com s'ha fet la transferència
- anàlisi del treball d'alumnes

El curs 96-97, es va portar a terme:

1. Anàlisi de les Activitats de Formació seleccionades (completant el treball del
curs anterior)
- Anàlisi del programa
        * Objectius i continguts que es preveuen
        * Metodologia de treball prevista

- Entrevista amb el formador  i els participants
        *  Què es pretén
        *  Metodologia de treball
        *  Descripció del nivell de participació dels assistents
        *  Propostes elaborades
        *  Recursos que es proposen

- Documents
        * Descripció d'activitats en relació a les propostes

2. Recollida d'informació sobre la incidència de les Activitats seleccionades.
         * Què s'aplica
         * Com s'aplica
- Fonts d'informació
         * Coordinació de cicle
         * Selecció d'una mostra d'assistents (3-4)
- Estratègies de recollida d'informació
         * Entrevistes
* Materials utilitzats a l'aula i treballs dels alumnes

3. Interpretació de la informació obtinguda sobre la incidència.
        * Selecció de Categories
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        * Indicadors

Fase III s’acaba l'anàlisi i reflexió i s'entra a la fase de diagnòstic. Està feta la selecció de categories i
indicadors i s'entra en l' elaboració de conclusions.
Si el curs 96-97, encara és de recollida d'informació, el curs 97-98 és la fase
d'interpretació de la informació.�Es contrasta novament la informació, amb revisió
d'indicadors i "HV�UHDOLW]D�O
HODERUDFLy�GH�FRQFOXVLRQV�L�OD�SURSRVWD�GH�VXJJHULPHQWV
SHU�D�O
DFFLy��HQ�OHV�DFWLYLWDWV�L�FHQWUHV�FRQFUHWV�

Cada vegada s'han anat ajustant els indicadors i hi ha hagut  una focalització constant de la investigació.
També es perfecciona perquè els judicis de valors són realitzats per diferents agents que han participat en el
disseny de l'avaluació i en l'obtenció de la informació. "(V� SRGHQ� DSRUWDU� PDWLVRV� TXH� VRYLQW� HVGHYHQHQ
GHFLVLXV�D�O
KRUD�GH�FRQFUHWDU�FRQFOXVLRQV�L�SURSRVWHV����El mateix equip que fa la planificació de l'avaluació,
participa de la recollida d'informació, la valoració i la presa de decisions amb "XQD�YLVLy�JOREDO�L�UHDO" que li
permet veure millor les circumstàncies i condicions concretes dels participants i dels centres. Ja que es
planteja un model d'avaluació que s'ha de poder realitzar sistemàticament amb els recursos ordinaris i que els
plans de formació han de poder integrar ordinàriament

CONCLUSIONS I OBSERVACIONS FINALS:

A tall d'exemple:

* És una modalitat complexa que no pot donar resultats immediats.
* El que són dades objectives formals és fàcil de valorar-la i modificar-la (ex. L'horari, local, etc.). En temes
de contingut és diferent �SHUTXq�KL�KD�PROWV�IDFWRUV�L�FLUFXPVWjQFLHV�TXH�LQWHUYHQHQ�HQ�OD�UHODFLy�HGXFDWLYD
TXH�ID�TXDVL�LPSRVVLEOH�DwOODU�HO�GHWHUPLQDQW� (Memòria Grup Treball ICE/UB, 1996-1997, p.2).
* No es poden fer generalitzacions cada cas té una explicació diferent.
* �(O�IHW�TXH�HO�IRUPDGRU�DSRUWL�H[HPSOHV�FRQFUHWV�SUjFWLFV�VREUH�FRP�DSOLFDU�D� O
DXOD�XQD�GHWHUPLQDGD
DFWLYLWDW�QR�DVVHJXUD� OD� VHYD�DSOLFDFLy� L�PHQ\V� HQFDUD� OD� VHYD� FRQVROLGDFLy� FRP�D�SUjFWLFD�KDELWXDO���HQ
PLJ� KL� KD� O
LQWHUqV� GHO� GRFHQW� TXH� DVVLVWHL[� D� OD� IRUPDFLy�� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GHO� JUXS� G
DOXPQHV�� OD
GLQjPLFD�GHO�FHQWUH�HGXFDWLX��HWF�� ((Memòria Grup Treball ICE/UB, 1996-1997, p.  3)
* Requereix molta més complicació que els models generalitzats i amb qüestionaris tancats. També demana
més dedicació.
*  La valoració col·lectiva es fa més lenta i complexa.
(Memòria Grup Treball ICE/UB, 1996-1997).

3HO�TXH�ID�DO�3)=�FXUV��������VHPEODQW�DO�FXUV�DQWHULRU�
$YDOXDFLy�3URFHVVXDO (7$3$

('8&$7,9$
$*(176 '(6(192/83$0(

17
,167580(176

Infantil , Primària i
Secundària

Caps Estudis de
Centres
CRP

CRP tramet
instruments escrits

Guió pautes reunió
Instruments d'avaluació
processal

6HFXQGjULD Equip directiu de
centres i Represent.
Comissió (CRP o
ICE) i inspecció

Entrevista per
informació i
lliurament de
instruments escrits

Guió pautes reunió
Instruments d'avaluació
processal
Docs. Informatius i
instruments detecció

Infantil , Primària Caps Estudis de
Centres i el seu
represent. a la
Comissió, CRP i
Inspecció

Reunió per informació
i recull d'instruments
escrits d'av. Processal
Opinions i comentaris

Guió pautes reunió
Instruments d'avaluació
processal
Docs. Informatius detecció

Infantil- Primària-
Secundària

Equip directiu centres
i claustre

Reflexió i treball sobre
documentació.
Secundària tramesa a
CRP

Instruments tramesos

Infantil i Primària Caps Est. Centres i
represent. Comissió i

Reunió d'intercanvi
d'opinions .

Guió de reunió
Informe de conclusions
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CRP i Inspecció Posada en comú del
resultat d'avaluació
Informació detecció

CRP Buidat docs.
Avaluació processual

Instruments per al buidat
Informes

Comissió Aprovació
d'actuacions a portar a
terme

1R�SDUOHP�GH�OD
GHWHFFLy��(V�SRW
WUREDU�DOV�DQQH[RV

Infantil- Primària-
Secundària

Repres. a Comissió i
CRP

Treball sobre detecció
de necessitats

3HO�TXH�ID�D�OHV�DFWLYLWDWV�HQ�IXQFLRQDPHQW
'$7(6 (7$3$

('8&$7,9$
$*(176 '(6(192/83$0(

17
,167580(176

Primer trimestre Totes Col.laborador/a
Formador/a i
assistents a l'activitat
concreta

Primer contacte i
presentació

Segon trimestre Totes Col.laborador/a
Formador/a i
assistents a l'activitat
concreta

Entrevista amb
formador/a
Assistència a una
sessió de treball.
Observació externa
Elabora informe

Guió-entrevista
Guió d'observació
Bloc de notes
Instruments per als
informes

Comissió PFZ Contrastar
informacions per a
cada activitat

Tota la informació
recollida
Documents per al buidat

Avaluació final: enquesta a assistents i formadors més la memòria de l'activitat feta per aquests últims
A la processal es refusa l'enquesta al formador i assistent per la poca efectivitat que té
Pel que fa a l'Avaluació qualitativa, com s'ha vist,  segueix un calendari diferent, a part
Pel que fa al seminari " $QjOLVL�G¶HVWUDWqJLHV�RUJDQLW]DWLYHV�L�PHWRGROzJLTXHV�GDYDQW�HOV�FDQYLV" segueix calendari a part

������/
DYDOXDFLy�HQ�HO�6HPLQDUL�G
LQWHUFDQYL�G
H[SHULqQFLHV�SHGDJzJLTXHV�GLQV�HO�SURSL�FHQWUH

Com he mencionat a l'apartat 3.4.2.6.2, durant el curs 98-99 s'esdevé en el PFZ del V.O.1, una altra
experiència la formació dins el propi centre amb el nom de " $QjOLVL� G¶HVWUDWqJLHV� RUJDQLW]DWLYHV� L
PHWRGROzJLTXHV� GDYDQW� HOV� FDQYLV�� la qual comporta un altre sistema d'avaluació per les seves
característiques.

Al ser una activitat nova i, per tant, experimental requereix, més que qualsevol altra, una avaluació acurada
en el sentit qualitatiu i per aquesta raó s'utilitzen tècniques qualitatives (observació directe, informes, actes,
valoracions individuals als assistents...) junt amb l'avaluació final de l'ICE/UB. Si es recorda el que s'ha dit
en el punt mencionat anteriorment, un membre de la Comissió (Directora del CRP, secretària del PFZ)
assisteix a totes les sessions com observadora externa i membre col·laborador.
 El centre, IES Blancafort de La Garriga, ja es manifesta en el Projecte de treball en aquest sentit
"���,QWHUQDPHQW�IDUHP�XQ�VHJXLPHQW�L�LQIRUPH�ULJRUyV�GH�FDGD�VHVVLy��UHVXP�GH�OHV�H[SOLFDFLRQV�L�GHO�GHEDW��OD
VHYD� RSRUWXQLWDW�� XWLOLWDW� L� DSOLFDFLy� SRVWHULRU�� �� &RQYLQGULD� WDPEp� TXH� HV� IHV�� WDO� FRP� HV� ID� HQ� DOWUHV
DFWLYLWDWV�GH�IRUPDFLy��XQD�DQjOLVL�H[WHULRU�HO�PpV�VLVWHPjWLFD�SRVVLEOH��
�(Trias, Rosa M. , Projecte de treball de l'activitat, 1998)

Es desprèn que l'avaluació tindrà les característiques següents:

$*(176 '(6(192/83$0(17 ,167580(176
PROCËS Col.laborador/a

assistents
Primer contacte i presentació

Col.laborador/a Assistència a  sessions de
treball. Observació externa
Elabora informe

Guió d'observació
Bloc de notes
Instruments per als informes
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Un membre del grup Elaboració d'actes Papers
FINAL Assistents Contestar qüestionari ICE Qüestionari ICE

Equip Directiu Centre Elaboració d'informe Informe
Col.laborador/a
Assistents

Elaboració d'informe
Contrast oral

Informe

Comissió Contrastar informacions
(actes, informes, avaluació
final ICE)

Actes, informes, avaluació
ICE, observacions

No puc estendre’m en els informes finals que donen per molt vàlida aquesta modalitat que podria portar a un
treball conjunt entre pràctics i investigadors del

propi Institut de Secundària on treballen. Només apuntaré que en l'informe final, la Directora, Na Rosa M.
Trias diu:  �$FDEDGD� O¶H[SHULqQFLD�GH� IRUPDFLy� HQ� HO� FHQWUH� DPE� IRUPDGRUV� FRPSDQ\V� L� FRPSDQ\HV� GH� OD
SURIHVVLy�TXH� HQV�KDQ� LQIRUPDW� VREUH� HOV� VHXV� FRQHL[HPHQWV�� DFWXDFLRQV�� HVWUDWqJLHV�� LGHHV�� SURSRVWHV�� HWF�
HWF��OD�YDORUDFLy�SHU�SDUW�GH�WRWKRP�pV�PROW�SRVLWLYD�
'HV�GHO�FHQWUH�HV�FRQVLGHUD�TXH�GDYDQW�O¶DOODX�GH�QRYHV�WHFQRORJLHV�FDOGULD�IHU�DFWXDFLRQV�DPE�DTXHVW�WLSXV
GH�IRUPDFLy�SHUz�QR�QHFHVVjULDPHQW�DO�OODUJ�GH�WRW�XQ�FXUV�VL�QR�HQ�OHV�VHVVLRQV�TXH�HV�FRQVLGHUHVVLQ�~WLOV�
HILFDFHV�L�QHFHVVjULHV.

Menciona algunes dificultats entre elles:

- (Q�DOJXQHV�RFDVLRQV�PpV�TXH�VHJXLU�HVWULFWDPHQW� OHV� WDVTXHV�TXH�HQV�KDYtHP�SURSRVDW�DO�VHPLQDUL�HO
WHPD�HQV�YD�SRUWDU�D�GHEDWUH�T�HVWLRQV�PpV�SUzSLHV�GHO�FODXVWUH�TXH�G¶XQ�FXUVHW�G¶DXWRIRUPDFLy��(V�YD
FRQVLGHUDU��SHUz��TXH�HO�GHEDW�WDPEp�pV�IRUPDWLX

- $OJXQHV� VHVVLRQV� YDQ� TXHGDU� PDVVD� PRQRJUjILTXHV� L� V¶KDJXHVVLQ� QHFHVVLWDW� PpV� VHVVLRQV� SHU
FRPSOHWDU�OHV�L�IHU�SUjFWLFD�GH�OHV�H[SOLFDFLRQV�GRQDGHV�

- (O�FDOHQGDUL�L�O¶DVVLVWqQFLD�YDQ�TXHGDU�FRQGLFLRQDWV�SHU�OHV�PROWHV�DOWUHV�DFWLYLWDWV�TXH�GXUDQW�DTXHVW
FXUV�FDOLD�SRUWDU�D�WHUPH�SHU�HQFDUULODU�DGHTXDGDPHQW�HOV�QRXV�HQVHQ\DPHQWV.

De l’informe que emet l’observadora externa es constata:

• 6
KD�DFRQVHJXLW�GXUDQW����VHVVLRQV� UHGXLU� O¶DwOODPHQW� WtSLF�GHO�SURIHVVRUDW�GH� VHFXQGjULD�SHO�TXH� ID�D
UHODFLy�HQWUH�FRPSDQ\V

• +L�KD�KDJXW�XQ��LQFUHPHQW�GHO��GHVSODoDPHQW�GHO�FRQWURO�GH�O
HTXLS�GLUHFWLX�VREUH�DVSHFWHV�GHO�SURJUDPD
GRFHQW���TXH�KDQ�VRUWLW�FRQVHQVXDWV�HQ�HOV�GHEDWV

• /
DXJPHQW� GH� VDWLVIDFFLy� GHO� SURIHVVRUDW� TXH� KD� H[SRVDW� OHV� VHYHV� LQYHVWLJDFLRQV� R� WDVTXHV� R
PHWRGRORJLHV�DOV�DOWUHV�YHLHQW�OD�VHYD�IHLQD�FULWLFDGD�L�R�YDORUDGD

• /D� YDORUDFLy� SRVLWLYD� GHO� VLVWHPD� G
LQWHUFDQYL� SHGDJzJLF�� SHU� SDUW� GH� WRWV� HOV� SDUWLFLSDQWV�� GDYDQW� OD
QHFHVVLWDW�G
DTXHVW�L�OD�PDQFD�GH�WHPSV�GLQV�HO�FHQWUH

• /D�SUHVD�G
DFRUGV�FRQMXQWV�HQ�DOJXQHV�RFDVLRQV
• )RX� HVSHFLDOPHQW� HQULTXLGRU� HO� GHEDW� VREUH� HO� WHPD� GH� �$XWRUUHJXODFLy� GH� O
DSUHQHQWDWJH�

DXWRFRUUHFFLy��FRFRUUHFFLy��L�HO�GH��7qFQLTXHV�G
REVHUYDFLy�D�O
DXOD��UHFROOLGD�GH�GDGHV�L�XWLOLW]DFLy�SHU
D�O
DYDOXDFLy��(OV�FRPSDQ\V�QR�FRQHL[LHQ�HO�VLVWHPD�HPSUDW�SHOV�FRPSDQ\V�TXH�KR�H[SRVDYD��$OJXQV�HQ
SUHQJXHUHQ�QRWD�SHU�D�UHSURGXLU�DOJXQHV�VLWXDFLRQV�
7DPEp�IRX�G
LQWHUqV�HO�GHEDW�VREUH��8WLOLW]DFLy�GH�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV�LQIRUPjWLTXHV�HQ�OHV�GLIHUHQWV
jUHHV�L�(OV�SURJUDPHV�GLGjFWLFV�L�DOWUHV�TXH�KR�SRGHQ�VHU���TXH�YDUHQ�GRQDU�SDV�DO�WUHEDOO�FRQMXQW�GHO
SURIHVVRUDW�D�O
DXOD�G
LQIRUPjWLFD�SHU�DSUHQGUH�FRVHV�TXH�HOV�LQWHUHVVDYHQ�SHU�OD�VHYD�PDWqULD�

+DJXpV� HVWDW� LQWHUHVVDQW� OD� FRQWLQXDFLy� SHO� FXUV� VHJ�HQW� SHUz� HO� FHQWUH� QR� KD� YROJXW� WLUDU� HQGDYDQW�� (OV
RIHJXHQ� HOV� DVSHFWHV� TXRWLGLDQV� GH� SRVDU�VH� D� WR� DPE� HO� TXH� UHSUHVHQWHQ� HOV� QRXV� FDQYLV� HGXFDWLXV� GH� OD
5HIRUPD� L� HQJXDQ\� KD� WRFDW� HOV� %DW[LOOHUDWV�� &DOGULD� SRUWDU� D� WHUPH� XQ� WUHEDOO� FRQWLQXDW� DPE� WRW� O
HTXLS
GRFHQW�GH�PDQHUD�TXH�V
DQpV� WUDQVIRUPDQW�HQ�JUXS�GH�UHIOH[Ly� L�DSUHQHQWDWJH�FRQMXQW�TXH�SHUPHWpV� WUREDU
VROXFLRQV�D�SUREOHPHV�TXH�SODQWHMD�OD�SUjFWLFD�L�G
DTXt�SURSLFLDU�HO�FDQYL�SHU�D�OD�PLOORUD�
/D� VROXFLy� DOV� SUREOHPHV� YLQGULD� GRQDGD��DOHVKRUHV�� SHU� OD� LQYHVWLJDFtR�DFFLy� L� SHU� XQ� WUHEDOO� FRRSHUDWLX
HQWUH�HO�SURIHVVRUDW�QR�QRPpV�SHU�VROXFLRQDU�HOV�SHWLWV�UHSWHV�TXRWLGLDQV�VLQy��SHU�DSURIXQGLU�HQ� O
DFWLYLWDW
GRFHQW��6RUJLULD�OD��&RPXQLWDW�SURIHVVLRQDO���/LHEHUPDQ�L�&XEDQ�������
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(Tret de l’Informe final 1999)
(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
DYDOXDFLy�ILQDO�GHO�6HPLQDUL�G
LQWHUFDQYL�G
H[SHULqQFLHV�SHGDJzJLTXHV�GLQV
HO�SURSL�FHQWUH��&XUV������

&20,66,Ï

Altres membres
Comissió

��352)(6�
������625$7
���������'(/
���������&(175(&53

'LUHFFLy

Assessors /es
Externs

              Intercanvi d'informació, opinió,
etc.

              Treball conjunt
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������6LWXDFLy�DFWXDO�FXUVRV����������

El curs 2000-2001 coincideix amb un canvi d'Inspecció, renovació de la Comissió
del PFZ i canvi en la representant del CRP que porta la secretaria del mateix. Això
no fa que es perdi la continuïtat de la majoria d'aspectes del Pla, al contrari, es té
especial cura en mantenir les dinàmiques establertes amb els centres educatius i
per tant, pel que fa a l'avaluació, podem dir que es segueix de manera molt
semblant. Varia el model d'instrument a seguir per a la consulta als centres.

$�O
DFWD�GH�GDWD�����IHEUHU�GH������FRQVWD�

��(O�&53�LQIRUPD�GH�OD�UHIOH[Ly�IHWD�UHVSHFWH�HO�WHPD�L� OD�SURSRVWD�TXH�HQ�VXUW��D
SDUWLU�GH�OD�UHYLVLy�GHO�FXUV�SDVVDW

�����D����3ODQLILFDFLy�GH�O
DYDOXDFLy��GH�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�FXUV�����������
6¶DSURYD� JOREDOPHQW� HO� PRGHO� G¶DYDOXDFLy� GHO� FXUV� ���������� SUHVHQWDW
(Veure annex 28, es refereix a la seva acta)��SHUz�DO�PDWHL[�WHPSV�V¶DFRUGD
TXH� HO� SURSHU� FXUV� ���������� V¶DYDQFL� OD� YDORUDFLy� SURFHVVDO� GH� OHV
DFWLYLWDWV��HV�SUHVHQWLQ�HOV�LQVWUXPHQWV�HQ�OD�SULPHUD�VHVVLy�GH�OD�&RPLVVLy�L
HV�OOLXULQ�DOV�FHQWUHV��XQ�FRS�PRGLILFDWV�L�DSURYDWV��D�ILQDOV�GH�QRYHPEUH�
�(V�FRQVLGHUD�TXH�HOV�LQVWUXPHQWV�KDQ�GH�VHU�FRPSOLPHQWDWV��L�UHWRUQDWV��DO
&53� GHVSUpV� G¶KDYHU� UHDOLW]DU� OD� WHUFHUD� VHVVLy� GH� IRUPDFLy�� 3HU� OHV
DFWLYLWDWV�TXH�FRPHQFLQ�HO�VHJRQ�WULPHVWUH�FDOGUj�VHJXLU�HO�PDWHL[�SURFpV�

�����E����5HYLVLy�L�DSURYDFLy�GHOV�LQVWUXPHQWV

- 6¶DSURYD� OD� FDUWD� H[SOLFDWLYD� TXH� HV� OOLXUDUj� DOV� FHQWUH� HQ� UHODFLy� D
O¶DYDOXDFLy� SURFHVVDO�GH� OHV� DFWLYLWDWV� GH� IRUPDFLy� TXH� HVWDQ� UHDOLW]DQW
HOV�GLIHUHQWV�FHQWUHV�OD�TXDO�DQLUj�DFRPSDQ\D�G¶XQ�OOLVWDW�DPE�HO�QRP�GHO
SURIHVVRU�L�HO�FRGL�L�QRP�GH�O¶�DFWLYLWDW�TXH�UHDOLW]D��

- (V�UHYLVHQ�HOV�LQVWUXPHQWV�G¶DYDOXDFLy�G¶LQFLGqQFLD�PpV�LQGLYLGXDOLW]DGD
GHOV� GLIHUHQWV� QLYHOOV� HGXFDWLXV�� V¶DFRUGD� VHSDUDU� OD� YDORUDFLy� HQWUH
PHWRGRORJLD�GH�WUHEDOO�L�FRQWLQJXW�L�DQXOÂODU�OD�FROXPQD�G¶XWLOLWDW�

����������3URSRVWD�G¶LQVWUXPHQWV�SHU�D�O¶DYDOXDFLy�
- (VFULW�D�&DSV�G¶(VWXGL��L�R�UHVSRQVDEOHV�GH�IRUPDFLy�DO�FHQWUH
- *UDHOOD�G¶DFWLYLWDWV�D�YDORUDU�D��(G��,QIDQWLO�SULPHU�FLFOH
- *UDHOOD�G¶DFWLYLWDWV�D�YDORUDU�D�(G��3ULPjULD
- *UDHOOD�G¶DFWLYLWDWV�D�YDORUDU�D�(G��6HFXQGjULD
- ,QVWUXPHQW�GH�YDORUDFLy�HVSHFtILFD�SHOV�DVVHVVRUDPHQWV�L�R�FXUVRV�HQ�FHQWUH

�
� F����3ODQLILFDFLy�GH�OD�GHWHFFLy�GH�QHFHVVLWDWV�SHO�FXUV����������

De nou es fa una revisió que té com a referència la tasca del curs passat,  i
s’acorda establir dues fases diferenciades la primera referida a les
necessitats de formació en centre i la segona a la formació d’incidència
més individualitzada que engloba a professorat  de diferents centres en una
mateixa activitat.

• /
DYDOXDFLy�GHO�FXUV�����������L�OD�GHWHFFLy�GH�QHFHVVLWDWV�GH
IRUPDFLy�GHO�FXUV����������.
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Cal constatar  la implicació i participació que hi tenen els representants de
Centres, no només els presents a la Comissió sinó els grups o col·lectius que es
van trobant per tal d'establir unes activitats consensuades i agrupades segons els
interessos i necessitats de Centres però des d'un punt de vista global de
Programació general del PFZ.

Es manté el model d'avaluació del curs passat amb les modificacions que es
poden observar comparant gràfics (annex 28)
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Model Avaluació curs 2000-2001

1,9(//6 $*(176
&5,7(5,6�'¶$9$/8$&,Ï

$YDOXDFLy�SURFHVVDO:

7RWHV�OHV�DFWLYLWDWV
• &DSV�G¶(VWXGLV�L

&HQWUHV��&ODXVWUHV
L�R�3URIHVVRUDW
DVVLVWHQW�DFWY�
SXQWXDOV�

• 6HFUHWjULD�3)=�&53

• &RPLVVLy�3)=

$YDOXDFLy�3URFHVVDO��DFWLYLWDWV
SXQWXDOV�VHJXLPHQW

• 6HFUHWjULD�3)=�&53

• 0HPEUHV�G¶DOJXQHV
DFWLYLWDWV�)RUPDGRU

• ,&(��DVVHVVRUDPHQWV

$YDOXDFLy�)LQDO • $VVLVWHQWV

• )RUPDGRUV

• ,&(��3URJUDPHV�L�6HUYHLV

��� &RPSURYDU�VL�O
DFWLYLWDW�HV
UHDOLW]D�FRPSOLQW�O
KRUDUL�L
HO�FDOHQGDUL�L
G¶LQIUDVWUXFWXUD�

��� 9HULILFDU�VL�OD�GLQjPLFD�GH
WUHEDOO�L�OD�PHWRGRORJLD�VyQ
IDFLOLWDGRUHV�GH
O
DSUHQHQWDWJH�

��� &RPSURYDU�VL�HO�FRQWLQJXW
pV�DGHTXDW�SHO�IHW�G
HVWDU
EHQ�HVWUXFWXUDW�L�IHU
DSRUWDFLRQV��R
PRGLILFDFLRQV�SHUWLQHQWV�

��� �&RQVWDWDU�TXH�OHV
DSRUWDFLRQV�GH�OD�IRUPDFLy
V
DSOLTXHQ�R�WHQHQ
SRVVLELOLWDWV�G
DSOLFDU�VH�HQ
HOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV�GHOV
DVVLVWHQWV

(VSHFLILTXHP�HOV�FULWHULV�IRQDPHQWDOV�TXH�KDQ�HVWDEOHUW�SHU�DTXHVW�FXUV

(de l’Acta de la reunió de la Comissió del PZF del Vallès Oriental I del dia 14 de
febrer de 2001)

&5,7(5,6� 48(� (6� 352326(1� 6(*8,5� $� /¶+25$� '(/� %8,'$7� '(� /$
'(7(&&,Ï� '(� 1(&(66,7$76� ,� 5($/,7=$&,Ï� '(� /$� 3523267$
'¶$&7,9,7$76�'(/6�3)=�'(/�&856����������

• Ens hem d’atendre als models de formació  establerts en el Bloc B i D  del
Departament i recordar que els aspectes de gestió no hi entren..
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• Seguint orientacions de Subdirecció General de Formació i el que es va
acordar amb alguns centres concrets, caldrà fer ús de la possibilitat de recollir
les necessitats que puguin tenir més llarga durada que un curs (bianuals). Per
aquesta raó es poden continuar potenciant les demandes de treball bianuals
de centres.

• Normalment les activitats que es vénen portant a terme des de fa dos cursos
han d'acabar i no es pot donar continuïtat. Es poden contemplar excepcions
molt puntuals

• Priorització del centres que compleixen els terminis establerts.

PEL QUE FA A LA FORMACIÓ EN CENTRE: assessorament o curs en centre

• A partir de les orientacions de Sdció. Gral. de Formació, com a Comissió,
s'acorda prioritzar la formació en Centres per sobre les demandes individuals,
per entendre que la modalitat d'assessorament i curs en centre és la més
adequada en els centres que tenen iniciats aspectes de canvi i innovació.

• Prioritzar els centres que tenen concedida una activitat per un  període bianual
perquè acabin les tasques iniciades i programades

• Prioritzar aquelles sol·licitud de centres que no han tingut mai formació en
centre (assessorament o curs), sempre i quan el projecte s’ajusti a les
necessitats reals del centre

• Prioritzar els assessoraments on hi ha tot el claustre implicat  i on existeixi un
Projecte de treball  previ en relació amb el Pla Anual de Centre

• Atendre prioritàriament  les activitats de formació en centre que es van
sol·licitar el curs passat i no es van poder atendre, que enguany la tornem a
formular i que la proposta es coherent amb la seva realitat

• Potenciar aquells projectes que es considerin innovadors i que representin una
millora en el centre

• Que no es concedeixi més d’una activitats de formació en centre

• Que les hores que es concedeixin per assessoraments responguin a les
necessitats reals i permetin l’aprofundiment (adequació entre hores i projecte)

• Que, un cop parlat amb els Centres educatius pels assessoraments o cursos
amb les condicions que la Comissió els proposa, si  la proposta no s'acaba de
consolidar, s’anul·larà i  les hores  passaran a altres propostes i/o modalitats .
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• Que les demandes específiques i/o de formació en centre que no pugui
assumir el PFZ  es passin directament als Programes del Departament

Pel que fa a la difusió, es realitza de diferents maneres: Aprofitar reunions
d'equips directius per a fer traspàs oral, aprofitar conferències per a traspassar
activitats immediates i el material escrit que es fa arribar a tots els Centres
Educatius.

Pel que fa a la Inscripció i acceptació de la proposta està totalment informatitzada.

El calendari de treball realitzat  i les activitats corresponents es troben en el
següent quadre



CAPÍTOL IV

Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 203 -

&DOHQGDUL�G
DFWXDFLRQV�UHVSHFWH�D�O
DYDOXDFLy�G
DFWLYLWDWV�DFWXDOV������������
L�GHWHFFLy�GH�QHFHVVLWDWV�GH�IRUPDFLy����������

'DWD $FWLYLWDWV $JHQWV
���GH�IHEUHU Aprovació del model,

instruments i calendari a seguir
respecte a:
-Avaluació d’activitats
-Detecció de necessitats de
formació

 la Comissió

����GH�IHEUHU Modificació docs. I preparació
d'instruments per lliurar a
Centres

CRP

���GH�IHEUHU -Fer arribar als Centres el
Document d'Avaluació
Processal d'activitats 00-01�amb
escrit explicatiu��Tornar-lo
complimentat abans de 1 de
març al CRP

CRP

���DO����GH�IHEUHU Treball als Centres
* Parlar amb assistents a
activitats 00-01, complimentar
documents i afegir visió d'equip
directiu per avaluació processal.
Retornar CRP  com a màxim el
28 de febrer

Equips directius EI/Caps estudi
EP i ES treballen  amb
professors/es per demandes
individuals i amb els Claustres
per actv. de formació en centre

���GH�IHEUHU�DO���GH�PDUo * Buidat del doc. avaluació
processal. Elaboració doc.-
resum i propostes a emprendre i
actuacions que es desprenen.

Secretària del PFZ/CRP

���GH�IHEUHU Reunions:
• Educació  Primària  i Ed.

Secundària (10 matí)
• Ed. Infantil (7 tarda)

-Explicació dels models de
formació, destacar  importància
detecció pel Centre, forma d'ús
dels documents de detecció 01-
02
- Diferenciació de les dues fases
del procés de detecció.
-Lliurar els docs. En mà. Data
de tornada al CRP abans del 15
de març (1ª fase)
-Explicar tramesa posterior
d'oferta de Programes i recull de
les opcions individuals (2ª fase)

Inspecció, ICE i CRP reunions
amb caps d'estudi o
representants de centres  de EI,
EP i ES per formació,

���������������3OD�GH�IRUPDFLy�GH�]RQD��9DOOqV�2ULHQWDO�,
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'DWD $FWLYLWDWV $JHQWV
'HO����DO����GH�PDUo 7UHEDOO�DOV�FHQWUHV:

-Parlar amb equips de centre
per fer una demanda col·lectiva
que respongui a les necessitats
d'aquest. Omplir el doc.
detecció 01-02. (1ª fase. Doc:
núm. 1 i 2)
-Data de tornada al CRP abans
del 15 de març

Equips directius EI/Caps estudi
EP i ES treballen amb equips de
Centre/Claustres

'HO����PDUo�DO���DEULO �Buidat del doc. detecció
centres i recull de propostes
(1ªfase, graelles grosses)
* Treball per acabar de definir
propostes (trucades centres,
especificar demandes, concreció
d'aspectes, etc.)
*Estructura, ordenació i
elaboració docs.  resum i de
propostes . Elaboració
documents de Proposta
d'activitats ICE curs 00-01 per
presentar a Comissió
* Elaboració del doc. d'oferta de
Programes i demanda de
proposta d'activitats individuals
per presentar a Comissió
(detecció 2ª fase)

Secretària del PFZ/CRP

��G¶DEULO Reunió de la Comissió a les
9'15 h. per a:
- Valoració de l'Avaluació de
procés i actuacions empreses
- Aprovació de la Proposta
d'activitats de Centre curs 01-02
(1ªfase)
 - Aprovació del document de
Propostes d'oferta de Programes
i d'activitats individuals que s'ha
de tornar als centres (2ªfase)

Comissió del PFZ

��L���G¶DEULO * Reelaboració dels docs. i
preparar tramesa a centres
d'oferta de Programes i demanda
de proposta d'activitats
individuals

Secretària PFZ/CRP

'HO���DO����G¶DEULO SETMANA SANTA SETMANA SANTA
���G¶DEULO * Fer arribar el document de

demanda individual a centres
que l'han de tornar abans del 26
d’abril

CRP

'HO����DO�����G
DEULO 7UHEDOO�DOV�&HQWUHV
* Parlar amb professors i recollir
necessitats individuals, no
excloents de les demandes fetes
pel centre

Equips directius EI/Caps estudi
EP i ES treballen  amb
professors/es
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'DWD $FWLYLWDWV $JHQWV
'HO�����G
DEULO�DO���GH�PDLJ * Recull doc. demandes

individuals i de Programes
* Buidat dels docs. i elaboració
escrita de la proposta que en
surt i que acaba de definir  la
proposta de  Programa PFZ curs
00-01 per presentar a Comissió

CRP/ICE

���GH�PDLJ Reunió per a l'aprovació de la
Proposta de programa
d'activitats PFZ curs 2000-2001

Comissió

���DO����GH�PDLJ Modificació de documents i
preparació proposta i tramesa a
DT.
Introduir dades.

CRP

'HO����PDLJ�D�MXQ\ Desenvolupament de la
proposta, recerca
d'infrastructura, professorat,
etc.i tramesa final DT

CRP/ICE
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(VTXHPD�GH�UHODFLRQV�GH�O
DYDOXDFLy�GHO�FXUV�����������

���������������������

&20,66,Ï

* Representants
de Centres              ICE
* Representants
 institucions i programes

                         INSPECCIO

&53

          Treball de la Comissió sobre el tema

          Treball dins el centre

          Encàrrec de la Comissió per a la gestió
          Tramesa d'instruments als centres
          Tornen els instruments a la Comissió
          Tornen els resultats a la Comissió per les valoracions i informes finals
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������4XDGUH�UHVXP�GH�O
HYROXFLy�GH�OHV�WDVTXHV�DYDOXDWLYHV�HQ�HO�3)=�GHO�9DOOqV�RULHQWDO�,�GHV�GHO�SULQFLSL�ILQV�HO������

������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

(QWLWDW�R

,QVWLWXFLy

UHVSRQVDEOH

Associació
Mestres, Rosa
Sensat

Amics de la
UNESCO

Grup  mestres
organitzadors E.
Estiu.

Casal del Mestre de
Granollers

Institucional:
Inspecció, Centres,
Departament
d’Ensenyament,
Casal del Mestre de
Granollers...

Departament
d'Ensenyament

Departament
d'Ensenyament.

Departament
d'Ensenyament

Departament
d'Ensenyament

1RPEUH�G
LQVFULWV

�

83-84: 78
84-85: 115

85-86: 130
86-87: 650
87-88: 550

88-89: 257
89-90: 609
90-91: 629
           1.548
91-92: 2.241

92-93: 598
94-95: 772

95-96: 895
96-97: 833
97-98: 1.153

98-99: 998
99-2000: 1.035
2000-2001: 1.104

3URFHGqQFLD

SDUWLFLSDQWV��HQ

PDMRULD

Procedents de
diferents centres

Procedents de
diferents centres
Procedents de
diferents centres

Procedents de
diferents centres

Procedents de
diferents centres

Procedents de
diferents centres

Comparteix:
Procedents de
diferents centres i
alguns procedents
del mateix centre

Procedents de
diferents centres i
alguns procedents
del mateix centre

Procedents de
diferents centres i
cada cop més grups
procedents del
mateix centre

Molts grups
procedents del
mateix centre i
també alguns
procedents de
diferents centres

/D�JHVWLy�GHO�3)=

UHFDX�VREUH���

La mateixa Grup de mestres
organitzadors de
l'E. d'Estiu

Grup de mestres
organitzadors de
l'E. d'Estiu

Casal del Mestre de
Granollers

Seminari
coordinador
 CRP i Casal del
Mestre

Seminari
coordinador
CRP

Seminari
coordinador
CRP

Comissió

CRP

Comissió

CRP
3ULRULW]DFLy�GHO

3)

Escola Activa Descentralització
de la formació

Debat models
formació

Model formació
compartit
Conèixer
Incidència centre
Implicació profes.
Cap d'Estudi és
clau

Conèixer
Incidència centre i
activitat
Implicació profes.
Establir cultura
formació. Recull
problemes centres
Detecció
necessitats
Validació
instruments avalua.
I detecc.
Noves Tecnologi.
Órgans escolars

Incidència centre
Implicació profes
Atenció diversitat
de centres.
Especialitats.
Model nou de
seminari de LL.
Aprenentatge
significatiu.
Noves Teconolo.
Crèdits
Orientació ESO

Id.
Avaluació
Qualitativa
Problemàtiques
ESO

Estudi de l'impacte
o incidència al
centre
Especialitats i àrees
Constructivisme
Llengua
Coordi. 1ària i
2ària
Trobades ESO

&DQYLV�G
LQVSHFFL

   ;    ;    ;    ;
������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

0RGDOLWDWV�PpV

SURSRVDGHV

Curs
Debat
Intercanvi
Curs de curta
durada

Curs
Debat
Intercanvi
Seminari
Grup Treball

Curs
 Seminari
quinzenal durant
curs
Curs de curta

Curs
Serminari
quinzenal durant
curs
Curs de curta

Seminari
Grup Treball
Intercanvis

Seminari i curs Seminari
Curs
Assessoraments
centre
Activit. obertes

Activitats en
centres
Activitats que
generin contactes
Intercanvis

Lligar temàtica i
modalitat i
problemes de
centre
Activitats en
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Curs de curta
durada

durada i Curs de
llarga durada

durada i Curs de
llarga durada

Assessoraments centres

Curs de llarga
durada

Seminari quinzenal
durant curs

Grup de treball Assessorament en
centre

Curs en centre

7HPHV�JOREDOV

SULRULW]DWV

Reciclatge àrees
metodologia i
recursos

Reciclatge àrees
metodologia i
recursos

Reciclatge àrees
metodologia i
recursos

Reciclatge àrees
metodologia i
recursos

Detecció
Valoració del i en
el centre

Detecció
Valoració del i en
el centre
Dinamització de
formació en els
centres
PIDE
Seminaris
incidència directa
de Llengua

Detecció
Valoració del i en
el centre
Dinamització de
formació en els
centres

Detecció
Dinamització de
formació en els
centres
Relació PF i
centres
Avaluació
qualitativa
Transmissió en
centre

Detecció
Dinamització de
formació en els
centres
Relació PF i
centres

,QLFLDFLy

G
H[SHULqQFLHV

QRYHV

E. E. PC,
Cursos d'hivern
Recerca-acció,
avaluació a BCN
(pocs centres)

PU
Institucional i
compartit

Creació Seminari
reflexió paral·lel a
l'organització PU
Autoavaluació
centre
Autoavaluació
activitat
Avaluació conjunta
petits i grans grups
Debat obert sobre
PF

PIDE
Seminaris de
llengua

PFZ
Tutela d'activitats
Seminaris de poble
Es deixa el PIDE

Seminari avaluació
qualitativa.
Seminari
transmissió en
centre
Eix transvers
Informatització
Priorització
formació en centre
Prospecció
necessitats a llarg
termini

Trobades ESO

0RGHO�G
DYDOXDFLy (individual) (?) (individual) (?) (individual) (?) (individual) (?) (individual) (?) (individual) i
conjunta dins
 diferents
col·lectius

individual) i
conjunta dins
 diferents
col·lectius

Av. Qualitat i
l'ordinària

$YD��,QLFLDO           X           X

$YD��3URFHVVDO X X        X X X        X X

$YD��)LQDO     X X X X X X        X X X        X X

������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

/
DYDOXDFLy

RUGLQjULD��UHFDX

VREUH

Membres
Associació
Assistent
Formador/a

Membres
Associació
assistent
Formador/a

Membres
Associació
assistent
Formador/a

Membres
Associació
assistent
Formador/a

Responsable
organització
Assistent
Formador/a
Centre
Sistema complex:
grups petits, grans,
etc.

Inspecció
CRP
Coord. De nucli
Formador/a
Assistent
Centres amb
sondeig previ de
claustre

Inspecció
CRP
Coord. De nucli
Formador/a
Assistent
Resp. De centres
Cap d'estudis
Col·laborador/a
externa
Repres. Comissió

Inspecció
CRP
Coord. De nucli
Formador/a
Assistent
Resp. De centres
Cap d'estudis
Col·laborador/a
externa
Repres. Comissió

Inspecció
CRP
Coord. De nucli
Formador/a
Assistent
Resp. De centres
Cap d'estudis
Col·laborador/a
externa
Repres. Comissió
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$OWUHV�WLSXV

G
DYDOXDFLy�

5HFDXHQ�VREUH���

Grups treball
"recerca-acció":
Coordinador de
grup
$VVLVWHQW�DXOD�

DOXPQH

PIDE. Entrada en
centres
�*3

&ODXVWUH

Seminaris pràctica
de Llengua:
$VVVLWHQWV�GLQV

O
DXOD

$VVLVWHQWV�GLQV

O
HTXLS

Aval. Qualitativa
)RUPDGRU�D

$VVLVWHQWV

0DWHULDOV

$OXPQHV

(TXLS�GLUHFWLX�GH

&HQWUH

Transmissió en
centre.
&ODXVWUH

SDUWLFLSDQW

,QWHUqV�HVSHFLDO�D

UHPDUFDU

Inici Escola Activa Descentralització
de Formació
permanent

Convivència
aspectes
tradicionals i
innovadors
(barreja)

Innovació Centre
Lligat a Projecte

Innovació Centre
lligat a Projecte
PIDE es generalitza
Qualitatiu: no mirar
demanda, si mirar
problemes centre
Ava. de l'impacte
Mollet té PF propi

Augment qualitat
formació i lligada
al context
Seminari poble
Seminaris Llengua
Bons formadors
Obrir PF a
secundària
Conferències
encadenades
Privada entra al
PIE
St. Celoni té PF
propi

Experimentació:
modalitat formació
en centre i
avaluació
incidència
Dos centres
intercanvi aspecte
comú
Fer agafar
compromís a
secundària
Eix transversal

Avaluació de la
incidència per
agent externa
Creació carpeta de
centre per FP al
CRP

���'DYDQW�OD�GLYHUVLWDW�GH�GDGHV��KH�RSWDW�SHU�DJDIDU�OHV�WUREDGHV�D�OHV�PHPzULHV

*3�pV�HO�JUXS�SHGDJzJLF�GH�FHQWUH��FRRUGLQDGRUV�HV���&DS�G
HVWXGLV�'LUHFFLy�

1RPEUHV�YHUPHOOV����3HUWDQ\HQ�H[FOXVLYDPHQW�DO�&53�9DOOqV�2ULHQWDO�,��*UDQROOHUV�

1RPEUHV�YHUGV�����3HUWDQ\HQ�D�GDGHV�FRQMXQWHV�GH�WRW�HO�9DOOqV�2ULHQWDO
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�����/
DYDOXDFLy�D�DOWUHV�3)=

Aquesta és una dada que ha resultat molt important per a mi i no m'ho pensava.
 Fent una petita xerrada (entrevista o correu electrònic) a alguns membres de
CRP que són secretaris/es del PFZ de la seva zona he obtingut un resultat més
homogeni del que m'esperava. La mostra  és de 6 CRPs, escollits segons els
criteris següents:

- Geogràfic, de 4 punts molt distants de Catalunya
- Tipològic, uns d'àmbit ciutat, altres població mitjana, d'altres comarcals
- 3 que fossin de la Delegació de Barcelona-Comarques i tres que no

Es pretenia saber quina era, en termes generals, la línia  i inquietuds que hi havia
a l'entorn de l'avaluació del PFZ que s'estava seguint en aquest moment.

Vaig fer les preguntes següents:

• Tipus i característiques de l'avaluació que esteu fent servir actualment (2000-2001)

• En cas de tenir un sistema d'avaluació qualitativa, expliqueu-me com la feu i perquè. Si en vàreu
realitzar en cursos anteriors o en teniu alguna experiència, comuniqueu-la.

(OV�YDLJ�OOLXUDU��WDPEp��XQ�HVTXHPD�SHU�D�FRPSOHWDU�DPE�OD�ILQDOLWDW�G
DSURSDU
YRFDEXODUL�R�FRP�D�JXLy.(veure annex 9 bis)

La resposta amb la que m'he trobat és que, en general, aquest curs 2000-2001 la realització de les avaluacions
es basa en :

1.- Recull quantitatiu, la qual cosa dóna uns resultats  objectius que afecten a modificacions d'aspectes
concrets de l'organització o infrastructurals. En el moment que afecten activitats es pot quantificar des de la
formulació d'intencions fins a l’assistència final.

2.- �FDGD�,QVWLWXFLy�R�3URJUDPD�ID�O
DYDOXDFLy�GH�OHV�VHYHV�DFWLYLWDWV�L�KR�OOLXUD�D�OD
&RPLVVLy� (de vegades no)

3.- El gruix de la tasca es troba en la detecció de necessitats de centres (tramesa
d'enquesta, recollida de necessitats individuals, etc.) i la resposta que el PFZ els
dóna, deslligant-la de l'avaluació�

����"l'avaluació del PFZ és elaborada a partir del guió que ,"cada any", ve donat
des de la Delegació" corresponent.

����(Q�DOJXQV�FDVRV, "Per tal d'analitzar la participació de les persones inscrites,
s'analitza la relació entre sol.licituds-places ocupades-certificats lliurats"

����(Q�DOJXQV�FDVRV��SRFV��� OD�&RPLVVLy�ID�XQ�DOWUH�WLSXV�G
DYDOXDFLy�SHU�D�SRGHU
IHU�DSRUWDFLRQV�PpV�GHWHUPLQDQWV�SHO�TXH�ID�DO�FRQWLQJXW��PHWRGRORJLD�L�PRGHOV�GH
IRUPDFLy���No sabem però què passa quan el professorat ha fet un curset i com
l'aplica a l'aula i quin canvi es produeix"
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$O�SUHJXQWDU�SHU�OD��XWLOLWDW�GH�O
DYDOXDFLy�SHU�SDUW�GHOV�DVVLVWHQWV�VXUWHQ�FRPHQWDULV
FRP "a mi no em serveix l'avaluació, la faig perquè l'equip organitzador la
necessita�"Les avaluacions que es realitzen són útils per a l'entitat o persona que
les proposa "

En 3 casos he trobat exemplificacions d'haver procurat un intent d'avaluació
qualitativa.

Per exemple al PFZ del Penedès que el curs 1985-86 fins el curs 1991-92
sobretot enfocada a incidir sobre la qualitat de l'activitat.

(QWUH� HOV� PHPEUHV� TXH� FRQILJXUDYHQ� OD� FRPLVVLy� RUJDQLW]DGRUD� GHOV� 3ODQV� 8QLWDULV� HV� GLVWULEXwHQ� OHV
GLIHUHQWV�DFWLYLWDWV�L�FDGDVF~��DQDYD�D�XQD�GH� OHV�VHVVLRQV�GHO�FXUV�R�VHPLQDUL��TXDQ�O¶DFWLYLWDW�HVWDYD�D� OD
PHLWDW� � GHO� VHX�GHVHQYROXSDPHQW� L� GHV� GHO� VHX� LQLFL�� � WDQW� HO� IRUPDGRU�D� FRP� HOV� DVVLVWHQWV�� VDELHQ� TXH� KL
KDXULD�XQD�VHVVLy�SHU�DYDOXDU�HO�VHJXLPHQW�GH�O¶DFWLYLWDW�

(V�SDUODYD�DPE�HO�IRUPDGRU�D�L�DPE�HOV�DVVLVWHQWV�SHU�FRQqL[HU�
- &RP�IXQFLRQDYD�O¶DFWLYLWDW
- 6L�UHVSRQLD��D�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�IRUPDWLYHV
- 6L�UHVSRQLD�DOV�REMHFWLXV�SURSRVDWV�L�DQXQFLDWV�D�O¶LQLFL�GH�O¶DFWLYLWDW
- (Q� � HO� FDV� GH� FDQYLV� G¶RULHQWDFLy� GH� O¶DFWLYLWDW�� HV� SUHJXQWDYD� SHUTXq� V¶KDYLHQ� SURGXwW� L� TXLQ� HUD� HO

PRPHQW�DFWXDO�GH�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�FXUV�R�VHPLQDUL�

$JHQWV�TXH�SRUWDYHQ�D�WHUPH�HO�VHJXLPHQW�
��(V�UHSDUWLD�OD�WDVFD�HQWUH�WRWV�HOV�PHPEUHV�GH�OD�FRPLVVLy�GHO�3OD�8QLWDUL�

,QVWUXPHQWV�
��6¶HODERUDYD�XQ�JXLy�SHU�WDO�TXH�HOV�GLIHUHQWV�PHPEUHV�WUDFWHVVLQ�HOV�PDWHL[RV�DVSHFWHV�GH�VHJXLPHQW�

- $TXHVW�VLVWHPD�YD�YDULDU�D�SDUWLU�GHO�FXUV��������LQFLGLQW�QRPpV�HQ�XQD�VHOHFFLy�G
DFWLYLWDWV��6HPLQDULV��L
HVVHQW�DJHQWV�GLUHFWHV�GH�O
DYDOXDFLy�HOV�PHPEUHV�GH�OD�FRPLVVLy�SHUPDQHQW��,QVSHFFLy��,&(��&53��

3DVVDWV�HOV�SULPHUV�FXUVRV�L�GDYDQW�HO�IHW�TXH�HQ�HOV�3)=�KL�KD�GLYHUVLWDW�G¶DFWLYLWDWV�RUJDQLW]DGHV�SHU��,&(
8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD�L�SHOV�6HUYHLV�L�3URJUDPHV�GHO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW���L�TXH�HOV�3URJUDPHV�L
6HUYHLV�VyQ�HOV�UHVSRQVDEOHV�GH�IHU�HO�VHJXLPHQW�L�DOHVKRUHV�QRPpV�V¶KDXULD�G¶KDYHU�IHW�HQ�OHV�DFWLYLWDWV�GH
O¶,&(�� L�GRQDW�TXH�DTXHVW� MD� ID�HO�VHX�SURSL�VHJXLPHQW��HV�YD�DFRUGDU�QR� IHU�HO� VHJXLPHQW�SURFHVVDO�GH� OHV
DFWLYLWDWV��GHV�GH�OD�FRPLVVLy�
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(O�SURFpV�R�HO�TXH�DFWXDOPHQW�HV�ID�pV�
- 3DUODU�D�O¶LQLFL�GH�FXUV�DPE�HOV�GLYHUVRV�IRUPDGRUV�L�TXHGDU�G¶DFRUG��TXH�VL�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH

O¶DFWLYLWDW� VRUJHL[� DOJXQ� SUREOHPD� R� FDQYL� VXEVWDQFLDO� G¶RULHQWDFLy� KR� FRPXQLFDULHQ� D� OD� &RPLVVLy
SHUPDQHQW�

- 7DPEp� HV� Wp� HQ� FRPSWH� OD� UHJXODULWDW� L� PDQWHQLPHQW� GH� O¶DVVLVWqQFLD�� FRP� D� LQGLFDWLX� GH� ERQ
IXQFLRQDPHQW�GH�O¶DFWLYLWDW�

$OJXQV�GHOV�DVSHFWHV�TXH�HQ�OD�PHPzULD�ILQDO�GH�OHV�DFWLYLWDWV�L�HQ�HOV�FRPHQWDULV�GHO�SURIHVVRUDW�IRUPDGRU
TXH�IDQ�HO�GDUUHU�GLD�GHO�FXUV�R�VHPLQDUL�D�OD�VHFUHWDULD�GHO�3)=��FHQWUH�GH�UHFXUVRV�SHGDJzJLFV���HV�WHQHQ�HQ
FRPSWH�SHU�YDORUDU�FRP�KDQ�DQDW� OHV�DFWLYLWDWV� L� WDPEp� OHV� HQTXHVWHV�GH� ILQDO�G¶DFWLYLWDW�TXH� UHVSRQHQ�HOV
GLIHUHQWV�DVVLVWHQWV��Ep�VLJXLQ�DFWLYLWDWV�GHOV�6HUYHLV�L�3URJUDPHV�R�GH�O¶,&(�

'H�YHJDGHV�DTXHVWHV�YDORUDFLRQV�SRGHQ�RULHQWDU� OHV�DFWLYLWDWV�D� UHDOLW]DU� HO� VHJ�HQW� FXUV�R� OD�GHWHFFLy�GH
QHFHVVLWDWV� $TXHVWD�GHWHFFLy�pV�PROW�DFXUDGD�L�WUHEDOODGD�DO�OODUJ�GHO�FXUV�L�QRPpV�HV�YLQFXOD�D�O
DYDOXDFLy
HQ�DVSHFWHV�SXQWXDOV�

Un altre exemple el PFZ d'Osona on es va treballar els cursos 86 al 88 sobre la Incidència a l'aula i a l'escola.

El nostre company i companyes d'Osona ens expliquen l'avaluació qualitativa que es va portar a terme a la
seva zona amb la intenció de conèixer la LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH�IRUPDFLy (la majoritària a la zona,
els seminaris) , la seva aplicació i consolidació. És un treball molt extens i aprofundit que no és fàcil resumir
en poques pàgines però faré un intent (i potser una gran barbaritat!).

L'experiència va tenir una llarga durada. "(V�YD�UHDOLW]DU�VREUH�XQD�PRVWUD�GH�PHVWUHV�GH�FHQWUHV�S~EOLFV� L
FRQFHUWDWV�GH�OD�FRPDUFD�TXH�YDQ�SDUWLFLSDU���en Seminaris del PFZ durant els cursos 86-87 i 87-88.
L'experiència comença, formant-ne  part  l'Inspector de zona, CRP i dues o tres persones més, el curs 88-89
�SDUWLQW� G
XQD� DQjOLVL� GH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� L� FRQGLFLRQV� GH� OD� IRUPDFLy�� V
LQYHVWLJXHQ� HOV� VHXV� HIHFWHV
FRPSURYDQW�HOV�QLYHOOV�G
DSOLFDFLy�HQ�HO�FDV�GH����PHVWUHV�
.El curs 94-95, �V
LQYHVWLJD� QRYDPHQW� OD� VLWXDFLy� SHU� WDO� GH� FRQqL[HU� OD� FRQVROLGDFLy� GHOV� HIHFWHV� GH� OD
IRUPDFLy��HQ�DTXHVW�FDV�VREUH�XQD�PRVWUD�GH���PHPEUHV�GH�OD�VHOHFFLy�DQWHULRU��
Amb "XQ� �T�HVWLRQDUL� LQLFLDO�� YDUHQ� WHQLU� LQIRUPDFLy� GHO� TXH� SHQVDYHQ� WRWV� HOV� PHVWUHV� SDUWLFLSDQWV� DOV
VHPLQDULV�GHOV�FXUVRV����DO�����VREUH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHO�WUHEDOO�UHDOLW]DW�L�OD�VHYD�XWLOLW]DFLy�SRVWHULRU"
Amb els 10 mestres seleccionats es va fer un estudi per conèixer �� HO� QLYHOO� G
DSOLFDFLy� GHO� WUHEDOO� GHOV
VHPLQDULV��OHV�FLUFXPVWjQFLHV�SHUVRQDOV�L�OHV�FLUFXPVWjQFLHV�G
DSOLFDFLy������HV�YD�XWLOLW]DU�XQ�HQIRFDPHQW�GH
FDLUH� TXDOLWDWLX� DPE� WqFQLTXHV� G
LQIRUPDFLy� FDUDFWHUtVWLTXHV� G
DTXHVW� PRGHO� (entrevistes, observacions a
l'aula, anàlisi del treball d'alumnes, mostres de planificacions, diari del mestre)
Es va limitar la investigació sobre dos temes però els mestres van considerar millor dedicar-se només a un
per ésser  més concret. Entre �(OV�SUREOHPHV��L��OHV�PHVXUHV" escolliren el segon.
Un col·laborador, �HVSHFLDOLW]DW��QR�SDUWLFLSDQW�HQ�OD�JHVWLy�GHO�3)" va recollir la informació necessària. Un
equip de 3 persones (�HTXLS�LQYHVWLJDGRU�) en va fer l'anàlisi de la informació recollida.
 "...les conclusions i recomanacions van ser utilitzades en les planificacions de la
formació dels cursos següents"
Passats 6 anys es va tornar a investigar l’activitat de 3 mestres dels 10 mencionats anteriorment. I es va poder
donar unes orientacions sobre aportacions pràctiques, criteris i recomanacions per l'equip organitzador al
mateix temps que unes recomanacions als centres que participen a la formació així com exposar  un model
d'avaluació amb els instruments que l'acompanyen i uns apunts sobre limitacions i problemàtiques que
sorgeixen. (les cites són tretes de Núñez, Luciano  1995, p. 1-3)

Un altre exemple l'aporten els companys i companyes del CRP de Girona, que el curs 98-99 quals  entren a
l'avaluació qualitativa però no pas des del PFZ sinó en l'avaluació del Servei Educatiu i ens confirmen que
encara no l'han generalitzat al PFZ. De totes maneres, han incorporat en el centre l'avaluació periòdica per a
la millora a partir de conèixer les necessitats i per a ús exclusiu del servei. �(ODERUHQ� XQ� HVTXHPD
WULGLPHQVLRQDO�DPE�XQD�EDVH�GH��JHVWLy��VREUH�OD�TXDO�VH�VXVWHQWHQ�L�HV�UHODFLRQHQ�WRWV�HOV�EORFV�GH�IXQFLRQV
TXH�FRQIRUPHQ�HO�VHUYHL� Treballen amb mostra d'usuaris i equips directius de centre. Fan ús de qüestionaris
pels primers  i d'entrevistes pels segons.
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Els agents de l'avaluació són persones d'altres CRPs i una estudiant de magisteri pel cas de les entrevistes. Els
qüestionaris son enviats i retornats i tractats informàticament
El treball d'elaboració i buidat d'instruments està dintre d'una gran fiabilitat i tractament científic havent
validat els ítems i obtenint les conclusions  contrastades pel mateix equip que ha fet les validacions. Fan
creuament d'ítems de dos en dos. Un cop acabat han fet comunicacions a través de diferents mitjans.

És possible que l'experiència adquirida els permeti avançar pel que fa a l'avaluació del PFZ ja que el treball
desenvolupat fins ara els ha revelat la importància de l'avaluació qualitativa.

No en pretenc pas treure conclusions sinó que m'ha proporcionat una aproximació a la realitat d'alguns PFZ
que, en el moment actual, no realitzen avaluació qualitativa de la formació pel que fa a l'impacte que aquesta
pot produir en el centre.
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����(V�FRQVWDWD

Que el primer que veiem, a grans trets per l'experiència descrita, és que s'han consolidat l'avaluació
processual (que no té lloc a tots els PFZ) i l'avaluació final portada a terme per Programes i Institucions.
En el Vallès Oriental I sempre hi ha hagut la inquietud de conèixer la incidència en el centre. Primer es va
pensar que l'avaluació processual ho portaria, després es va creure que amb l'agent extern s'aconseguiria però
tampoc va ésser així, sempre es trobaven resultats parcials.
Quan hi ha la primera experiència real que fa l'aportació que es necessita (PIDE, anys 89-91) no s'arriba a
consolidar.
Es reempren el sistema habitual d'avaluació mentre es busquen sistemes d'incidència al centre a través de les
modalitats que, a l'encems,  comportaven una avaluació diferent i més qualitativa, encara que continuava
essent l'entrada al centre (d'una altra manera diferent a l'anteriorment mencionada). Tampoc pot tenir
continuïtat i no es consolida.

Es retorna a la idea d'avaluació de la qualitat l'any 95 amb uns bons fonaments pràctics i teòrics que dóna
indicadors de les modalitats que produeixen més o menys incidència en uns contextos i amb uns
condicionants específics. Es fan les modificacions oportunes i es posa l'accent en el canvi de modalitats a
partir del 1998.

És indubtable que hi ha hagut una voluntat i una dedicació molt important en l'aproximació de la formació als
centres amb una vocació d'incidència constant. Els intents d'una avaluació aprofundida han estat més o
menys reixits i no hi ha hagut una implantació sistemàtica, estructurada i continuada ni de processos ni de
resultats. Les experiències que s'han desenvolupat, però, ens poden resultar summament útils en aquest
moment.

Pel que fa a altres Comissions PFZ a les quals no m'he dedicat, per opció i temps, la percepció (a partir de la
mostra) és que mantenen les dues o una sola avaluació sense que els permeti conèixer la incidència al centre
si no és d'una manera intuïtiva. La preocupació de la incidència de la formació en el centre, que és diferent
del bon o mal funcionament d'una activitat, no sé si es produeix.

�����$GYHUWLPHQW

Fins aquí he intentat donar una breu informació del que ha estat la història de la formació al Vallès Oriental I
en relació a l'avaluació, la seva organització i uns quants aspectes que denoten la voluntat de recerca
qualitativa en els treballs desenvolupats.
Molts estudis d’avaluació que he llegit he trobat que tenien massa detalls i massa teoria per a ésser útils ,
d'altres he vist que només eren útils als responsables de la presa de decisions, alguns ignoren les situacions
tan artificials que es creen amb finalitats de control experimental, etc. Jo m'he proposat deixar un resum obert
en el qual cadascú en pugui treure el que necessiti i pugui fer ús de les peces del "puzzle" (barrejant-les entre
elles perquè tenen diverses combinacions), que segons l'àmbit on es donin, poden ésser igual de positives.
Per aquesta raó he fet l'opció de remarcar, constatar i lligar uns fets amb d'altres aportant una visió personal ,
evidentment, però al mateix temps el màxim de lliure possible pel que fa a les valoracions que en puguin fer
diferents receptors.

(Q�HO�PDUF�GH�OD�OHFWXUD�H[SRVDGD�KRP�HQ�SRGUj�WUHXUH�GLIHUHQWV�FRQFOXVLRQV��+L
KDXUj�TXL� OL�TXHGDUDQ�PROWV� LQWHUURJDQWV��KL�KDXUj�TXL�WUREDUj�SURSRVWHV�GH�FDQYL
LPPHGLDWHV��HWF��SHUz� LQVLVWHL[R�TXH��SHO� IHW�G
H[SRVDU�HQ�DTXHVWHV�SjJLQHV�XQD
UHDOLWDW�SUjFWLFD� L�SHO� IHW�G
H[WUHXUH
Q�HOV�DVSHFWHV�TXH�KDQ�HVWDW�PpV�SRVLWLXV�HQ
FDGD�RFDVLy�L�SRVDU�ORV�O
XQ�DO�FRVWDW�GH�O
DOWUH���HO� OHFWRU�D�QR�KL�KD�GH�YHXUH�XQD
SURSRVWD�WDQFDGD��DQV�DO�FRQWUDUL�
Tot seguit, en el següent capítol,  destacaré alguns (no pas tots) aspectes més significatius constatant  uns fets
que ens poden abocar a unes orientacions o suggerències que han d'ésser interpretades en clau
d'intencionalitat positiva, pràctica i constructiva.
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6(*21$�3$57

���� �3ULPHUV�LQIRUPHV�VREUH�HO�WUHEDOO�GH�FDPS�SHU�D�OD�FRPSURYDFLy�L
��������ERQ�~V�GHOV�LQVWUXPHQWV�L�HVWUDWqJLHV

������ 3XQWXDOLW]DFLRQV�UHVSHFWH�HO�SURFpV�G
H[SHULPHQWDFLy�GHO�VLVWHPD�G
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD

v Cal dir en primer lloc que no he pogut seguir totes les previsions establertes en el Projecte. La dificultat
primordial ha estat la temporització ja que no corresponia el temps que jo començava el treball de camp
amb el temps d'inici del curs escolar. Es feia difícil treballar amb  l'anàlisi del diari de classe i de
l'autoavaluació prèvia. Tot i que hem provat de fer-ne ús (amb la col·laboradora), apel·lant a la memòria
dels assistents, hem vist que no és raonable, en aquest moment, fer cas dels resultats ja que fer
l'autoavaluació quan ja quasi s'acaba l'activitat, resulta diferent (per aprenentatges implícits) de si es fa
en el principi de curs.

Ha passat el mateix amb les visites a l'aula. No s'ha fet la visita a cap aula a principi de curs, com
havia de ser i per poder comparar els canvis al final.
Pel que fa a les primeres dades (primeres entrevistes),  tot i que s'han passat, s'ha fet fora del termini
adient. Com que en aquest estudi m'interessava més validar els instruments que el resultat dels mateixos,
ens han servit per a veure el bon funcionament de l'instrument perquè en aquests moments les
valoracions que es fan, encara que hom s'ho proposi, mai poden ésser les reals que es produeixen en el
temps adequat.

v En segon lloc remarco l’èxit que hagi estat la secretària del PFZ del Vallès Oriental I qui hagi portat a
terme una part del treball de camp. Ens demostra que, quan més coneixedora del tema, de la situació, de
la gent i de la història, és "l'avaluador/a" més informació en pot treure essent ella mateixa agent actiu de
l'avaluació. Això no treu que pugui donar igual de bons resultats que l'avaluador del treball de camp
sigui una persona totalment externa i objectiva (no s'ha pogut comprovar realitzant estudis diferents amb
les mateixes mostres). En aquest cas tenia molt interès que fos algú de la pròpia Comissió del PFZ per
demostrar la possible generalització de l'avaluació. De totes maneres cal matisar que la "col·laboradora"
ha realitzat algunes entrevistes i que la tasca d'aprofundiment i focalització l'he anat dirigint des de les
bases teòriques que jo tenia.
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La previsió de cara a una avaluació normalitzada dins el PFZ seria:

Octubre-novembre Visita assistent. Triar la setmana i part de diari
(corresponent al tema) que ens deixa per fer
ANÀLISI DEL DIARI DE CLASSE i que ell/a
respongui el qüestionari AUTOINFORME
ASSISTENT (d'autoavaluació i corresponent a les
mateixes dates). També aprofitar per fer la primera
entrevista.
Si ens ho permet, assistir a la seva aula per observar
una sessió i veure alguns materials. De tot, el
col·laborador/a pren nota de les observacions fetes en
l'INFORME QUE SORGEIX DE L'ANÀLISI DEL
DIARI DE TREBALL DINS L'AULA
Passar l' ENTREVISTA AMB EL FORMADOR/A,
PRÈVIA A L'ACTIVITAT (1ª)

Passar el QÜESTIONARI
SEMIESTRUCTURAT PER A
L'ENTREVISTA PRIMERA

Maig-juny Es podria assistir de nou a l'aula,
observació i anàlisi de materials
INFORME QUE SORGEIX DE LES
NOTES CE L'AVALUADOR/A

La col·laboradora ha realitzat les entrevistes prenent nota del que és més rellevant
i intentant que l'entrevista hagi estat fluïda i no una encarcarada sessió de
preguntes. Si hi ha alguna pregunta prevista al qüestionari, que no es contesta no
passa res. El que cal és que la col·laboradora tingui clars a quins indicadors s'ha
de respondre essencialment i que aquests quedin contestats amb més o menys
preguntes o afegint-ne alguna de la seva collita,  si cal. El que és vertaderament
important és l'anotació que en queda .

El procés de validació d'instruments i detall d'estratègies es troba en el capítol III
segona part, només remarco que, tal com havia documentat, he seguit tècniques
d'investigació qualitativa amb diversificació tan de les fonts com de les tècniques i
dels instruments per facilitar l'obtenció d'informació sense tancar-se, de manera
que al final d'aquest capítol es veuran algunes triangulacions que possibiliten les
dades.
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������ �(O�PRGHO�G
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�XWLOLW]DW

El perquè del model triat i el desenvolupament de les estratègies , elaboració dels
instruments i realització de treball de camp han quedat prou explicats en els
primers capítols.
Amb tot el que s'ha dit crec que s'ha fet evident, per la història del PFZ
del Vallès Oriental I i per l'aportació d'altres Comissions, que DPE�HO
WHPSV� TXH� ID� TXH� HVWHP� SDUODQW� G
DYDOXDFLy� GH� OD� IRUPDFLy�� HOV
PRGHOV�TXH�V
KDQ�SRVDW�D�OD�SUjFWLFD�PDMRULWjULDPHQW��KDQ�HVWDW�HO
GH�O
DYDOXDFLy�ILQDO�L�SURFHVVXDO. Aquestes però tot i aportant dades
necessàries pel bon funcionament del PF i per l'organització a la
Comissió, ha aportat només indicis pel que fa a la innovació dins l'aula
i el centre educatiu.
D’altra banda, queda prou vist que OD�XWLOLWDW�GH�O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�UHFDX�HQ�OD�UHYHUVLy�TXH�Wp�HQ�HO
SURSL�WUHEDOO�TXRWLGLj dels professionals i que el procés avaluatiu i de formació ha d'estar incorporat en el
centre com a eina de millora d'aspectes concrets i tenint en compte el marc únic de cada centre on es
desenvolupa lligat sempre que sigui possible a un treball de recerca-acció així es podria provocar el canvi.
Per tant, en aquests moments en els que cal donar resposta a dues necessitats, l'organitzativa i la del
professional seria adient FRPSWDU�DPE�OHV�WUHV�SRVVLELOLWDWV�G
DYDOXDFLy�DO�OODUJ�GHO�FXUV�

L'avaluació qualitativa no pot abarcar totes les activitats d'un PF si aquest és de la dimensió com el del Vallès
Oriental i amb prou feines el d'un àmbit territorial i quantitatiu més petit. eV� XQ� VLVWHPD� G
DYDOXDFLy� D
XWLOLW]DU�HQ�FHQWUHV�FRQFUHWV�R�HQ�DFWLYLWDWV�FRQFUHWHV�TXH�HV�FUHJXL�QHFHVVDUL.
Aquest sistema d'avaluació ajuda, si es promou intencionadament, a incorporar dins els  centres el que en
venim anomenant una "cultura de la formació" i de "l'avaluació" i ajuda, també a que els professionals
s'impliquin de manera activa en el tema. D'altra banda provoca en les Comissions la necessitat de contemplar
separadament i individualment els centres i les modalitats de formació allunyant-nos de models uniformes,
homogenis, reiteratius que fan caure en la rutina.

����������5HVXP�G
DFWXDFLRQV�SHU�XQD�DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD

A partir del treballat i experimentat la proposta d'actuacions seria:
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,�)$6( )RQW�G
LQIRUPDFLR 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW DJHQW

Elaboració de
disseny i si
n'agafa un de
fet, l'adequació
partint del
Projecte inicial

Activitat de
presentació

Activitat
d'elaboració
d'instruments

Activitat de
Inici d'obtenció
d'informació

- Història de la Comissió i del
PFZ
- Aportacions membres
Comissió PFZ i CRP
- Experiències externes (altres
CRPs, tesis,...)
- Bibliografia
- Programa PFZ curs actual
- Professorat

- Equips centres educatius
(claustre o equip directiu)
- Professorat mostra (assistents a
activitat)
��Formadors del PFZ
corresponents a les activitats
escollides

- Disseny de la metodologia a
seguir
- Elaboració dels quadres de
treball, primers  indicadors i
categories
- Tria de la mostra
- Presentació del treball als agents
que participaran en l'avaluació
- Demanda de col.laboració i
opinió
- Modificació quadres treball
- Inici d'elaboració d'instruments
per a les entrevistes i anàlisi de
material, a partir dels indicadors
obtinguts

- Entrevista amb Equip Directiu
centre (al menys un membre)
- Entrevista conjunta amb
assistents per informar i demanar
diari i autoinforme i discussió
sobre indicadors. Modificacions
- 1ª. Entrevista amb
formador/a

- Quadres de treball
- Llistat primers indicadors i
categories
- Guies per a l'avaluadora
en el treball de camp
-  Guia d’anàlisi del diari
- Autoinforme assistent
- Qüestionari pel buidat del
diari i l'autoinforme
- Segons llistats de
categories i indicadors
- Fitxa-guió per la primera
entrevista
- Bloc per a presa de notes
- Gravad- Bibliografia i
documentació
- Graelles de buidat per a la
validació

- Professorat mostra
(assistents)
- Formadors d'activi
- Avaluador/a

- Membres Comissió
CRP
- Avaluador/a
- Professorat per a 1
revisió de categories
indicadors
- "experts" per a 2ª. r
validació final

,,�)$6( )RQW�G
LQIRUPDFLR 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW $JHQW

Obtenció
d'informació

- Professorat assistent
- Formadors/es
- Materials d'alumnes aportats
pels assistents
- Alumnes aula

- Realització d'entrevistes
- Modificació final d'indicadors i
preguntes, si cal.
- Lectura i anàlisi de materials
escolars
- Estructuració de les informacions
per a descripcions i informes
- Treball sobre el diari i la feina
quotidiana a l'aula
- Assistència-observació aula

- Fitxa-Guia d'entrevistes
- Guia d'anàlisi i buidat
d'entrevistes
- Informe d'entrevistes
- Informe anàlisi materials
- Informe observacions aula

- Assistents
- Formadors/es
- Avaluador/a

,,,�)$6( )RQW�G¶LQIRUPDFLy 0HWRGRORJLD ,QVWUXPHQW $JHQW

Descripció  a
partir dels
resultats
obtinguts

Elaboració
D'orientacions

Elaboració
Memòria

- Tot el recull anterior (guies,
descripcions, informes,
transcripcions,  fitxes
bibliogràfiques, etc.)

-Escrits descriptius
a partir de la lectura i anàlisi de tot
el que s'ha realitzat
- Elaboració i modificació
d'informes
-  Estructuració i ordenació de
materials
- Lectura d'informes als
participants a l'avaluació per
consensuar l'escrit final
- Elaboració de conclusions i
memòria final

- Els escrits que surten de
l'avaluador/a i dels
professors/es
- Tot el que s'ha recollit i
estructurat
- Ordinador
- Fitxers
- Apunts i notes

- Avaluador/a que es
coordina, quan cal a
col·laboradora i amb
agents esmentats
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���������,QVWUXPHQWV

Intentaré estructurar aquesta part, de manera que vagi el millor possible per a fer
lectures des de diferents àmbits de manera que permeti triangular informacions.
Perquè en poguem fer un ús ràpid recordaré, en forma de quadre general, alguns
aspectes del capítol tercer:

2EMHFWHV�GHO�3OD�G
$YDOXDFLy�G
$FWLYLWDW�L�GH�&HQWUH�

,QVWUXP
HQWV

4�HVWLR�
QDUL
FHQWUH

*XLy
DQjOLVL
3URJUD�
PD

*XLy
DQjOLVL
GLDUL
G
DXOD

4�HVWLRQ
DUL
G
DXWRLQI
RUPH
DYDOXD�
WLX

,QIRUPH
GH�OD
LQIRUPD�
FLy
3UqYLD

4�HVWLR�
QDUL
VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV�
WD

4�HVWLR
1DUL
VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV
WD

,QIRUPH
GH���
HQWUHYLVW
D�L
LQWUDYLV
WD�GH
WRWV�GRV

,QIRUPH
GH����
HQWUHYLVW
D�L
LQWUDYLV
WD�GH
WRWV�GRV

$JHQWV

(TXLS
'LUHFWLX
)RUPD
GRU�D
DFWLYLWDW

$VVLV
7HQW
DFWLYLWDW
&RO�OD
%RUDGR
5D

,QVWUXPHQWV�REWLQJXWV

Presento, tot seguit els instruments que són resultat del procés explicat en el
capítol anterior (altres verificacions intermitges estan en els annexos 4, 5 i 6).
Un cop tots els indicadors i categories validats he acabat el disseny d'aquests
instruments que he considerat definitius després de les modificacions (molt
poques, en aquest últim tram) de totes les persones que han participat a
l'avaluació (experts, assistents,  formadors i col·laboradora)

Es troben en el mateix ordre que estan en el quadre que encapçala la pàgina  i
col·locats sempre en primer lloc centre, els dels assistents, segueixen els dels
formadors  i en tercer lloc anirien els que ha utilitzat la col·laboradora per a les
entrevistes o pels informes del buidat d'aquestes però com que els he posat a
l'annex 7, no els torno a repetir aquí.

Per reduir el nombre de fulls de la memòria de la Recerca, també he reduït l'espai
dels instruments. En la realitat cada instrument té els espais necessaris per a
escriure les contestes de les entrevistes de forma ordenada i també les notes i
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observacions de la col·laboradora, com es podrà veure als annexos on he posat
exemplificacions reals. (annex 7 bis).

He preferit explicar l'estratègia d'ús a la pràctica de cada instrument abans
d'aquest. De manera que darrera el títol es troba l'explicació de com l'hem utilitzat.

�������� ��,167580(176�$'5(d$76�$/�&(175(

S'han fet arribar directament al Director/a perquè l'equip directiu del Centre els
omplís per escrit com si fos una enquesta.

Les dades que s'han fet servir per a l'avaluació han estat les que han correspost
al Centre que tenia adjudicada una activitat d'assessorament. En el cas de les
altres dues activitats (curs i grup de treball) l'opinió del centre no influïa en gran
mesura perquè els/les assistents hi anaven a individualment. De totes maneres es
pot veure que, el fet que l'escola n'estigui assabentada i predisposat a acceptar
modificacions en un cicle, també ajuda que la persona que assisteix a l'activitat de
manera individual, tingui unes expectatives més elevades.



CAPÍTOL IV

Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 222 -

����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT: &(175(

DATA FONT D'INFORMACIÓ:
(TXLS�'LUHFWLX�&HQWUH

����������������������������������������������4h(67,21$5,�3(5�$/�&(175(

(Q�HO�IXOO�GH��'HWHFFLy�GH�QHFHVVLWDWV�� MD�KHX�HVSHFLILFDW� OD�ILQDOLWDW��REMHFWLXV��PHWRGRORJLD�
HWF��TXH�XV�SURSRVHX�VHJXLU��$UD�HQV�LQWHUHVVD�FRQqL[HU�HOV�VLVWHPHV�GH�UHODFLy�L�SDUWLFLSDFLy
GHO�SURIHVVRUDW�GLQV�G
DTXHVWD�WDVFD�TXH�HPSUHQHX�FRQMXQWDPHQW�

��� Habitualment, hi ha reflexió sobre la pràctica en el vostre centre? Quin tipus?

����Per què participeu, com a centre, en el PFZ?

��� Quina relació manteniu amb la Comissió del PFZ o amb algun membre en concret d'aquesta?

����Hi ha criteris de planificació de centre pel que fa a la formació? Quins?

����Quin criteri de centre determina l'assistència d'un o altre professor/a a l'activitat del PFZ?

��� Com i quan parla l'equip directiu amb el professorat per a l'assistència a les activitats del PFZ?

����El claustre o l'Equip Directiu exigeix que el professorat participi en alguna activitat específica? El professorat decideix
individualment? Tots fan aportacions pel tema a tractar, metodologia, formador/a, etc. ? Es parteix d'una proposta de
l'Equip Directiu?

����Si la formació la feu en el propi centre, en la primera visita del formador/a amb qui haurà de parlar?

����Si a més a més de la formació en el centre algun/a professor/a en fa d'individual, quins tipus de plataformes li oferiu
perquè reverteixi, també, el seu treball en el centre?

����� Amb què o de quina manera faciliteu que els nous aprenentatges individuals del professorat reverteixi en el centre
sense trencar la línia establerta?
�����Penseu que les activitats de formació s'han d'avaluar? Digueu per què i com us sembla que seria millor fer-ho?

�����Esteu disposats a implicar-vos en un tipus d'avaluació qualitativa de les activitats del PFZ des del disseny fins
l’informe i conclusió final, com?
������Permeteu que un/a avaluador/a del Comissió del PFZ del Vallès Oriental reculli informació dins el vostre centre i amb
algun professor/a del mateix?

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV������
����

�����������0��5RVD�9HUJpV
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�������� ,167580(176�$'5(d$76�$/6�$66,67(176

Aquests instruments han estat preparats i utilitzats de dues maneres. Les
incorporo totes dues:

1. Amb la intenció que sortís un resultat aprofundit i meditat, hem fet arribar els
instruments abans de l'entrevista, perquè hi hagués una reflexió prèvia. La
col·laboradora s'ha trobat que, en lloc de fer-ne ús per a la reflexió, ja l'havien
omplert i després l'han comentat.

2.  La col·laboradora, ha portat l'instrument a l'entrevista. Ha fet les preguntes adients, l'ha omplert segons
el que s'ha dit i tenint present els indicadors i els ha completat posteriorment amb l'audició de la
gravació, quan n'hi ha hagut.

S'han donat, al mateix temps, el que fa referència al 352*5$0$ i el que fa referència a la 35,0(5$
(175(9,67$  (per anar bé cal passar-los al principi de l'activitat, cosa ja comentada)

En els quadres que segueixen s'hi trobarà a faltar l'espai per a les contestes. Hem de recordar que són una
guia estructurada per a l'entrevista.
Cal tenir present que la utilitat recau a l’hora de triangular respostes per alguns
indicadors que especificarem més endavant.

D'altra banda, per aconseguir més espontaneïtat de resposta s'ha elaborat la "roda" que exposo darrera les
graelles. Hem comprovat que l'assistent, arribava a l'entrevista, es sorprenia de l'instrument que li posàvem a
les mans i es distensava amb la "roda" a les mans, començant a parlar per on volia i de la manera més
decidida.

És molt important tenir present que HOV�LQVWUXPHQWV�VyQ�XQD�HLQD��QR�OD�ILQDOLWDW�GH�O
DYDOXDFLy�L�TXH�FDO
SUHQGUH�O
HLQD�PpV�DGHTXDGD�VHJRQV�OD�VLWXDFLy�L�HO�TXH�HV�SUHWHQJXL�WUHXUH
Q�

 Els nombres i lletres vermells (ex. ��)��) que es troben en les graelles de les entrevistes, es refereixen a:
- el nombre, per ex. ���correspon a les FDWHJRULHV
- la lletra , per ex. )� , correspon a l'indicador .

Torno a recordar que són estris útils per a l'avaluador/a, que els necessita  perquè li sigui fàcil la lectura ja
sigui sobre la marxa de l'entrevista o, posteriorment, per omplir els informes.
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:
'HVFREHUWD�GH�O�HQWRUQ
QDWXUDO�L�VRFLDO�HVSDLV
HGXFDWLXV

TIPOLOGIA/MODALITAT: $1$/,6,� '(/
352*5$0$

DATA
8 de juny 2001

FONT D'INFORMACIÓ:
Lectura Programa PFZ i
entrevista formador i assistent $

��� $�WUDYpV�GHO�TXH�KDV�WUREDW�HVFULW�HQ�HO�3URJUDPD�GHO�3)=�L�HQ�OD�LQIRUPDFLy�G
LQWHUQHW��KDV�FRSVDW�HOV�REMHFWLXV�TXH
SURSRVD�O
DFWLYLWDW�D�OD�TXH�W
KDV�LQVFULW�"�(QXQFLHQ�WUHV�
3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW
6L���HO�SURJUDPD�HQV�KD�FRQILUPDW�OD�GHPDQGD�TXH�O�HVFROD�KDYLD�IHW�DO�3)=�
7UHV�REMHFWLXV��&RQFUHFLy��HODERUDFLy�GH�GRFXPHQWV�SHU�OD�UHYLVLy�L�DQjOLVL�GH�O�DFWXDO�VLWXDFLy�GH�O�HVFROD��UHVSHFWH�HOV
GLIHUHQWV�HVSDLV�
��� $�WUDYpV�GHO�TXH�KDV�WUREDW�HVFULW�HQ�HO�3URJUDPD�GHO�3)=�L�HQ�OD�LQIRUPDFLy�G
LQWHUQHW��VDSV�Ep�HO�TXH�YDV�D�IHU�TXDQ
FRPHQFHV�O
DFWLYLWDW"�4Xq�KDYLHV�FUHJXW�TXH�IDULHV"
3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW
6L
�&ODU��pV�OzJLF��HO�SURJUDPD�VXUW�GH�OHV�YRVWUHV�QHFHVVLWDWV�SHUTXq�pV�XQ�DVVHVVRUDPHQW�L�KHX�SDFWDW�HO�FRQWLQJXW�GH
O
DSUHQHQWDWJH�DPE�OD�SURIHVVRUD��RL"�
Si, clar!
����8Q�FRS�SDUODW�WRW�HO�JUXS�LQFOzV�IRUPDGRU�D��KL�KD�KDJXW�DGDSWDFLy�GHO�TXH�GHLD�HO�SURJUDPD��KL�KD�XQV�WHPHV�FRQFUHWV
SULRULW]DWV"
3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW

6L��FRP�TXH�KHP�JDXGLW�G�XQ�DVVHVVRUDPHQW�HQ�HO�FHQWUH��KHP�SRJXW�FRQFUHWDU�TXLQV�DVSHFWHV�HQV�LQWHUHVVDYD��SULRULW]DU��L
TXLQV�FUHLD�O�DVVHVVRUD�PpV�FRQYHQLHQWV�

��&RPSOHWDU�O
HVFULW�DO�GDUUHUD��DIHJLQW�WRW�HO�TXH�VXUWL�D�O
HQWUHYLVWD)

1R�KL�KD�PpV�D�GLU��HQ�DTXHVW�FDV�SHUTXq�O
DFWLYLWDW�G
DVVHVVRUDPHQW�MD�FRPSRUWD�XQ�SDFWH�FODU�L��SHU�WDQW��QR
KL�KD�FRQIXVLy�HQ�HO�SURJUDPD�SHO�TXH�ID�D�OD�VHYD�DFWLYLWDW��+D�FRPHQWDW��SHUz��TXH�HQ�DOJXQD�DFWLYLWDW��XQ
�FXUVHW��KD�GLW��TXH�KDYLD�PLUDW�QR�KDYLD�HQWqV�JDLUH�HO�TXH�V
KL�DQLULD�D�IHU�

(QFDUQD�&LXUDQV

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV������
����

�����������0��5RVD�9HUJpV
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En el cas dels assistents hi ha un quadre que es titula $872,1)250( $9$/8$7,8�$66,67(17 que
l'omple l'assistent a modus d'autoavaluació, després d'acordar amb la col·laboradora una setmana o període de
temps de treball a l'aula amb l'alumnat (sobre el tema de l'activitat a la que està inscrit/a).

El document anterior va paral·lel al que té la col·laboradora que es titula $1¬/,6,�'(/�',$5,�'
$8/$ i
que correspon al mateix temps acordat. Si és possible, s'hi afegeix l'observació directe a classe de la
col.laboradora-avaluadora obtenint així una triangulació perfecte sobre un espai de temps concret en dues
fases del treball, la inicial i la final. Per anar bé, s'hauria de repetir el curs següent per a comprovar no sols els
canvis que ha facilitat l'assistència a l'activitat sinó l'assimilació i incorporació a la pràctica habitual.

Així com en el cas del programa hem posat un model "contestat" perquè es vegi l'instrument i la manera com
l'ha omplert la col.laboradora-avaluadora, en aquest cas no ho faré perquè, com he dit abans, hi ha hagut
dificultat en la temporització. Per tant, darrera aquestes paraules hi va  el model que hem acordat pot ésser
vàlid entre tots els protagonistes de l'avaluació. A l'annex 7 bis, es trobarà exemplificació d'un model
contestat.
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT $872,1)250(�$66,67(17

FONT D'INFORMACIÓ:
3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW

DATA

AGENTS:
3URIHVVRU�D�G
DXOD��DVVLVWHQW�D
O
DFWLYLWDW

�������������������������������4h(67,21$5,�3(5�$�/
$872,1)250(�$9$/8$7,8
� $QjOLVL�GH�FRQWLQJXWV�TXH�HV�WUREHQ�SODQWHMDWV�HQ�XQD�VHT�qQFLD�GH�WHPSV�DFRUGDGD������������������������L�VREUH

TXLQV�DVSHFWHV�IRQDPHQWDOV��+D�G
DQDU�G
DFRUG�DPE�OD�SDUW�GH�GLDUL�HVFROOLGD �FDO�DSXQWDU�ORV��GHILQLU�OD�SDUW
HVSHFtILFD�TXH�FRUUHVSRQ�D�O
DFWLYLWDW�GHO�3)�

(Descripció continguts, idoneïtat de la selecció d'aquests d'acord amb el PCC, idoneïtat de la selecció feta en funció
de la tipologia d'alumnes, és adequada la seqüència de continguts, intensitat amb què es porten a terme,...)

� $QjOLVL�GH�OD�PHWRGRORJLD�HPSUDGD�D�SULQFLSL�GH�FXUV(descripció, valoració del seu funcionament, són adients les
activitats proposades, descripció i valoració de recursos didàctics emprats,...)

� 5HVXOWDWV�REWLQJXWV�(nivell d'assoliment dels objectius, millores individuals marcades en atenció a la diversitat,
relació amb quadre primer d'aquesta graella,...)

� 9DORUDFLy�JOREDO�L�VDWLVIDFFLy�SHUVRQDO (pel que fa al desenvolupament de les sessions, per la resposta dels
alumnes, la satisfacció que han tingut els alumnes també compta, si la didàctica emprada distorsionat o afavorit
especialment alguns aspectes...)

� 3RVD�Q~PHUR�LQGLFDQW�O
RUGUH�DPE�HO�TXH�WUHEDOOHV�KDELWXDOPHQW�
Explicar el tema                                                       Llegir en veu alta la lliçó corresponent del tema
Repetir la lectura                                                      Explicar el que no s'ha entès
Preguntar la lliçó oralment                                       Fer exercicis copiats de la pissarra
Fer exercicis trets del llibre                                      Distribució del treball en grup
Treball individual dels alumnes                                Exposició de conclusions
Escriure les conclusions                                           Estudiar
Posar nota                                                                Escriure al diari
Fer autoinforme els alumnes                                    Treball de recerca dels alumnes

�&ROÂODERUDGRUD�� (Q� IXOO� D� SDUW� R� GDUUHUD� DTXHVWD� SjJLQD�� SHUz� VHJXLQW
VHPSUH�HO�JXLy��IHX�GHVFULSFLRQV��DQRWDFLRQV��REVHUYDFLRQV��HWF��

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV
���������

�����������0�� 5RVD
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT $1¬/,6,�'(/�',$5,�'(�&/$66(

FONT D'INFORMACIÓ:
'LDUL�GHO�3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW

DATA

AGENTS:
$YDOXDGRU�D

�������������������������������4h(67,21$5,�3(5�$�/
$872,1)250(�$9$/8$7,8
� $QjOLVL�GH�FRQWLQJXWV�TXH�HV�WUREHQ�SODQWHMDWV�HQ�XQD�VHT�qQFLD�GH�WHPSV�DFRUGDGD������������������������L�VREUH

TXLQV�DVSHFWHV�IRQDPHQWDOV��+D�G
DQDU�G
DFRUG�DPE�OD�SDUW�GH�GLDUL�HVFROOLGD �FDO�DSXQWDU�ORV��GHILQLU�OD�SDUW
HVSHFtILFD�TXH�FRUUHVSRQ�D�O
DFWLYLWDW�GHO�3)�

(Descripció continguts, idoneïtat de la selecció d'aquests d'acord amb el PCC, idoneïtat de la selecció feta en funció
de la tipologia d'alumnes, és adequada la seqüència de continguts, intensitat amb què es porten a terme,...)

� $QjOLVL�GH�OD�PHWRGRORJLD�HPSUDGD�D�SULQFLSL�GH�FXUV(descripció, valoració del seu funcionament, són adients les
activitats proposades, descripció i valoració de recursos didàctics emprats,...)

� 5HVXOWDWV�REWLQJXWV�(nivell d'assoliment dels objectius, millores individuals marcades en atenció a la diversitat,
relació amb quadre primer d'aquesta graella,...)

� 9DORUDFLy�JOREDO�L�VDWLVIDFFLy�SHUVRQDO (pel que fa al desenvolupament de les sessions, per la resposta dels
alumnes, la satisfacció que han tingut els alumnes també compta, si la didàctica emprada distorsionat o afavorit
especialment alguns aspectes...)

� 3RVD�Q~PHUR�LQGLFDQW�O
RUGUH�DPE�HO�TXH�HV�FUHX�SRW�WUHEDOODU�OD�SURIHVVRUD��KDELWXDOPHQW�
Explicar el tema                                                       Llegir en veu alta la lliçó corresponent del tema
Repetir la lectura                                                      Explicar el que no s'ha entès
Preguntar la lliçó oralment                                       Fer exercicis copiats de la pissarra
Fer exercicis trets del llibre                                      Distribució del treball en grup
Treball individual dels alumnes                                Exposició de conclusions
Escriure les conclusions                                           Estudiar
Posar nota                                                                Escriure al diari
Fer autoinforme els alumnes                                    Treball de recerca dels alumnes

�&ROÂODERUDGRUD�� (Q� IXOO� D� SDUW� R� GDUUHUD� DTXHVWD� SjJLQD�� SHUz� VHJXLQW
VHPSUH�HO�JXLy��IHX�GHVFULSFLRQV��DQRWDFLRQV��REVHUYDFLRQV��HWF��

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV
���������

�����������0�� 5RVD
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En aquest cas l'avaluadora ha de tenir molt present els aspectes orientatius que té
en el seu bloc de treball i que torno a repetir aquí:

$63(&7(6�25,(17$7,86�3(5�$�/
$9$/8$'25�$
1R�HV�SUHWHQ�DJDIDU�WRW�HO�GLDUL�VLQy�TXH�V
DFRUGDUj�DPE�HO�SURIHVVRUDW�G
DXOD�OD�SDUW�TXH�V
DJDID��XQD�VHWPDQD��XQV
GLHV��HWF��GH�SULQFLSL�GH�FXUV���/
DQjOLVL�GHO�GLDUL�HO�ID�O
DJHQW�H[WHUQ��OD�FRO�ODERUDGRUD�GH�OD�&RPLVVLy��HQ�DTXHVW�FDV�L
HQ�UHDOLW]D�O
LQIRUPH��(O��SURIHVVRUDW��VHJXLQW�HO�PDWHL[�JXLy��VHQVH�TXH�WLQJXL�FRQHL[HPHQW�GH�O
LQIRUPH�TXH�ID
O
$YDOXDGRUD��ID�HO�VHX�LQIRUPH�D�SDUWLU�GHO�VHX�SURSL�GLDUL�G
DXOD���3RVWHULRUPHQW�HV�SRVD�HQ�FRP~�L�HQ�VXUW�XQD�~QLFD
GHVFULSFLy��pV�D�GLU�XQ�~QLF�LQIRUPH�FRQVHQVXDW
Posada en comú entre assistent i avaluador del PFZ. Contrastar opinions de  la part de diari de classe i autoinforme
avaluatiu corresponent a :

����3HO�TXH�ID�D�FRQWLQJXWV
����3HO�TXH�ID�D�PHWRGRORJLD
����3HO�TXH�ID�D�UHVXOWDWV
����3HO�TXH�ID�D�YDORUDFLy�JHQHUDO�L�DVSHFWHV�FRQFUHWV�D�UHPDUFDU
����3HO�TXH�ID�D�VDWLVIDFFLy�SHUVRQDO

'HVFULSFLy�GHO�WUHEDOO�TXH�GHVHQYROXSD�D�FODVVH�HO�SURIHVVRU�D�DVVLVWHQW�DO�3)=
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT:
&XUV

3ULPHUD�HQWUHYLVWD�DPE�DVVLVWHQW�QRP�
%

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV����������

�����������0��5RVD�9HUJpV

Avaluador/a nom:
(QFDUQD�&LXUDQV

Activitat habitual fora PFZ:

FONT D'INFORMACIÓ:
El professor/a assistent %

DATA

AGENTS: Col·laborador/a
(QFDUQD
Professor/a assistent %

���������������������4h(67,21$5,� 6(0,(6758&785$7� 3(5� $
/
(175(9,67$

������������������������������������������������4h(67,21$5,�2�*8,Ï

�� Hi ha criteris de planificació de centre pel que fa a la formació? Quins?

3RFV��(OV�GDUUHUV�GRV�DQ\V�HV�YD�GHPDQDU�DVVHVVRUDPHQW�GH�PDWHPjWLTXHV�L�OOHQJXD�RUDO��D�WUDYpV�GHOV
GHSDUWDPHQWV�GH�PDWHPjWLTXHV�L�OOHQJXD���/¶REMHFWLX�HUD�UHYLVDU�VL�HO�TXH�HVWjYHP�IHQW�HUD�DGHTXDW�R�QR��HQ
HOV�GLIHUHQWV�DVSHFWHV�GH�OD�SURJUDPDFLy�L�PRGLILFDU�HO�FRUUHVSRQHQW�3&&��
/D�UHVWD�GH�IRUPDFLy�pV�LQGLYLGXDO�L�QR�KL�KD�SODQLILFDFLy�G¶HVFROD��$OJXQ�FLFOH�Vt�TXH�GHFLGHL[�IHU�XQ
GHWHUPLQDW�FXUV�HQ�IXQFLy�GHOV�SURMHFWHV�SHGDJzJLFV�TXH�HVWj�R�YRO�WLUDU�HQGDYDQW��3HU�H[HPSOH�DTXHVW��HO
�3URMHFWH�GHVFREHUWD������HQ�DTXHVW�VHQWLW�O¶HVFROD�SULRULW]D�UHFXUVRV�HFRQzPLFV�SHU�SRGHU�GXU�D�WHUPH�HO
SURMHFWH�

��$ Com i quan parla l'equip directiu amb el professorat per a l'assistència a les activitats del PFZ?

1RUPDOPHQW�VH¶Q�SDUOD�HQ�OD�FRRUGLQDFLy�GH�FLFOHV�L�HV�SDVVD�HO�OOLEUH�DPE�OD�LQIRUPDFLy���(Q�HO�SURSHU
FODXVWUH��OD�FDS�G¶HVWXGLV�GHPDQD�OD�SUHYLVLy�TXH�FDGD�FLFOH�ID�L�HV�GHWHUPLQHQ�HOV�TXH�VyQ�GH�WRWD
O¶HVFROD�VHPLQDULV��
(OV�SURIHVVRUV�LQWHULQV��SURYLVLRQDOV�L�HOV�TXH�YLXHQ�IRUD�GH�OD�FRPDUFD��GHFLGHL[HQ�HO�VHWHPEUH���SHUTXq�QR
VDEHQ�RQ�VHUDQ���6RYLQW�HOV�SURIHVVRUV�WDPEp�V¶DSXQWHQ�DOV�FXUVRV�SURS�GHO�OORF�RQ�UHVLGHL[HQ�
��$�Quin criteri de centre determina l'assistència del professorat a l'activitat del PFZ?

�6L�pV�XQ�DFRUG�GH�FODXVWUH�D�SDUWLU�GHOV�REMHFWLXV�TXH�HQV�KHP�SURSRVDW�HQWUH�WRWV�O¶DVVLVWqQFLD�pV
JHQHUDOLW]DGD��WDQW�VL�HV�ID�HQ�KRUDUL�HVFRODU�FRP�QR��UHVSHFWDQW�VL�KL�KD�DOJXQD�FDXVD�GH�IRUoD�PDMRU�SHU�QR
DVVLVWLU�KL�
�% El claustre o l'Equip Directiu exigeix que participis en alguna activitat específica?

�7DQW�FRP�H[LJLU�QR��SHUz�VL�pV�XQ�DFRUG�GH�FODXVWUH�KL�YD�WRWKRP���
�%� Per què has escollit aquest model de formació que realitzes ?

�3HUTXq�P¶pV�PROW�FzPRGH�TXH�VLJXL�SURS�GH�FDVD��3HUTXq�VL�HO�UHDOLW]R�GXUDQW�HO�FXUV�SXF�DQDU�FRPHQWDQW
DPE�OHV�FRPSDQ\HV��OHV�DSRUWDFLRQV�TXH�HQ�UHER��3HUTXq�D�O¶HVWLX�HP�GHGLFR�D�IHU�IRUPDFLy�PpV�SHUVRQDO�L�QR
WDQW�GLULJLW�D�O¶HVFROD�HQ�FRQFUHW��
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�%� Decideixes alguna cosa  respecte la formació del professorat? Explica't

4XDQ�HV�GHPDQD�DOJXQ��DVVHVVRUDPHQW�Vt���3RWVHU��SHUTXq�VyQ�FXUVRV�IHWV�D�OD�FDUWD�SHU�D�FDGD�HVFROD�R�JUXS
GH�PHVWUHV���(V�WUHEDOOD�VREUH�O¶H[SHULqQFLD�L�HV�SRW�UHYLVDU�L�DYDOXDU�OD�IHLQD�IHWD�7DPEp�HV�GHFLGHL[�HOV
REMHFWLXV�L�FRQWLQJXWV�D�WUHEDOODU�HQ�IXQFLy�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�SDUWLFLSDQWV�L�GH�O¶HVFROD�
�'� La distància del lloc de treball a la formació és un problema?

7DO�FRP�V¶HVWj�IHQW�DUD�QR��3HUz�pV�FHUW�TXH�VRYLQW�KL�KD�FXUVRV�TXH�HV�GRQHQ�D�%DUFHORQD�TXH�VL�HV�IHVVLQ�D�OD
FRPDUFD�KL�DVVLVWLULD��(Q�JHQHUDO�WULHP�HOV�FXUVRV�TXH�HV�IDQ�D�SURS�GH�FDVD�

�'� La franja horària proposada és adient?

6L��7RW�L�TXH�OD�JHQW�TXH�Wp�QHQV�SHWLWV�HOV�pV�GLItFLO�FRPELQDU�KR���3HQVR�TXH�VHULD�ER�TXH�HO�'HSDUWDPHQW�HV
SODQWHJpV�OD�IRUPDFLy�GLQV�O¶KRUDUL�OHFWLX��DPE�OD�VXILFLHQW�FREHUWXUD�GHO�SHUVRQDO��
1R�KL�YHXV�XQD�DOWUD�IyUPXOD"
(V�SRGULHQ�IHU�LQWHQVLXV�L�VHPSUH�HQ�IXQFLy�GHOV�REMHFWLXV�GHO�FHQWUH�
�(. Quina relació mantens amb la Comissió del PFZ o amb algun membre en concret d'aquesta?
&DS��$UD�DPE�WX�
��$ Creus que ha de canviar el paper del professorat dins l'aula, ara que som al s. XXI? Per què?
�1R�HV�TXH�KDJL�YDULDW�OD�PHYD�LGHD�GHO�SDSHU�GHO�SURIHVVRU�GLQV�O¶DXOD�HQ�IXQFLy�GHO�VHJOH�HQ�TXH�HVWHP��/D
LGHD�GHO�SDSHU�TXH�XQD�PHVWUD�KD�GH�IHU�GLQV�O¶DXOD�pV�PpV�SURGXFWH�GH�O¶H[SHULqQFLD��GH�OHV�OHFWXUHV�L�GH�OHV
FRQYHUVHV�DPE�FRPSDQ\V�L�JHQW�GH�GLIHUHQWV�jPELWV�HQ�HOV�TXH�HP�PRF�
3HQVR�TXH�OD�PHVWUD�KD�GH�VHU�XQD�SHUVRQD�G¶jPSOLD�IRUPDFLy�HQ�GLIHUHQWV�WqFQLTXHV�L�UHFXUVRV�SHGDJzJLFV�
FRQHL[HGRUD�GH�OD�UHDOLWDW�TXH�HQYROWD�HOV�QRVWUHV�DOXPQHV�VRFLDO�HFRQzPLFD�FXOWXUDO����
3HU�XQD�EDQGD�YHLJ�HO�SDSHU�GHOV�PHVWUHV�FRP�XQ�JXLD�HQ�HOV�DSUHQHQWDWJHV��8QD�SHUVRQD�TXH�IDFLOLWL�OHV
WqFQLTXHV�PpV�DGHTXDGHV�SHU�WDO�TXH�HOV�VHXV�DOXPQHV�DSUHQJXLQ�D�DSUHQGUH�
3HU�XQ�DOWUH�L�FDGD�YHJDGD�PpV�LPSRUWDQW��SHQVR�TXH�KD�GH�VHU�XQD�SHUVRQD�DWHQWD�D�OHV�LQTXLHWXGV�GHOV�VHXV
DOXPQHV��DOV�DVSHFWHV�PDGXUDWLXV�WDQW�SHO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�D�OD�VHYD�DXWRHVWLPD��FRP�DOV�DVSHFWHV
UHODFLRQDOV��FRP�D�OHV�DFWLWXGV�VRFLDOV��&DO�GRQD�HLQHV�DOV�QHQV�SHU�WDO�TXH�SXJXLQ�VDEHU�TXL�VyQ�HQ�TXLQ�PyQ
YLXHQ�L�FRP�SRGHQ�VHU�SHUVRQHV�G¶RSLQLy�L�IHU�~V�GH�OD�VHYD�OOLEHUWDW�SHU�PLOORUDU�WDQW�VLWXDFLRQV�SHUVRQDOV�FRP
FROÂOHFWLYHV��
�%� Per què fas formació permanent?

'RQFV�XQD�PLFD�SHO�TXH�KH�UHVSRVW�D�GDOW��3HU�DGTXLULU�WqFQLTXHV�TXH�SXJXLQ�DMXGDU�DOV�PHXV�DOXPQHV�D
DSUHQGUH��VHJRQV�OHV�QHFHVVLWDWV��L�WDPEp�SHU�WUREDU�HVSDLV�GH�UHIOH[Ly�VREUH�OD�PHYD�IHLQD�7RW�L�TXH�QR�HQ
WURER�JDLUHV�G¶DTXHVWV�GDUUHUV�
�%� Creus que millorarà alguna cosa del teu treball assistint a aquesta activitat? Especifica quina/es?

�6t��+L�KD�HO�SODQWHMDPHQW�JHQHUDO�GH�FRP�V¶KDQ�GH�WUHEDOODU�OHV�FLqQFLHV�DPE�HOV�PpV�SHWLWV�TXH�P¶KD�DSRUWDW
QRYHV�UHIOH[LRQV�HQ�OD�SUjFWLFD��6HJXU�TXH�OD�PHYD�SURJUDPDFLy�SHO�FXUV�YLQHQW�VHUj�GLIHUHQW�GH�OD�G¶DTXHVW
FXUV��3HU�H[HPSOH�DOJXQV�GHOV�FRQWLQJXWV�TXH�KHP�WUHEDOODW�HQ�HO�FXUVHW�HOV�PDWHULDOV��O¶DLJXD�����L�VREUHWRW�OD
ILORVRILD��HO�SHUTXq�GH�FRP�KR�KHP�GH�WUHEDOODU�L�OD�QHFHVVLWDW�TXH�DL[z�VHJXHL[L�XQ�SURFpV�DO�OODUJ�GH�OD
SULPjULD��QR�QRPpV�P¶KD�GXW�D�IHU�UHIOH[LRQV�SHUVRQDOV�GH�FDQYL��SHQVR�TXH�WDPEp�P¶KD�GRQDW�HOHPHQWV�SHU
SODQWHMDU�KR�HQ�HOV�FRPSDQ\V�L�IHU�OD�UHIOH[Ly�GH�FRP�KR�HVWHP�WUHEDOODQW�HQ�WRWV�HO�FLFOHV��'H�IHW�SHQVR
SODQWHMDU�KR�D�OD�FDS�G¶HVWXGLV�SHU�WDO�TXH�V¶LQFORJXL�HQ�HO�SURSHU�SOD�DQXDO�FRP�D�REMHFWLX�
�%� Creus que sempre es  millora alguna cosa fent formació, sigui quina sigui?

1R
4Xq�UjSLGD��SHU�TXq�QR�"
3HU�TXH�GHSqQ�GH�PROWV�IDFWRUV��+L�KD�PROWV�FXUVRV�DOV�TXH�DVVLVWHL[HV�TXH�QR�W
DSRUWHQ�JUDQ�FRVD�

�&� Què vols canviar en concret de la teva feina  assistint a l'activitat que assisteixes? Per què?

/¶DSUHQHQWDWJH�GH�OHV�FLqQFLHV��3HUTXq�QR�OHV�HVWHP�IHQW�HQ�OD�OLQHD�H[SHULPHQWDO�TXH�SHQVR�TXH�V¶KD�GH�IHU�HQ
HO�PHX�FLFOH�
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�'� Quines dificultats concretes trobes, en els teus alumnes de classe, respecte el tema que correspon a
l’activitat?

/¶DVVLPLODFLy�G¶XQD�PDQHUD�G¶DGTXLULU�FRQHL[HPHQW�L�TXH�HO�UHODFLRQLQ�DPE�DSUHQHQWDWJHV�DQWHULRUV
/¶DGTXLVLFLy�G¶XQ�PqWRGH�G¶DSUHQHQWDWJH�TXH�HO�SXJXLQ�DSOLFDU�D�QRXV�SURSRVWHV�GH�FRQHL[HPHQW��D�WUDYpV�GH
O¶H[SHULPHQWDFLy�O¶REVHUYDFLy��4XH�VLJXLQ�FDSDoRV�GH�FRQVWUXLU�HO�VHX�PqWRGH�SURSL�G¶DSUHQHQWDWJH�
�(� Si penses que les activitats de formació s'han d'avaluar, digues per què i com et sembla que seria millor
fer-ho?

6t��$�WUDYpV�GH�OD�SRVWD�HQ�SUjFWLFD�D�OHV�DXOHV�GHOV�DSUHQHQWDWJHV�DGTXLULWV

+R�YHXV�SRVVLEOH��DYDOXDU�HOV�DSUHQHQWDWJHV�GLQV�O
DXOD"

7X�KR�HVWjV�SURSRVDQW��QR"�+R�YHLJ�SRVVLEOH�FRP�KR�HQIRTXHV�L�KR�YHLJ�SRVVLEOH�TXH�KR�IHP�HQWUH�HOV�SURSLV
PHVWUHV��1R�P
KH�SODQWHMDW�FRP��D�OD�SUjFWLFD�

�(� Estàs disposada a implicar-te en aquesta avaluació des del disseny fins l’informe i conclusió final, com?

�'H�IHW�FDOGULHQ�SODQWDJHPHQWV�QRXV�SHU�D�OD�IRUPDFLy��HQ�HOV�TXDOV�MR�KL�HVWqV�G¶DFRUG��1RPpV�DL[t�KL�SRGULD
FROÂODERUDU�

&RP�KDXULHQ�GH�VHU�DTXHVWV�SODQWHMDPHQWV�QRXV"
(Q�L�SHO�FHQWUH

�)�Com valores els certificat d'assistència que et donaran ?

$FWXDOPHQW�HW�VHUYHL[�SHU�WHQLU�SXQWXDFLy�GLQV�HO�FRV�GH�IXQFLRQDULV��1R�HV�YDORUD�O¶~V�TXH�HQ�ID�OD�JHQW�L�OHV
UHSHUFXVVLRQV�GLQV�HO�FHQWUH�L�R�O¶DXOD��

3HU�PL�pV�PpV�LPSRUWDQW�HO�TXH�P¶DSRUWD�HO�FXUV�L�QR�SHUGUH�HO�WHPSV���TXH�O�D�SXQWXDFLy�TXH�HP�SXJXLQ
GRQDU�

��  Descriure els continguts que es treballen en relació a la temàtica de l'activitat de formació, descriure la
metodologia, descriure els resultats obtinguts, fer-ne una valoració global
&RQWLQJXWV

5HIOH[Ly�DO�YROWDQW�GH�OD�FLqQFLD�TXH�HQVHQ\HP�D�O¶DXOD�
(OV�PDWHULDOV�TXH�DSRUWD�HO�SURMHFWH�
)RUPD�GH�SODQWHMDU�OHV�DFWLYLWDWV��REHUWHV�R�VXJJHULGHV"�(O�OOHQJXDWJH��OD�FRPXQLFDFLy��O¶REVHUYDFLy��*UDHOOHV
GH�GDGHV�
2EMHFWHV�LQDQLPDWV��&RQFHSWXDOLW]DFLy�
(O�WUHEDOO�GHOV�VHQWLWV�
6zOLGV��OtTXLGV�L�JDVRV�
/¶HQWRUQ�LPPHGLDW�D�O¶HVFROD�
/HV�LQWHUUHODFLRQV�HQWUH�PDWqULHV��OD�JOREDOLW]DFLy��/D�YHUEDOLW]DFLy��OHV�SULPHUHV�FRQFOXVLRQV�FLHQWtILTXHV��OHV
WUDQVFULSFLRQV�
(ODERUDFLy�GH�PDWHULDOV�
&RQVWUXFFLy�GHO�FRQHL[HPHQW�FUHL[HPHQW�HQ�HVSLUDO�

�(Q�DTXHVWV�PRPHQWV�UHFRUGR�TXH�FRLQFLGHL[HQ�DPE�HOV�TXH�HP�YD�SURSRUFLRQDU�HO�IRUPDGRU�TXDQ�YDLJ�IHU
O
HQWUHYLVWD��

&DGDVFXQ�GHOV�FRQWLQJXWV�KDQ�HVWDW�WUHEDOODWV�GH�OD�PDQHUD�VHJ�HQW�
([SRVLFLy�WHzULFD��'RFXPHQWDFLy�UHIHUHQW�DO�FRQWLQJXW�DSRUWDGD�SHO�IRUPDGRU��L�WDPEp�SHOV�DVVLVWHQWV�VL�HQ
WHQtHP��$SOLFDFLy�DPE�XQD�SUjFWLFD�DPE�PDWHULDOV��$PSOLDFLy�GH�O¶DFWLYLWDW�DPE�SURSRVWHV�GH�OHV�DVVLVWHQWV�
5HIOH[Ly�FRQMXQWD��$SRUWDFLy�SHU�SDUW�GH�OHV�DVVLVWHQWV�GH�GLYHUVHV�H[SHULqQFLHV��'LILFXOWDWV�DO�SRUWDU�KR�D�OD
SUjFWLFD�HQ�OHV�DXOHV��%XVFDU�VROXFLRQV�HQWUH�WRWHV�

/D�YDORUDFLy�pV�PROW�SRVLWLYD�
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��$ Si la formació la feu en el teu propi centre, en la primera visita del formador/a amb qui ha parlat o s'ha
reunit? Temes tractats:

1R�pV�HO�FDV

�%� Com assistent a l'activitat has pogut explicar com t'agradaria treballar? Ho has compartit amb els
companys i formador/a? Heu discutit o heu estat d'acord o heu fet majoria?

6t�Vt�Vt����
�eV�XQD�SHUVRQD�PROW�H[SUHVVLYD��

�&� El formador, quins objectius ha proposat de treballar en concret?. Explicita. Li heu explicat el que
preteníeu cada un de l'equip, el que desitjaves treure'n ? Heu estat d'acord a la primera?

9DP�HVWDU�G¶DFRUG��0DOJUDW�KL�KDYLD�JHQW�DPE�GLIHUHQWV�FRQHL[HPHQWV�SUHYLV�VREUH�HO�FXUV��SHQVR�TXH�WRWKRP
YD�SRGHU�GLU�OD�VHYD�
�'� Heu sabut com avaluaríeu l'activitat i si comportaria modificacions en algun aspecte?

1R

eV�PROW�OODUJ�WRW�DL[z��QR"
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Com he dit a l'encapçalament d'aquest punt, després d'un parell d'entrevistes ens vàrem adonar que sortien
unes respostes "massa" reflexionades, un xic "encarcarades", poc espontànies i molt cenyides als punts
estrictes del "guió" que feien l'entrevista massa llarga però aportaven un coneixement molt exhaustiu de
l'activitat, el que l'envolta i els resultats.
En comentar-ho amb el professor X. Gimeno ens va donar una altra sortida que  l'hem provat i que
proporciona més el sentiment de la persona entrevistada, és més espontani però no tant exhaustiu, en diem "la
roda". Així que, com he dit, presento el següent instrument que segueix amb l'entrevista preparada i
estructurada però amb una aplicació i resultat més obert i espontani.
 (si el dibuix no és prou clar, veieu l'instrument real que hem utilitzat, a l'annex 7 bis).

Funcionament del segon instrument���OD�52'$��
A l'hora de l'entrevista (sense preparació prèvia) es dóna la roda a la persona entrevistada de manera que ella
sigui qui es trobi amb la pregunta a respondre, decideixi si ho vol fer o vol passar a una altra, que comenci a
parlar per allà on vulgui, que s'hi estigui el temps que cregui convenient amb cada una, etc. Tots aquests
aspectes del gest, el temps, la improvisació,... també ens aporten uns elements importants (si li va bé parlar o
no del tema, si li és plaent més un tema que un altre i s'hi exten més, si hi ha alguna cosa que li molesta
parlar-ne , etc.) i si a l'acabar de parlar, totes les preguntes estan contestades, millor. Si no és així es pot
considerar que les aportacions han estat suficientment fonamentades o es pot incidir amb algun
qüestionament oral.
L'avaluador/a, en un principi,  no participa en res més que en recollir les opinions i sensacions i sentiments
que es produeixen (sigui en bloc de camp, sigui, molt millor, amb cassette). Després pot veure si ha d'incidir
més o menys.

La 6(*21$�(175(9,67$ es deixa per l'últim trimestre, quan l'activitat ja s'està acabant o ja ha finalitzat.
Es reuneix l'avaluador/a amb l'assistent sense passar-li l'instrument prèviament (com s'havia fet en la
primera). Pel demés segueix la mateixa estratègia. En aquesta ocasió exposo el model sense contestar. (es
trobarà exemples a l'annex 7 bis)

����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT:

Avaluador/a nom:

6HJRQD�HQWUHYLVWD�DPE�DVVLVWHQW�QRP�

DATA FONT D'INFORMACIÓ:
El professor/a assistent

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV
���������

�����������0�� 5RVD
9HUJpV

              Per què fas
                                              Formació
                                              Permanent?
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$*(176��&ROÂODERUDGRUD
3URIHVVRU�D�DVVLVWHQW

������������������������4h(67,21$5,�6(0,(6758&785$7�3(5�$�/$�6(*21$�(175(9,67$

������������������������������������������������4h(67,21$5,�2�*8,Ï

��$� Has trobat en l'activitat i en el seu desenvolupament allò que necessitaves?

��$� Has anat aplicant a l'aula alguns aspectes a mida que s'anaven comentant? Quins?

�%� El formador/a ha potenciat la integració i relació amb el grup? Com?

�%� El formador/a ha fet una exposició clara del tema? Com?

�%. Domina la matèria el formador/a o el poc domini ha fet que quedessin llacunes?

�%. El formador/a ha estat motivador, provocador d'entusiasme?

�%� S'ha dialogat i ampliat aspectes que no eren prou clars? Quins?

�&� Descriu l'aplicació que has pogut fer dels teus aprenentatges i la reflexió que t'han produït

��$ Hi ha hagut necessitat de canviar mobles o de lloc de treball a l'aula per adaptar-se al que han dit a l'activitat de
formació? En què ha distorsionat o afavorit?

�%� Has agrupat els nois d'una altra manera diferent a la que tenies, com?

�%� L'agrupament que ara utilitzes permet atendre les diferències dintre l'aula? Com?

�%. Has fet servir un treball de grup que abans no utilitzaves?

�&. Planifiques unitats de treball adequant-les a situacions concretes i abans no ho feies?

�& Tipus d'unitats que es plateja als alumnes: obertes, tancades, de comunicació, individuals...

�& Presentes el Pla de Treball de cada unitat i el modifiques segons les opinions dels alumnes?

�&� Fas avaluació inicial per a cada bloc de continguts?

�&� Ajustes la programació a aquesta? Com?

�'� Descripció de les activitats que realitzes de forma correlativa des que entres fins que acaba la classe.

�(� Com planteges el tracte de la diversitat a l'hora dels aprenentatges concrets?
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�(. Com atens els casos amb dificultats de conducta?

�)� Poses nota als exercicis diaris?

�). La poses fent una prova? Quan (final de tema, final de mes, mig tema, principi de trimestre...)?

�). T'apuntes els avenços que fa l'alumne/a diàriament? On? Com?

�)� Fas informe de cada alumne/a? Amb quina periodicitat?

�)� Tens en compte la graduació dels continguts i les diferències dels alumnes? Com?

��$ Fes una relació o descripció de materials aportats pel formador/a respecte
el tema

�%� Planifiques, selecciones o elabores materials en equip? Amb qui? Llistat i descripció
.

�&� Pots aprofitar el material que tenies i adequar-lo al que has après a l'activitat de formació? Pots explicar-ho?

�&� Prepares materials diversos per grups d'individus amb necessitats d'aprenentatge diferent?

��$ Descripció de la relació de treball que tenen els alumnes de la teva classe amb el professor/a i entre ells.

�%� Els alumnes de la teva classe  poden moure's lliurament dins i fora de l'aula? En quines ocasions?

�%� Has establert alguna estratègia que abans no tenies per a saber l'opinió dels alumnes? Quina?

�%� Acceptes els suggeriments que  fan els alumnes i els apliques? Quins? Exemplificacions

��$ Si has variat coses en la matèria específica, pots produir les mateixes variacions en d'altres matèries? Concreta quines
variacions i quines matèries

�%� Què fa que no puguis aplicar el mateix a altres aspectes o àrees ? Especifica

�&. Quins aspectes concrets del tema que heu estat treballant amb el formador/a han quedat per acabar o aprofundir?
Creus que ha de continuar l'activitat, per què?

��$ Quatre temes que es tracten a les reunions de professorat del teu Centre Educatiu

��$ Com traspasses els canvis que has fet després de rebre la formació al company/a més proper?
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��$ S’han compartit dificultats i solucions amb els companys/es? Com?

��$ Ha canviat el sistema de relació o treball amb l'equip més proper , el cicle?(planificació conjunta, acords concrets,
organització...) després de la formació feta?

��$  Habitualment, hi ha reflexió sobre la pràctica en el teu centre? Quin tipus?

�%� Descriure el calendari de treball del professorat quan no hi ha alumnes en
el Centre

�%. Com i quan convoca reunions l’Equip Directiu? N’hi ha d’extres?

�&. S'ha provocat un intercanvi d'experiències personals sobre el tema de formació que tu has desenvolupat ja sigui en
seminari o claustre o altre tipus de grup? Amb qui? Si no ha estat del teu tema, ho ha estat d'altres?
Quins temes?

��$ De quina manera has notat la teva participació en la tasca d'avaluació de l'activitat del PFZ?

��$ Com creus que podria millorar la participació dels assistents en aquesta avaluació?

�%� Què t'ha aportat aquesta anàlisi que has portat a terme per a complimentar aquest tipus d'avaluació de la formació?
Coses positives i negatives

�&��Descriu les aportacions que creus que has pogut fer per a la millora de
l'organització del PFZ i en concret per a la millora de l'avaluació.

La part que segueix de l'entrevista és l'específica de cada activitat, el 4h(67,21$5,� (63(&Ë),&. Es
important fer un aclariment al respecte.

 Com a investigadora d'uns instruments d'avaluació per a la llicència no era el meu interès fer l'anàlisi
exhaustiu de l'activitat sobre la que treballava. Era més important (pel temps amb que comptava) conèixer el
bon o mal funcionament de l'estratègia i l'instrument. Per aquesta raó, he esmicolat més els indicadors que
corresponen a aspectes més organitzatius i generals , útils, per a les comissions del PFZ i he exemplificat
breument els aspectes específics que s'han d'obtenir de la situació concreta.
En una Comissió PFZ  interessarà més aprofundir aquest aspectes específics que no pas els de gestió i
organització.
Primer:  cal tenir sempre present que els instruments que jo aporto són només a tall d'exemple per a qui en
vulgui fer ús.
Segon:  cal que cadascú elabori els instruments més adequats.
Tercer:  potser en el procés d'elaboració hi haurà alguns indicadors que els podran ésser útils però no tots.
Quart: No poso exemplificació (es trobarà a l'annex 7 bis)
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���������������������������������������������(OV�HVSDLV�HGXFDWLXV
�����������������������������������������������������4h(67,21$5,�(63(&Ë),&

��$ Què calia revisar en el PEC? On s'havien encallat?

��$�Quines bases els va donar l'assessora per avançar?

��$�Llistat d'espais educatius que pretenien renovar i perquè.

��$�Llistat d'espais educatius renovats i com

�%�Van participar els alumnes en els canvis? Com?

�%� Els canvis van ésser una novetat pels alumnes o una continuació del que estaven habituats?

 �&� Quins documents revisaren? Fer-ne llistat

�&� Quines modificacions importants es feren?

�&. Què se'n farà d'aquests documents?

�'� Quines àrees es beneficien dels espais obtinguts?

�'� Quins tipus de continguts seran modificats?
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�� ��������������������������������������3URMHFWH�'HVFREHUWD����
�������������������������������������������������4h(67,21$5,�(63(&Ë),&
��$�Quins continguts o temes concrets s’han treballat que tu no coneixies? Escriu-los

��$ D'aquests que has après de nou, quins ja has pogut introduir a l'aula? Escriu-los

�%. Posa un exemple d'algun tema treballat abans que el puguis modificar després de l'assistència a l'activitat i sigui una
millora pels alumnes

�%��El sistema de treball dins l'aula, un cop fetes les variacions didàctiques per part teva, han fet variar, l'atenció, la
implicació, la il·lusió, etc.  de l'alumnat?

�&� La proposta metodològica donada pel formador i la teva, un cop contrastada, t'ha obligat a fer modificacions? Quines?

�'� Has hagut de variar els espais de l'aula per poder portar a terme algunes pràctiques apreses?

�'. Quin material tenies abans i quin creus que pots utilitzar a partir d'ara?

��                (VWUDWqJLHV�G
LQWHUYHQFLy��UHODFLRQV�LQWHUSHUVRQDOV
������������������������������������������������4h(67,21$5,�(63(&Ë),&
��$ Quina ha estat la presa de decisió del grup pel que fa al tema de les relacions. Es pot generalitzar?

��$ Descripció de la forma de treball de l'alumne abans del seminari i després d'aplicar el que s'ha treballat en el vostre
grup

�%. Descriure en què afecte l'alumnat i quins canvis hi ha hagut a l'aula segons els casos que heu tractat

�&� Llistat de materials fets: Autoinformes dels alumnes i el professor/a

�'. Mostra de material elaborat per a parlar-ne amb l'Avaluador/a

����������,167580(176��$'5(d$76�$/6�)250$'256�(6
Segueix el mateix sistema que pels assistents. També s'hi pot incloure la roda però no cal especificar de nou.

����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT: $1$/,6,� '(/
352*5$0$

DATA FONT D'INFORMACIÓ:
/HFWXUD�3URJUDPD�3)=�L
HQWUHYLVWD�IRUPDGRU�L�DVVLVWHQW

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV������
����

�����������0��5RVD�9HUJpV
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��� $�WUDYpV�GHO�TXH�KDV�WUREDW�HVFULW�HQ�HO�3URJUDPD�GHO�3)=�L�HQ�OD�LQIRUPDFLy�G
LQWHUQHW��KDV�FRSVDW�HOV�REMHFWLXV�TXH
SURSRVD�O
DFWLYLWDW�GH�OD�TXDO�Q
HWV�IRUPDGRU�"�(QXQFLHQ�WUHV�
)RUPDGRU�D

��� $�WUDYpV�GHO�TXH�KDV�WUREDW�HVFULW�HQ�HO�3URJUDPD�GHO�3)=�L�HQ�OD�LQIRUPDFLy�G
LQWHUQHW��VDSV�Ep�HO�TXH�YDV�D�IHU�TXDQ
FRPHQFHV�O
DFWLYLWDW"�4Xq�KDYLHV�FUHJXW�TXH�IDULHV"
)RUPDGRU�D

����8Q�FRS�SDUODW�DPE�WRW�HO�JUXS��KL�KD�KDJXW�DGDSWDFLy�GHO�TXH�SUHWHQLHV��V
KDQ�SULRULW]DW�WHPHV�VHJRQV�QHFHVVLWDWV�JUXS�
4XLQV"
)RUPDGRU�D

��&RPSOHWDU�O
HVFULW�DO�GDUUHUD��DIHJLQW�WRW�HO�TXH�HV�YXOJXL�UHVSHFWH�HO�WHPD)
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT (QWUHYLVWD�DPE�IRUPDGRU�D
nom:

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV����������

�����������0��5RVD�9HUJpV

Col·laborador/a nom: Activitat habitual del formador/a fora PFZ:

FONT D'INFORMACIÓ:
El professor/a formador/a

DATA

AGENTS: &ROÂODERUDGRU�D��L
)RUPDGRU�D

�����������������������4h(67,21$5,�6(0,(6758&785$7�3(5�$�/
(175(9,67$
������������������(175(9,67$�$0%�(/�)250$'25�$����35(9,$�$�/
$&7,9,7$7�����
� $� Amb qui estàs en contacte des del primer moment per ésser formador del PFZ?

� $��Quines relacions mantens amb cada grup o institució que organitza i gestiona el PFZ?

� &��La informació que es llegeix a la fitxa informàtica o en el programa escrit, transmet les teves
intencions. En cas de ser negatiu especifica què es pot millorar.
�

� *��Per què fas formació als Plans de Zona?

� )��Com és que imparteixes aquesta àrea o matèria o part d'....?

� )� Quins criteris de selecció de temes i objectius has seguit?

� +� Descripció breu dels principis didàctics que impregnen el teu treball de
formador/a

,. Llistat dels objectius principals que transmetràs al grup, al llarg de les diferent sessions

� -��Llistat dels principals temes que es treballaran

� .� Quin sistema de treball faràs servir i amb quins recursos. Llistat

� //� Com i quan es parla amb el professorat assistent per acordar els diversos temes previs a l'inici de
l'activitat?
�

� //� Saps quin criteri determina l'assistència a l'activitat del PFZ?
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� //� Si es realitza en el propi centre dels assistents, quin contacte hi ha amb l’Equip Directiu del
mateix?
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����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:
,QWURGXFFLy��DO�3URMHFWH
'HVFREHUWD����
TIPOLOGIA/MODALITAT:
&XUV

(QWUHYLVWD�DPE�IRUPDGRU�D
nom: =

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV����������

�����������0��5RVD�9HUJpV

Col·laboradora nom:
(QFDUQD�&LXUDQV

FONT D'INFORMACIÓ:
El professor/a formador/a: =

DATA
JHQHU�PDLJ�GHO�����

AGENTS. &RO�ODERUDGRUD��
(QFDUQD�L�IRUPDGRU�D��=

�����������������������4h(67,21$5,�6(0,(6758&785$7�3(5�$�/
(175(9,67$
�������������������(175(9,67$�$0%�(/�)250$'25�$�'85$17�/
$&7,9,7$7�����
�%� El lloc on es desenvolupa l'activitat és adequat? Especifica coses positives i negatives

1R�GHO�WRW��OD�SqUGXD�GH�O¶HVSDL�ODERUDWRUL�GHOV�&(,3V��GLILFXOWD�OD�UHDOLW]DFLy�GH�FXUVRV�DPE�H[SHULPHQWDFLy�
/D�ELEOLRWHFD�RQ�HV�YD�IHU�HUD�HVSDLRVD��SHUz�UHV�PpV��FDO�DLJXD��PDWHULDOV��HVSDLV�SHU�GHL[DU�FRVHV�TXH�WHQHQ
XQ�SURFpV��HWF�
�%��Has trobat el que necessitaves per a poder impartir la docència? Qui és la persona de referència per a
qualsevol cosa que necessitis?

(OV�PDWHULDOV�HOV�SRUWDYD�MR�GLUHFWDPHQW��VL�FDOLHQ�FRVHV�FRQFUHWHV�G¶XQD�VHVVLy�SHU
O¶DOWUD��FRVHV�IXQJLEOHV��HV�GHPDQDYD�DOV�SDUWLFLSDQWV�TXH�OHV�SRUWHVVLQ�
/D�SHUVRQD�GH�UHIHUqQFLD�VHPSUH�pV�OD�UHVSRQVDEOH�QRPHQDGD�SHO�&53��D�YHJDGHV�HO�SURSL�&53��SODQWHMD�XQD
SHUVRQD�GH�FRQWDFWH�HQ�HO�SURSL�FHQWUH�RQ�HV�ID�HO�FXUV��TXH�WDPEp�YD�Ep�
�/� Hi haurà una adaptació al grup? De quina manera ?

$TXHVWD�SUHJXQWD�pV�HQ�IXWXU"�6L�ID�WHPSV�TXH�MD�HVWHP�WUHEDOODQW�
&ODULILFR��pV�TXH�KDYtHP�G
KDYHU�QRV�HQWUHYLVWDW�DEDQV�R�Ep�pV�TXH�DTXHVWD�SUHJXQWD�HVWj�HTXLYRFDGD�L�O
KDLJ
GH�SRVDU�HQ�OD�SULPHUD�HQWUHYLVWD�L�QR�HQ�OD�VHJRQD��RL"
1DWXUDOPHQW��V
KDXULD�GH�SDVVDU�D�OD�SULPHUD�HQWUHYLVWD�R�FDQYLDU�HO�YHUE
6L�HO�JUXS�JHQHUD�QHFHVVLWDWV�FRQFUHWHV��HQFDUD�TXH�DTXHVWHV�QR�WLQJXLQ�UHV�D�YHXUH�DPE�OD�SURSRVWD
SURJUDPjWLFD�SHU�DTXHOO�GLD���HV�SULRULW]D�OD�QHFHVVLWDW�GHO�JUXS��HQFDUD�TXH�HV�WUDFWL�G¶XQ�VXEJUXS�SHWLW
VHPSUH�TXH�OD�UHVWD�KR�DFFHSWL�L�KL�HVWLJXL�LQWHUHVVDW��VL�pV�XQ�SDUWLFXODULVPH�TXH�SRW�QR�LQWHUHVVDU�DO�JOREDO�
HV�VROXFLRQD�DSDUW��QR�DFRVWXPD�D�SDVVDU�DL[t��WRWKRP�YRO�VDEHU�O¶H[SHULqQFLD�GHOV�DOWUHV��SHU�VL�XQ�FDV«�
��$� Com s'agruparan per treballar (un sol grup?, d'altres maneres?, quan?)

(Q�DTXHVWD�SUHJXQWD�SDVVD�FRP�D�O
DOWUD��QR"

Si, bé, la modifiquem sobre la marxa, com s'agrupen per treballar els assistents?
'HSqQ�GH�O¶DFWLYLWDW�HQ�FRQFUHW��LQGLYLGXDO��SHWLW�JUXS��WRWKRP�D�O¶KRUD�
$�YHJDGHV�SHU�JUXSV�G¶HVFROHV�DILQV��3HU�JUXSV�GH�OD�PDWHL[D�HVFROD��6HPSUH�GHSqQ�GH�O¶DFWLYLWDW�L�GH�OHV
QHFHVVLWDWV�GH�VHU�SUjFWLFV�L�SRVLWLXV�

�%� Temps i tipus de tasques que es realitzen o s'han realitzat sense la presència del formador/a
&DS�� $� QR� VHU� TXH� VLJXL� O¶H[SHULPHQWDFLy� GH� OHV� SURSRVWHV� D� OD� SUzSLD� DXOD� GH
SURSRVWHV�VRUJLGHV�DO� FXUV� L� TXH�GHVSUpV�HYLGHQWPHQW� HV� FRPHQWHQ�DO� JUDQ�JUXS
SHU�VDEHU�FRP�HQV�Q¶KHP�VRUWLW�
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�&� Mentre es realitzen les tasques no presencials previstes, que hi fas? Com la tutoritzes?

12�/,�)$,*�/$�35(*817$��12�&255(6321�

�&� Un cop s’acaba l’activitat penses seguir tutoritzant-la? Com?
1R�� 'H� WRWD� PDQHUD� UHVWR� REHUW� D� FRQVXOWHV� TXH� SRGHQ� FRPSRUWDU� OD� PHYD
SUHVqQFLD�DO�FHQWUH�R�Ep�OD�UHVSRVWD�YLD�H�PDLO�

��$ Especificar els canvis concrets que s’han hagut de portar a terme i la causa i, si es pot, el resultat del canvi
respecte a:

.a. Objectius

.b. Temes

.c. Sistema de treball

.d. Recursos

.e. Tipus d’agrupament

.f.  Tasques sense la presencia del formador

.g. Tutorització posterior

.h. Materials

.i.  Estratègia

/D�SURSRVWD�LQLFLDO�HV�YD�UHVSHFWDU�L�VHJXLU�HQ�WRW�PRPHQW��1R�KL�YD�KDYHU�FDQYLV�
SRWVHU�HQ�WUDFWDU�VH�G¶XQ�FXUV�G¶,QWURGXFFLy�OHV�DVVLVWHQWV�WHQLHQ�FODU�TXH�YHQLHQ�D
VHJXLU�XQ�SURJUDPD�EDVDW�HQ�XQV�REMHFWLXV�JHQHUDOV�TXH�SURSRVD�DO�&'(&�

��$ Si pots facilitar llistat de materials que penses donar o has donat

)RWRFRSLHV�WDQW�GH�PRGHO�GH�WUHEDOO�FRP�WHzULFV
/ODYRUV
3ODQWHV
�([SOLFLWD�PROWV�PDWHULDOV�TXH�QR�pV�QHFHVVDUL�DSXQWDU��FUHF�
��$ Tens prevista la creació de materials dins l'activitat junt amb l'equip o ja n'heu creat? Quins?

1R��7DPSRF�Q¶KHP�FUHDW��(O�FXUV�HV�EDVD�HQ�PDWHULDOV�MD�HODERUDWV�L�SUHSDUDWV
SHO�&'(&
5 $ Has conegut les necessitats més urgents que tenen els assistents quan arriben? Descripció general,

especificant si hi ha casos particular

'HVFRQHL[HPHQW�UHDO�L�FRQFUHW�GHO�3URMHFWH
$QJRL[D�SHU�O¶DSOLFDFLy
1HFHVVLWDWV�G¶RUJDQLW]DFLy�GH�O¶DXOD�L�GHO�tWHPV�D�WUHEDOODU
'LILFXOWDWV�SHU�HQWHQGUH�OD�JOREDOLW]DFLy�TXH�UHSUHVHQWD
6HT�HQFLDFLy�GHOV�WHPHV
(YROXFLy�FtFOLFD�GHOV�FRQHL[HPHQWV��SURFHGLPHQWV�L�DFWLWXGV

�% Explicitar les estratègies motivadores emprades

3URYRFDFLy�D�SDUWLU�GHO�PRGHOV�R�GHOV�H[SHULPHQWV
&UHDFLy�GH�SUREOHPHV
)HP�G¶DOXPQHV��IDLJ�G¶DOXPQH
6XUWR�DO�FDUUHU��TXq�YHLJ��H[SHULPHQWR�D�O¶DXOD��RQ�pV�HQ�HO�PHX�HQWRUQ�LPPHGLDW�
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�& Quina creus que pot ésser la incidència de l'activitat a l'aula?

/D�PLOORUD�GH�OHV�HVWUDWqJLHV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH�HQ�HO�TXH�UHSUHVHQWD�OD
JOREDOLW]DFLy�GHOV�DSUHQHQWDWJHV�D�O¶(GXFDFLy�,QIDQWLO
([SHULPHQWDU�QR�pV�XQ�GLD�L�XQD�KRUD��HOV�QHQV�L�QHQHV�G¶(G�,QI�VHPSUH�H[SHULPHQWHQ
/¶H[SHULPHQWDFLy�SURYRFD�GLjOHJ��YHUEDOLW]DFLy��GHIHQVD�GH�OHV�SUzSLHV�LGHHV�
IRUPD
$MXGDU�D�IRUPDU�VH�XQD�LGHD�L�XQ�PRGHO�GHO�PyQ

�& Què fas perquè n'hi hagi?

2IHULU�HVWUDWqJLHV
3ODQWHMDU�SURSRVWHV�G¶DSOLFDFLy�O¶HQGHPj�PDWHL[�D�O¶DXOD
&UHDU�GHEDW�VREUH�TXH�RSLQHQ�VREUH�HOV�TXH�HOV�KD�SDVVDW�L�FRP�VH�Q¶KDQ�VRUWLW
3RVLWLYDU�VHPSUH�DOOz�TXH�HV�ID��HO�GHVHQFtV�MD�HO�GXHP�DO�GDPXQW�SHUTXq�VHPSUH�HQV�VHPEOD�TXH�QR�DSUHQHQ
SURX

�& Com ho pots comprovar?

$PE�HO�GLjOHJ�L�HO�GHEDW�TXH�HV�FUHD�DO�FXUV�D�SDUWLU�GH�OHV�SURSRVWHV�UHDOLW]DGHV�D
OD�SUzSLD�DXOD�L�DPE�OHV�DSRUWDFLRQV�TXH�IDQ�HOV�SDUWLFLSDQWV�DO�FXUV�VREUH�OHV�VHYHV
YLYqQFLHV� L� FRPSURYDFLRQV� GH� TXH� HO� TXH� HOV� KDV� GLW� KD� IXQFLRQDW� R� QR� FRP
VHSDUDYHQ

�$ Descriu la forma o diferents maneres d'implicar-te amb el grup, quina és la teva participació

(O�IRUPDGRU��GLQDPLW]D��SURYRFD��DJLOLW]D��SHUz�VHPSUH�V¶KD�G¶HQWHQGUH�FRP�XQ�PpV
DO�JUXS��VL�MR�WDPEp�GXEWR��WX�FRPHQoDUjV�D�VHQWLU�WH�PpV�VHJXUD��VL�MR�HP�UHDILUPR
HQ�FRQWUD�GHO�TXH�WX�SHQVHV��DFDEDUjV�SURYDQW�SHUTXq�P¶KL�SRVR�WDQW�WRVVXW�L�DL[z
pV�SURYRFDU�L�IHU�FUpL[HU�OD�GLQjPLFD�L�O¶DFWLYLWDW�D�OD�SUzSLD�DXOD�

�%. L'avaluació qualitativa que et demanem, quina dedicació et comporta, t'ha proporcionat coses positives de
cara a la teva intervenció en el PFZ, coses negatives, etc. Altres comentaris:

8QD� HVWRQD� GH� SHQVDU�KL� L� XQ� WHPSV� G¶HODERUDFLy�� P¶KD� SHUPqV� UHIOH[LRQDU�� L� OD
UHIOH[Ly�VHPSUH�pV�SRVLWLYD��P¶KH�DGRQDW�SHUz�GH�OD�VROLWXG�L�OD�SRFD�DWHQFLy�TXH�HV
Wp�DOV�IRUPDGRUV�
7RW�L�DL[t�FUHF�HQ�HOV�3)=�PDOJUDW�VHJXHL[R�SHQVDQW�TXH�TXL�HOV�OOXHL[�QR�V¶KD�SDUDW�D�SHQVDU�VL�O¶HVWUXFWXUDFLy
GH�WHPSV��GXUDGD��HVSDLV�ItVLFV�L�VLWXDFLRQV�VyQ�HOV�DGHTXDWV�SHU�WDO�TXH�VLJXL�HILFDo�SHU�OD�PLOORUD�GHOV
SURFHVVRV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH�GHOV�QRVWUHV�DOXPQHV��7DPSRF�SHQVR�TXH�XQD�IRUPDFLy�FRQWLQXDGD
VLJXL�OD�FRQFHVVLy�GH�FXUVRV�GH��������R����KRUHV�VHQVH�XQ�VHJXLPHQW�L�XQD�WXWRULW]DFLy�SRVWHULRUV��O¶HVIRUo�GH
WHPSV�L�HFRQzPLF�TXH�UHSUHVHQWD��DL[t�FRP�O¶HVIRUo�KXPj��KDXULHQ�GH�WHQLU�PpV�UHVVz�HQ�HO�GLD�D�GLD�GH�OHV
DXOHV��&DO�XQD�UHIRUPD�L�XQD�VHOHFFLy�DFXUDGD�SHU�OD�PLOORUD�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�TXH�HQ�FLqQFLD��FRP
HQ�WRWV�HOV�jPELWV�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�pV�02/7�LPSRUWDQW��VLQy�QR�V¶DYDQoD�L�HV�ID�DYRUULW�HQVHQ\DU�VHPSUH
VHQVH�LQQRYDU��D�YHJDGHV�WLQF�OD�VHQVDFLy�TXH�OHV�LQQRYDFLRQV�QR�VyQ�UHV�PpV�TXH�JUDQV�IUDVHV�GDPXQW�GH
SDSHU�ER��SHUz�TXH�QR�KL�KD�LQWHUqV�GH�O¶$GPLQLVWUDFLy�SHUTXq�GH�YHULWDW�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX�D�&DWDOXQ\D�VLJXL
FDSGDYDQWHU�XQD�DOWUD�YHJDGD�

1R�Vp�VL�HUD�EHQ�Ep�DL[z���SHUz�WHQLD�JDQHV�GH�GLU�KR��L�VL�HUD�DL[z��MD�HVWj
GLW��
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�������� ,167580(176�$'5(d$76�$�/$�&20,66,Ï

Es passa a un representant de la Comissió. En aquest cas ho ha omplert la
mateixa col·laboradora que és secretària de la Comissió.

����3DUW
ANÀLISI DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

TIPOLOGIA/MODALITAT: &RPLVVLy
2UJDQLW]DGRUD� GH
]RQD

DATA FONT D'INFORMACIÓ:
(TXLS�UHSUHVHQWDWLX�GH�OD
&RPLVVLy
AGENTS: $YDOXDGRU�D�L
5HSUHVHQWDQWV�FRPLVVLy

�������������4h(67,21$5,�6(0,(6758&785$7�3(5�$�/
(175(9,67$
�����������������������������$�/$�&20,66,Ï�25*$1,7=$'25$
��������������������������������������4h(67,21$5,�2�*8,Ï

��$ Com i quan i de quina manera creieu que arriben les informacions als centres i es traspassen als docents?

��$ Control d'assistència i del professorat a l'activitat del PFZ?

�%� La modalitat de formació és l'adequada per aquest cas: activitat nº........ títol...
Criteris amb que s'ha proposat
�%� Quins aspectes no heu pogut decidir com a Comissió? Explicar.

�'� Problemàtiques específiques de l'activitat que coneixeu (lloc, franja horària, fred, ....)

�(. Relacions amb els Centres i el professorat. Tipus i periodicitat pel que fa al PFZ.

��$ A l'hora de dissenyar la formació heu tingut present el nou rol del professorat dins del s. XXI? Com?

�%� Quina intencionalitat veuen en el professorat assistent a la formació a l'hora d'escollir una activitat?
(certificacions, millores concretes, millores generals...)

�&� Quins elements o estratègies es plantegen des de l'organització per fomentar el canvi i la innovació?
Enumerar

�(� Sistema actual d'avaluació de les activitats del PFZ en general i en aquesta en concret

�(� Com es veu, des de l'organització, la realització d'una avaluació qualitativa?

��$ Com es fa el seguiment de les activitats? Detalleu:

�&� Coneixeu el formador/a i sabeu quins objectius ha proposat de treballar en concret?. Li heu explicat el que
preteníeu des de la Comissió? Heu trobat resistències d'algun tipus per part del formador/a?

/OLFqQFLD�G
(VWXGLV��&XUV������
����

�����������0��5RVD�9HUJpV
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����������,167580(176�Ò7,/6�3(5�$�/
$9$/8$'25�$��%/2&�'(�75(%$//
'(�&$03

L'avaluador/a  té els seus propis instruments, amb més informació pel que fa a categories i indicadors, que la
resta i que l'ajuden en cas de necessitar-se la seva intervenció durant la conversa.

L'avaluador/a té , com a�EORF�GH�WUHEDOO�GH�FDPS���(annex 7) tots els instruments
(centre, assistents i formadors) en els que pot fer anotacions a part que faci ús de
gravació de l'entrevista o no (s'han donat casos de tot en el nostre treball). En el
seu bloc també hi té uns instruments que li són útils per a preparar-se les
sessions i posteriorment per a fer-ne el buidat i omplir els informes corresponents.
Si obrim el seu bloc trobarem, en aquest ordre:

1. Horaris, calendaris, mostra, noms d'assistents, concertació d'entrevistes, etc.
2. Tots els instruments adequats per a les entrevistes (ja exposats abans) a

centre, assistents (principi i final d'activitat) i formadors (principi i final
d'activitat)

3. Instruments de consulta (graelles amb les mateixes qüestions que hi ha en els
instruments anteriors, al costat de cada indicador i categoria a les quals
corresponen i que es troben darrera d'aquest escrit)

4. Fulls preparats per escriure els informes (hi ha dues classes de fulls, un en el
que s'indiquen les categories i indicadors que correspondrien a aquell informe ,
per a reflexionar, i un altre per a omplir. Un cop omplert el fa arribar a
l'entrevistat/ada i si hi està d'acord el signa i , sinó, en parlen i el modifiquen.
Finalment, de tot el material se'n fa l'anàlisi per a l'obtenció d'informes finals.

��������,QIRUPHV

Els informes són les anotacions que ens fa arribar la col·laboradora o avaluadora. En el model d'instruments
d'avaluació he posat un parell d'exemples de transcripció de l'entrevista, l'avaluadora ha fet ús del guió que
s'havia passat als agents per a escriure-hi les respostes.(si les té gravades, en fa una transcripció al paper).
L'informe requereix una elaboració a partir del que s'ha dit i l'escriptura d'un text que és interpretació-resum
que ens ajudi en el moment de les comparacions, anàlisi i triangulacions. Se'n trobarà en l'annex 7 bis.

A partir de les respostes obtingudes en les entrevistes realitzades es veu
clarament, com ja hem dit reiteradament, que jo no puc fer una valoració exacta
de OHV� LQWHQFLRQV� LQLFLDOV perquè han quedat mediatitzades pel temps
transcorregut  i  inconscientment els agents passen a explicar  aspectes inicials ja
modificats dins el treball en conjunt. Els instruments són vàlids si es passen al
principi de l'activitat.

3URSRVWHV�SHU�D�O
DQjOLVL
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Els mètodes qualitatius tenen unes avantatges que vull remarcar:

• Objectius múltiples, una "avaluació global tan s’ha d’interessar per l’anàlisi com
pel procés” (44)

“Per una comprensió completa una avaluació hauria de realitzar, al menys tres tasques: comprovació,
valoració de l’impacte i explicació causal”
• 9LJRULW]DFLy�P~WXD�GHOV�WLSXV�GH�PqWRGHV
• Triangulació a través d’operacions convergents

Per a la realització de l'anàlisi ens cal recordar els objectius proposats en el primer capítol, en referència a
aquesta segona part de la recerca. Ho faré sintetitzant:

• Proporcionar a les diferents Comissions de PFZ, una informació rellevant
sobre el tema

• Aportar un model d'avaluació de l'impacte de la formació dins els PFZ que
permeti conèixer el grau d'eficàcia de l'actuació�de la gestió de la formació
portada a terme

• Facilitar diferents estratègies i instruments d'avaluació dins el PFZ
remarcant aquelles que proporcionen una avaluació més significativa i
qualitativa  de l'impacte.

• Apropar als centres el concepte de formació-avaluació com a millora de la
tasca docent

• Posar atenció a la necessitat d'un canvi de la formació permanent,
adequant-se a les necessitats que s'exigeixen al Centre Educatiu per part
de la societat en contínua evolució i canvi.

• Proposar una orientació dels canvis que comporta dins el Sistema
Educatiu el fet que es treballi amb l'avaluació qualitativa, encara que sigui
de forma puntual i indicativa.

Pensant en aquests objectius tenim vàries maneres d’enfocar l'anàlisi. Cadascú
agafarà la més convenient. En aquests moments, dins el marc del PFZ, pels
objectius proposats i per l'opció ideològica presa (la millora del rendiment que
pretenem  (Oliver, Miquel F. ,2001, p. 80), ens convé analitzar des:

• '(6� '(� /$� 352*5$0$&,Ï� '(� /
$9$/8$&,Ï� ,
25*$1,7=$&,Ï�'(/�3)=

• '(6�'(�/
,03$&7(�$�/
$8/$�,�$/�&(175(
• '(6�'(�/
$66,67(17

'(6�'(�/$�352*5$0$&,Ï�'(�/
$9$/8$&,Ï�,�25*$17,7=$&,Ï
'(/�3)=

½ Què ha suposat  per a l'organització del PFZ?
½ Com ha funcionat l'activitat en sí?
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½ els instruments d'avaluació de qualitat són els adequats o no?.
½ El model d'avaluació de l'impacte de la formació dins els PFZ que permet conèixer el grau d'eficàcia de

l'actuació�de la gestió portada a terme quin ha de ser?
½  Facilitar diferents estratègies i instruments d'avaluació dins el PFZ remarcant aquelles que proporcionen

una avaluació més significativa i qualitativa  de l'impacte.
½ Apropar als centres el concepte de formació-avaluació
½ Ajuden les informacions que es fan arribar als centres a través d'internet, oral i escrit?
½ Aspectes positius i negatius respecte l'organització i gestió
½ Ha de poder verificar l'efectivitat i adequació del professorat formador per anar canalitzant els més

adequats en uns  aspectes concrets a les activitats que més se'ls escauen i de retop no demanar aquells
que no els poden donar la qualitat desitjada. Al mateix temps ha de proporcionar-los el que els calgui

'(6�'(�/
,03$&7(�$�/
$8/$�,�$/�&(175(

½ Aspectes que han quedat modificats en el centre? Què ha suposat la formació en l'activitat concreta, pel
centre?

½ Com ha modificat el treball a l'aula?
½ El procés avaluatiu i de formació ha d'estar incorporat en el centre com a eina de millora  per a la

reflexió sobre la pràctica.

'(6�'(�/
$66,67(17

½ La utilitat de l'avaluació  no ha de ser un mer sistema de control i demostració de dades sinó que ha
d'ésser útil en el propi treball

½ Ha de tocar aspectes concrets i tenint en compte el marc, únic per cada centre, on es desenvolupa
½ L'avaluació porta, en primer lloc a una autoavaluació (al principi) que ens permet reflexionar sobre el

que estem fent i què proposem canviar a partir de l'activitat de formació
½ L'assistent és agent actiu en l'activitat on participa
½ Ha de trobar la utilitat aplicable a la pràctica del treball de formació fet i aquest ha de produir canvis
½ L’assistència a una activitat específica ha de produir canvis sobre aquella especialment, però també, ha

de poder-ne produir en aspectes generals de la tasca habitual .
½ Ha de poder tenir el formador/a a prop per anar modificant sobre la marxa

Ara, en l'anàlisi intentaré constatar l'existència o absència del que pretenia i de
quines maneres es dóna en cada una de les parts afectades. En el capítol V es
trobarà la síntesi global de les diferents possibilitats d'incloure sistemes d'avenç
qualitatiu en els dissenys, organització, procés, equips...

��������'HV�GH�OD�SURJUDPDFLy�GH�O
DYDOXDFLy�L�RUJDQLW]DFLy�GHO�3)=

,QIRUPH�VREUH�O
DVVLVWqQFLD�L�H[SHFWDWLYHV
 

En aquesta primera informació constatem uns fets que són necessaris també per
al Centre, assistents i formadors .
Aquest informe, igual que els que vénen darrere, surt agafant les respostes que
s'han donat als indicadors predeterminats per a conèixer aquest tipus
d'informació.
En aquest apartat es recullen aspectes a partir de diferents instruments i des de quatre punts de vista o
perspectives personals o col·lectives. Es poden  fer algunes triangulacions.  Per la triangulació em baso
especialment en  Guba a Gimeno i Pérez (1983).
Cal recordar que serà molt difícil que les estratègies i instruments es puguin
estandaritzar. El mètode de treball per al coneixement de la innovació que es
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produeix a l'aula és adaptable però en les concrecions dels instruments algunes
de les parts s'han d'enfocar a l'activitat concreta i específica que és diferent d'una
altra.
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Prenent parts de les respostes als instruments i dels informes de la col·laboradora
hi ha distintes possibilitats, per exemple:

,QVWUX�
PHQWV

4�HVWLR�
QDUL
FHQWUH

*XLy
DQjOLVL
3URJUD�
PD

*XLy
DQjOLVL
GLDUL
G
DXOD

4�HVWLRQD
UL
G
DXWRLQIR
UPH
DYDOXD�WLX

,QIRUPH
GH�OD
LQIRUPD�
FLy
3UqYLD

4�HVWLR�
QDUL�VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV�
WD

4�HVWLR
1DUL�VHPL�
HVWUXFWX�UDW
����(QWUHYLV
WD

4�VWLRQDUL
HVWUXFWXUDW
SHU�D�OD
&RPLVVLy�R
UJDQLW
=DFLy

&HQWUH ������;

)RUPD
GRU�D
DFWLYLWDW

��L�� &DW���

$VVLV
WHQW
DFWLYLWDW

��L�� &DW����L�� &DW��� ����;

&RPLVVLy
RUJDQLW]DG
RUD

Lectura de la taula:

�(QWUHYLVWD�FHQWUH���(QWUHYLVWD�����$VVLVWHQWV��3URJUDPD���L�����(QWUHYLVWD������DVVLVWHQWV��FDWHJRULD����
��(QWUHYLVWD�����RUJDQLW]DGRUV�3)=���(QWUHYLVWD�����)RUPDGRUV�HV���3URJUDPD���L�����(QWUHYLVWD����

$VVLVWHQWV��&DWHJRULD�������(QWUHYLVWD�����$VVLVWHQWV��FDWHJRULD�������(QWUHYLVWD�����)RUPDGRUV�HV�
FDWHJRULD��
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD

'HV�GHOV�,167580(176�L�SHU�D�FDGD�DJHQW�

������������������������������������������������  Programa

    Primeres entrevistes                                     Segones entrevistes

'HV�GH�TXDWUH�3(563(&7,9(6

                                      Centre              organitzadors

                          Assistents                         Formadors/es

'HV� GH� 0Ò/7,3/(6� 3(563(&7,9(6� HV� SRGULD
FRQWUDVWDU�

Cada una de les combinacions que es podrien establir entre :
Assistent: $, %, &
Formador/a: 7, =� X
Avaluadora externa, en el nostre cas la col.laboradora: E
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6REUH�O
DFWLYLWDW�L�HO�VHX�GHVHQYROXSDPHQW

En aquesta primera informació constatem uns fets que són imprescindibles per
l'organització i el formador. També són necessaris per als assistents. En aquest
apartat es recullen aspectes de varis instruments i de diferents punts de vista o
perspectives personals i col·lectives. Es poden  fer algunes triangulacions com les
que exemplifico:

Prenent parts de les respostes als instruments i dels informes de la col·laboradora
hi ha distintes possibilitats:

,QVWUX�
PHQWV

4�HVWLR�
QDUL
FHQWUH

*XLy
DQjOLVL
3URJUD�
PD

*XLy
DQjOLVL
GLDUL
G
DXOD

4�HVWLRQD
UL
G
DXWRLQIR
UPH
DYDOXD�WLX

,QIRUPH
GH�OD
LQIRUPD�
FLy
3UqYLD

4�HVWLR�
QDUL�VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV�
WD

4�HVWLR
1DUL�VHPL�
HVWUXFWX�UDW
����(QWUHYLV
WD

4�VWLRQDUL
HVWUXFWXUDW
SHU�D�OD
&RPLVVLy�R
UJDQLW
]DFLy

&HQWUH

)RUPD
GRU�D
DFWLYLWDW ��L�� ���DO�� &DW��G
��D��

$VVLV
WHQW
DFWLYLWDW

��L�� &DW��� &DW���

&RPLVVLy
RUJDQLW]DG
RUD

��L�� ������;

Lectura de la taula:

(QWUHYLVWD�����$VVLVWHQWV�L�IRUPDGRUV�HV�VREUH�HO�3URJUDPD��LQGLFDGRU��HU���
(QWUHYLVWD�)RUPDGRU�D� �� FDWHJRULD� ������(QWUHYLVWD� ���� $VVLVWHQWV�� FDWHJRULD
������(QWUHYLVWD�����)RUPDGRU�D����&DWHJRULD����
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD

,167580(176�75,$1*8/$&,Ï�7(0325$/�SHU� FDGD� DFWLYLWDW� L� SHOV
RUJDQLW]DGRUV�

,QLFL�
                         1er. Entrevista Formador/a

1ª. Entrevista assistent                              1ª. Entrevista organització

)LQDO�

                             2ª. Informe Formador/a

2a. Entrevista assistent                            2ª. Entrevista organització

&2175$67$5�

,QLFL������������������������������������������������������������������������������)LQDO
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD
,167580(176�75,$1*8/$&,Ï�7(0325$/�SHU�FDGD�IRUPDGRU

,QLFL�

                                  1ª. entrevista  Assistent A

       1ª. entrevista  Assistent B                        1ª. entrevista Assistent C

                                 2ª. entrevista  Assistent A

       2ª. entrevista  Assistent B                         2ª. entrevista Assistent C

                                            Contrastar
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,QIRUPH�VREUH�O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�

En aquesta primera informació constatem uns fets que són imprescindibles pels
organitzadors, l'administració educativa i el centre educatiu i els formador/a.
En aquest apartat es recullen aspectes de varis instruments i de diferents punts
de vista o perspectives personals i col·lectives. Es poden  fer algunes
triangulacions com les que exemplifico:

Prenent parts de les respostes als instruments i dels informes hi ha distintes
possibilitats:

,QVWUX�
PHQWV

4�HVWLR�
QDUL
FHQWUH

*XLy
DQjOLVL
3URJUD�
PD

*XLy
DQjOLVL
GLDUL
G
DXOD

4�HVWLRQD
UL
G
DXWRLQIR
UPH
DYDOXD�WLX

,QIRUPH
GH�OD
LQIRUPD�
FLy
3UqYLD

4�HVWLR�
QDUL�VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV�
WD

4�HVWLR
1DUL�VHPL�
HVWUXFWX�UDW
����(QWUHYLV
WD

4�VWLRQDUL
HVWUXFWXUDW
SHU�D�OD
&RPLVVLy�R
UJDQLW
]DFLy

&HQWUH ���;

)RUPD
GRU�D
DFWLYLWDW ��&DW���

$VVLV
WHQW
DFWLYLWDW

������; �&DW���

&RPLVVLy
RUJDQLW]DG
RUD

����;

Lectura de la taula:
$XWRDYDOXDFLy�LQLFLDO���(QWUHYLVWD�����DVVLVWHQWV��FDWHJRULD��������(QWUHYLVWD�����IRUPDGRU�D�FDWHJRULD

�������(QWUHYLVWD�VHJRQD�RUJDQWLW]DFLy�3)=���,QIRUPH�JHQHUDO�DYDOXDGRUD��FROÂODERUDGRUD��
(QWUHYLVWD�FHQWUH
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD
                                               2ª. Entrevista assistents

  2ª. Entrevista Formador/a                                       2ª. Entrevista organització

                   Informe avaluadora                           Entrevista centre

                                          Autoinforme avaluatiu

                               Comissió                           Centre

                                                    Assistent A

                           Assistent B                              Assistent C

                                            Assistent activitat 1

             Assistent activitat   2                            Assistent activitat  3
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�������� 'HV�GH�O
LPSDFWH�D�O
DXOD�L�DO�FHQWUH

6REUH�HOV�FDQYLV�SURGXwWV�HQ�HO�WUHEDOO��D�O
DXOD

En aquesta primera informació constatem uns fets que són imprescindibles per
l'assistent i el centre educatiu i, també necessaris, per a l'organització i el
formador.
En aquest apartat es recullen aspectes de varis instruments i de diferents punts
de vista o perspectives personals i col·lectives. Es poden  fer algunes
triangulacions com les que exemplifico:

Prenent parts de les respostes als instruments i dels informes de la col·laboradora
hi ha distintes possibilitats:

,QVWUX�
PHQWV

4�HVWLR�
QDUL
FHQWUH

*XLy
DQjOLVL
3URJUD�
PD

*XLy
DQjOLVL
GLDUL
G
DXOD

4�HVWLRQD
UL
G
DXWRLQIR
UPH
DYDOXD�WLX

,QIRUPH
GH�OD
LQIRUPD�
FLy
3UqYLD

4�HVWLR�
QDUL�VHPL�
HVWUXFWX�
UDW����
(QWUHYLV�
WD

4�HVWLR
1DUL�VHPL�
HVWUXFWX�UDW
����(QWUHYLV
WD

4�VWLRQDUL
HVWUXFWXUDW
SHU�D�OD
&RPLVVLy�R
UJDQLW
]DFLy

&HQWUH ���;

)RUPD
'RU�D
DFWLYLWDW

���&DW���

$VVLV
7HQW
DFWLYLWDW

����DO�� ���DO�� �&DW��� &DW����DO��� L
�

&RPLVVLy
RUJDQLW]DG
RUD

Lectura de la taula:
(QWUHYLVWD�FHQWUH���,QIRUPH�VRUWLQW�GHO�GLDUL��GH�O
��DO���L�O
DXWRDYDOXDFLy�GH�O
DVVLVWHQW��GH�O
��DO������
(QWUHYLVWD������$VVLVWHQWV��FDWHJRULD���������������������������(QWUHYLVWD�������IRUPDGRU�D��FDWHJRULD����
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD
0RWLYDFLy� GHOV� DOXPQHV� D� O
DXOD�� ,167580(176� 75,$1*8/$&,Ï
7(0325$/�
3HU�FDGD�DFWLYLWDW�

6LWXDFLy�LQLFLDO�
                                   Autoavaluació assistent

                       Diari d'aula                             1ª. Entrevista assistent
                  Treballs alumnes

6LWXDFLy�ILQDO

                                    2ª. Entrevista assistent

2ª. Entrevista formador                               2ª. Entrevista col.labo-
                                                                      radora, observadora d'aula

3HU�D�O
RUJDQLW]DFLy�GHO�3)=�

����������������������������������������Assistent activitat 1

          Assistent activitat 2                                   Assistent activitat 3
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD
9DULDFLy� GH� 0DWHULDOV� G
~V� D� O
DXOD� ,167580(176� 75,$1*8/$&,Ï
7(0325$/�
3HU�FDGD�DFWLYLWDW�

6LWXDFLy�LQLFLDO�

                                  Autoavaluació assistent

                       Diari d'aula                              1ª. Entrevista assistent
                  Treballs alumnes

6LWXDFLy�ILQDO

                                    2ª. Entrevista assistent

2ª. Entrevista formador/a                                     2ª. Entrevista col.labo-
                                                                      radora, observadora d'aula

3HU�D�O
RUJDQLW]DFLy�

����������������������������������������Assistent activitat 1

          Assistent activitat 2                                   Assistent activitat 3
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*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD
(Q�JHQHUDO�D�O
DXOD��,167580(176�75,$1*8/$&,Ï�7(0325$/�
3HU�FDGD�DFWLYLWDW�
3HO�FHQWUH�L�DXOD

                                                       Metodologia

                            Alumnes                                            Material

3HU�D�O
RUJDQLW]DFLy�GHO�3)=�����������������$FWLYLWDW��
                                                             Metodologia               $FWLYLWDW��
       $FWLYLWDW��                                                                               Metodologia
                  Metodologia

                                         Alumnes                             Material

                                                                                     Alumnes                           Material
Alumnes                            Material

������������������������������������������������$FWLYLWDW��
                                                             Formador/a                $FWLYLWDW��
       $FWLYLWDW��                                                                              Formador/a

                   Formador/a

                                             Centre                            Assistent
����������������������������������������������������������������������������������������Centre                            Assistent

Centre                              Assistent
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6REUH�HOV�FDQYLV�SURGXwWV�HQ�HO�FHQWUH

Cal veure la repercussió que tenen els canvis produïts dins l'aula. Al Centre
Educatiu li són imprescindibles ( i també a l'organització del PFZ) contrastar la
modificació que l'assistència a aquella activitat reporta en el canvi del centre, ja
sigui dins el model organitzatiu, curricular, etc.
 Es pot contrastar l'opinió del centre (com a claustre o seminari o consell escolar)
amb qualsevol dels altres (formadors, organització, etc.) però l'important és el
contrast amb els assistents, en el cas que no es faci la formació en el mateix
centre. En aquest cas l'equip Directiu té els canals suficients per a detectar què
ha passat i com.

(QWUHYLVWD�����$VVLVWHQWV��FDWHJRULD�����L���������(QWUHYLVWD�FHQWUH

�������� 'HV�GH�O
DVVLVWHQW

L'interès recau en tot el que ha fet , des de l'inici, procés , final i avaluació. Li són
útils totes les triangulacions i contrastos  que hem fet fins ara, afegint-hi la seva
situació actual a l'aula i a l'escola i la seva història de vida. Crec que no cal
escriure exemplificació.

&RQFOXVLy�

Ja es veu que es tracta d'utilitzar, comparant,  des del context físic, clima-ambient de l'aula, el cas de
cadascú, les interpretacions personals de l'avaluador/a, fins als sentiments, etc. fent moltes descripcions.
Tot dins un �~V� P~OWLSOH� GH� PqWRGHV� GH� UHFROOLGD� GH� GDGHV� (Walker, R. P 1997, p.� ���� (observació,
entrevista, arxiu,...) i tot dins una certa improvisació perquè una cosa et porta a l'altra i per això has de fer
servir mètodes diferents.

���������1RWHV

• Vull manifestar la meva intencionalitat en no posar aquí l'exemplificació dels informes elaborats a partir
de les triangulacions que ens han sortit en la nostra experiència de camp (meva i de la col·laboradora)
pels motius repetits ja mantes vegades. He preferit apuntar possibilitats de treball que crec que poden
ésser més útils a tothom.

*UjILFV�TXH�IDFLOLWHQ�OD�OHFWXUD

&RQWUDVW�G
LQIRUPDFLy�

&HQWUH�������������������������������������������������������������������������������������$VVLVWHQW
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• Es poden fer altres triangulacions hi ha totes les probabilitats d’interrelació segons les necessitats que
calguin. Recordem que només he exposat algunes exemplificacions

• Surten aspectes molt importants pels assistents i formadors (en el qual han coincidit tots els entrevistats
que hem tingut) i és que reconeixen que O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD��FRP�D�PtQLP��HOV�KD�VHUYLW�SHU�D�XQD
UHIOH[Ly�D�OD�TXH�QR�HVWDQ�DFRVWXPDWV�L�TXH�YHXHQ�QHFHVVjULD�L�EHQHILFLRVD�

• Per l'experiència de treball personal en la recerca que he establert aquest exemple resulta una exposició
clara com la modificació dels instruments es dóna fins i tot en el moment de l'entrevista que (quan
sembla que tot està ja definit i lligat), encara es veuen qüestionats pels protagonistes de l'avaluació
entrevistats.  En general però, es veu que els instruments són del tot vàlids encara que potser massa
extensos. Si ara tornes a fer les entrevistes, reduiria preguntes perquè el mateix indicador amb una
pregunta sola i , en alguns casos, un parell, n'hi hauria suficient. Val a dir que en totes les intervencions
no s'han contestat pas tots els indicadors.
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&$3Ë72/�9
&21&/86,216��(;326,&,Ï�,�5(680�'
$63(&7(6
0e6�5(//(9$176��7(1'Ê1&,(6�,�25,(17$&,216
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&$3Ë72/�9

���� �3UqYLD

Aquest capítol consta de TRES PARTS. Les dues primeres mantenen l'esquema
dels capítols anteriors i la tercera, a modus de conclusió, revisa l'acompliment
dels objectius i formula unes tendències i orientacions.

-    PRIMERA PART: es constaten i remarquen els fets més rellevants que hem
trobat en el camí de la recerca. Dins d'ella també hi ha dues parts, la
corresponent a la recerca feta durant la vida del PFZ del Vallès Oriental I i en la
segona la corresponent a l'experimentació sobre la mostra d'activitats del curs
2000-2001.
- SEGONA PART: la interpretació sobre la recerca i altres aspectes.
- TERCERA PART: la consecució d'objectius, tendències i orientacions

Per a completar-les he fet servir tècniques de reducció, exposició, participació dels agents, fases intermitges
de treball individual i consens per acabar d'arrodonir els informes i aquesta exposició final

35,0(5$�3$57

���� �/D�VRFLHWDW�HQV�GHPDQD�XQ�FRQFHSWH�QRX�R�XQ�FRQFHSWH�PpV�REHUW�GH�O
HGXFDFLy�L�SHU�WDQW�GH�OD
)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�

Després de l'anàlisi (breu) de l'evolució de la societat fins a finals del segle XX
(Capítol II) ens veu clarament una evolució i canvi d'aspectes socials i tècnics
molt importants,  sobretot pel que fa a l'últim terç de segle on sembla que tot pren
una acceleració més forta. Si bé, com és habitual, les tendències pedagògiques
progressistes conviuen, al costat de tendències conservadores i, també, al costat
d'aquelles que interrelacionen les unes amb les altres (la majoria), totes, en el seu
moment, han demanat una transformació pedagògica i un nou rol del professorat.

Si ens atenem al que he estudiat en el capítol II i III es veu l'evolució, al costat de la demanda o necessitat.
L'evolució passa des d'alguns dels principis heretats de l'Escola Nova, que es mantenen actualment:

       1.-    L'activitat
       2.-    L'autonomia i llibertat
       3.-    La vitalitat
       4.-    La individualitat

Recerca en el PFZ del Vallès Oriental I

Primera part

Recerca amb el treball de camp

Segona part

Objectius aconseguits, tendències i orientacions

Tercera part

&$3Ë72/�9
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       5.-    La col·lectivitat

als que s'hi afegeixen aspectes heretats de l'Escola Activa:

6.- Importància de l'entorn
7.- Entrada dels "mass media" a les aules (treball sobre la imatge, fotografia, cinema, diaris, tv, video,

etc)
8.- La formació permanent com aprenentatge constant del professorat
9.- L'escola ha de socialitzar tothom, sense exclusions. Anys després, a la dècada dels 90, això es

recollirà per llei (Logse 90)
10.- Participació dels pares (òrgans democràtics de forma espontània, en un principi, perquè se'n veu la

necessitat i es reconeixerà per  part de l'Administració Educativa anys després. LOGSE)
11.- Importància de la construcció del pensament i com desenvolupen els processos d'aprenentatge els

infants
12.- Atenció a noves necessitats dels alumnes

Etc.

Aquests aspectes porten a entendre la  formació permanent del professorat com una necessitat a partir de la
pròpia realitat de cadascú DPE� HO� FRPSURPtV� SHO� TXH� ID� D� OD� UHQRYDFLy� SHGDJzJLFD� GH� O
HVFROD� L� GH� OHV
GLYHUVHV� LQVWLWXFLRQV� TXH� LQWHUYHQHQ� HQ� HO� SURFpV� HGXFDWLX�� Es tracta d'emprendre la tasca des de la
Formació Inicial del professorat fins a la permanent i continuada.

Al model de demanda  anterior, s'afegeix:
-    La importància de lligar formació Inicial i Permanent
- La definició de models de col·laboració
- L'intent d'integrar teòrics i pràctics
- La importància que la formació permanent sigui benefici col·lectiu i no individual
- La necessitat de lligar Formació Permanent, Projecte Educatiu de Centre i treball d'aula

Posteriorment sorgeix una necessitat que, acceptant premisses anteriors, hi afegeix:
�(OV�GLVFXUVRV�GH�OHV�FLqQFLHV�HGXFDWLYHV�SHO�TXH�ID�D�O
HQVHQ\DPHQW�L�O
HGXFDFLy�GHO�PHVWUH�WUDFWHQ�QR�QRPpV
GH� O
HQVHQ\DPHQW� L� O
DSUHQHQWDWJH� GHOV� QHQV� TXH� KDQ� GH� SDUWLFLSDU� HQ� OHV� QRYHV� FRQGLFLRQV� VRFLDOV� L
HFRQzPLTXHV� VLQy� WDPEp� GH� FRP� GRQDU� IRUPD� D� OD� SHUVRQDOLWDW� L� HOV� FRQHL[HPHQWV� GHO� QHQ� TXH� KD� GH
FRQWURODU�HOV�FRQHL[HPHQWV���L�HOV�FDQYLV�VRFLDOV�L�FXOWXUDOV�TXH�HVWDQ�RFXUUHQW��(Popkewitz, T. S. ,1999,
p.144)

I el que surt de les Nacions Unides:

- �'RQDU�DOV�DOXPQHV�XQ�VHQWLW�SRGHUyV�GH�OD�VHYD�GLJQLWDW�SHUVRQDO�
- �GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�D�GHVHQYROXSDU�
- �GH�OD�VHYD�IRUoD�SHU�VREUHYLXUH�
- �GH�OD�VHYD�REOLJDFLy�SHU�SDUWLFLSDU�
- �GH�OD�VHYD�LQWHOÂOLJqQFLD�SHU�D�SUHQGUH�GHFLVLRQV�SUzSLHV
- �L�GH�OD�YLUWXW�GH�VHJXLU�DSUHQHQW��

(Comissió Internacional sobre l'educació pel segle XXI, UNESCO, 1996)

Tot ens porta a entendre que hi ha d'haver una adaptació de l'educació clara i
ferma al món que vivim i solucionar el desfasament existent, tenint present (en
aquests moments) que les característiques de la nostra societat haurien d'ésser
també les de la nostra educació (capítol II)

1.- el canvi
2.- l’increment continu del coneixement
3.- l'ús de la tecnologia
4.- la participació a la comunitat
5- generalitzar els aprenentatges significatius i dialògics.
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Els estudis que ens demostren "l'orfandat ideològica" de l'escola ens fan adonar que, acceptant o no
l'afirmació, el que és cert és la manca de reflexió sobre l'educació i el centre educatiu per aquest s. XXI. Cal
un plantejament sobre món educatiu i context social, dissociació o interrelació.

D'altra banda hem de continuar qüestionant si formem per al treball o formem per entrar a la universitat o
per a què i qui formem. Hem veure realment què necessita el nostre alumnat ara i aquí i si la finalitat de
l'educació és la que ha d'ésser i respon al que necessiten els/les alumnes.

���� ���/D�OHFWXUD�GH�OD�WDVFD�GHVHQYROXSDGD�HQ�HO�3)=�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,�HQV�FRQVWDWD

Al llarg dels diferents cursos, s'ha anat acumulant en el PFZ del Vallès Oriental I una experiència pràctica i
un corpus teòric que ha quedat com a pòsit en els membres que han passat per la Comissió.

De les experiències pràctiques i recerques efectuades al llarg dels anys en el PFZ del Vallès Oriental I (punt
3.4.2 i 4.1) veiem

• que la formació ha intentat sempre,  fer XQD�DSRVWD�PROW� IRUWD�SHU� FDQYLDU� OD��PDQHUD�GH� IHU�GHO
SURIHVVRUDW� L� OD�PDQHUD�GH�VHU�GH� O
HVFROD perquè l'alumne trobi allò que l'ha de fer un bon ciutadà,
amb unes actituds, hàbits, habilitats, etc.

• que O
HVFROD� pV� HO� FHQWUH� GH� OD� IRUPDFLy i d'aquí en ve la preocupació per conèixer què li cal
objectivament per renovar-se tenint en compte els seus condicionants externs i interns. D'aquí la
necessitat que ha tingut sempre el PFZ de Granollers d'entrar a treballar amb els membres de la
comunitat educadora i intentar canalitzar les seves "demandes inicials", primer contrastades amb altres
informacions (inspecció, CRP, professorat,...), d'acord amb el que li és millor a cada centre i el que el
sistema necessita d'ell.

• que la necessitat individual del professorat per a la seva actualització, reciclatge, per adequar-se als
canvis tecnològics, demandes socials, demandes del sistema, agafar models actuals que facin que canviï
de nou la seva pràctica i didàctica a l'aula en benefici dels alumnes, és constant en un ampli sector tot i
que el professorat vol ésser competent i preparat pels reptes que cada nova etapa li planteja��(OV�LQIDQWV
L� OD� VRFLHWDW�� HQ� JHQHUDO�� HOV� GHPDQD�XQ� FDQYL� GH��URO�� L� GH� IXQFLRQV� Per tant cal extreure de les
activitats de formació tot el potencial possible (reflexió, comparació, fonament teòric, etc.)

• la preocupació per la FDQDOLW]DFLy�GH�O
DIHFWLYLWDW�UHVSHFWH�O
HGXFDFLy, els infants, la il·lusió de millora,
els reptes, etc.

• la GHVFHQWUDOLW]DFLy� TXH� V
KD� SRUWDW� D� WHUPH� DO� 9DOOqV, en diferents èpoques, KD� GRQDW� VHPSUH
LQGLFDGRUV�GH�PLOORUD TXDOLWDWLYD. La descentralització geogràfica de les activitats, la descentralització
administrativa (durant unes èpoques), el treball cooperatiu i en col·laboració (en altres èpoques) la presa
de decisions possibles sobre modalitats més adients, dissenys de treball, relació amb els centres,
sistemes d'avaluació, etc. i fer convergir les diferents experiències descentralitzadores en un mateix Pla
de Formació amb l'aportació complementària del compromís de treball, col·laboració i cooperació per
part dels centres, sota la guia general de Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat, ha
estat la voluntat permanent de la Comissió i l'eix que ha potenciat la incidència en el centre.

• que HOV� FDQYLV� TXH� V
KDQ� SURGXwW� HQ� HO� 3)=� GHO� 9DOOqV�2ULHQWDO� KDQ� HVWDW� VHPSUH� DIDYRULGRUV� L
HQULTXLGRUV. A través dels documents analitzats es veu la tendència a simplificar el màxim possible
l'aspecte organitzatiu tot i que, paradoxalment, s'ha arribat en algunes èpoques a molta complexitat en
l'avaluació i detecció. La tendència a portar la formació cada vegada més des de i per al centre educatiu,
l'establiment de relacions consensuades i elaborades en conjunt i per tots els implicats, la relació
detecció de necessitats -avaluació que va estretament lligada, la priorització d'una formació amb
incidència REAL a curt i llarg termini, etc. són uns valors que s'han tingut molt presents a l'hora de
planificar.

• que una  Comissió del PFZ amb la representativitat convenient, com es veu en la del Vallès Oriental,
per part d'institucions i centres; XQD� FRPLVVLy conscient i FRPSURPHVD� DPE� OD� VHYD� WDVFD�� DPE
FUHDWLYLWDW��LQWHQWDQW�FDGD�FRS�PpV�TXRWHV�GH�SDUWLFLSDFLy�GHOV�FHQWUHV�L�DPE�XQ�WUHEDOO�LQWHQV�GH
UHFXOO�G
LQIRUPDFLy��GH�EDVH� WHzULFD��GH� UHIOH[Ly� � L�G
HODERUDFLy�SRGULD� pVVHU�SURX�DGHTXDGD�SHU
HVWDEOLU�� SHU� HOOD� PDWHL[D� XQ� GLVVHQ\� GH� 3)� GLYHUVLILFDW (com s'ha demostrat) L� SHU� PDQWHQLU� HO
VHJXLPHQW�d'una formació dins els centres. A l'hora de les macroplanificacions s'ha de tenir present que
OD�GLYHUVLWDW�pV�OD�ULTXHVD�PpV�JUDQ�TXH�WHQLP�SHO�TXH�ID�D�OD�IRUPDFLy�D�OHV�]RQHV��SHUTXq cadascú
busca i troba allò que li és necessari per avançar i fins i tot per despuntar.
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En la història del PF del Vallès he vist alguns aspectes que seria de desitjar tinguessin totes les comissions:
HIHUYHVFqQFLD� G
DFWLYLWDW� IRUPDGRUD�� XQLWDW� L� SDUWLFLSDFLy� GH� GLIHUHQWV� HVWDPHQWV� L� jPELWV�
VLVWHPDWLW]DFLy� G
DVSHFWHV� GH� JHVWLy�� VLVWHPHV� GH� UHODFLy� DPE� HO� FHQWUH� LQWHQVLILFDQW� OHV� DFWXDFLRQV
WHQLQW� HQ� FRPSWH� OD� GLYHUVLWDW� G
DTXHVWV� �L� GLQWUH� G
DTXHVWV�� L� OD� SDUWLFLSDFLy� GH� WRWKRP�� HVSHULW� GH
UHQRYDFLy�GH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW��H[SHULPHQWDFLy�SUjFWLFD�OOLJDGD�D�PRGHOV�WHzULFV�L�UHFHUFD�GH�OD
PLOORU�TXDOLWDW�HQ�WRWV�HOV�DVSHFWHV�
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������ �5HVSHFWH�HO�FRQFHSWH�L�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�IRUPDFLy�D�SDUWLU�GH�OD�SUjFWLFD�HVSHFtILFD

En el capítol II,  s'assenyalen els paradigmes escollits que responen a una
manera de veure i entendre la societat i el món educatiu des dels aspectes més
avançats de les nostres pràctiques. És evident que, d'algunes pràctiques (ja ho
he comentat anteriorment), no se'n pot fer una extensió generalitzada, però es
poden considerar que aquestes són les referències cap on es podria tendir. On
estem, ja ho coneixem, o en tenim la percepció. Cap on volem anar és el punt de
referència que no hem de perdre i ésser coherents. Tot i sabent que els canvis
s'han de produir a poc a poc, cal iniciar-los un moment o altre si es vol fer camí.
Moments fonamentals de canvi, al Vallès Oriental I s'han donat quan hi ha hagut
quelcom que ha mogut la base dels docents. Si els anys 70 fou la disconformitat i
resistència política que va portar la necessitat de canvi a l'escola per posar-se al
nivell pedagògic que calia, els anys 80 és la força del moviment institucional per
posar al mateix nivell l'escola publica i la privada i la responsabilització de
l'administració educativa en aquest tema i els anys 90 és la imperiosa necessitat
de posar al dia el sistema educatiu i els anys 2000 possiblement sigui, com passa
ara, l'empenta de la globalització econòmica, cultural i tecnològica.

• Prenent l'inici de la formació a la nostra zona a finals dels anys 60 -70 podem
dir que amb la situació social existent, políticament en contra, d'una dictadura,
amb sentiments individuals de disconformitat generalitzats a tots els àmbits i
amb il·lusió per la democratització de l'ensenyament, ens trobem amb un
entusiasme gran pel canvi pedagògic. És època, com s'ha apuntat
anteriorment, que els moviments progressistes de mestres (no
necessàriament de l'esquerra política sinó també grups sorgits de moviments
cristians de base o grups relacionats amb moviments europeus, etc.) lluiten
per canviar la pràctica quotidiana Es realitza un treball intens de renovació on
es participa directament en el canvi i es comparteix aquest, estretament, amb
pares, personal no docent, alumnes, etc. S'entra en modalitats de formació del
professorat que van del curs per a omplir buits de formació inicial fins a
sistemes d'investigació-acció.

• Posteriorment amb un model mixt de formació privada i institucional es pretén
superar la idea de formació individual i personal  i es busca la mancomunitat
d'esforços. En aquesta època es busca la millora i actualització del treball dels
professionals que tenen incidència a l'escola.

• Inspecció d'Ensenyament Primari s'implica totalment perquè veu en la
formació la possibilitat de canvi de l'escola pública. Es procura la implicació de
claustres, de la Universitat, dels ajuntaments, del professorat i s'inicia un
engrescador debat sobre la formació en relació al canvi de treball a l'aula per
Introduir-lo, paulatinament i amb   una transmissió sistematitzada, rigorosa,
profunda, incardinada en el propi treball realitzat. Es concreten vies de relació
efectiva i periòdiques entre centres i entre aquests i la Comissió, per fer una
bona recollida, seguiment i avaluació i fer que, a partir d'aquesta última hi hagi
un augment d'autoexigència i de qualitat

• Els anys 89-91 ens trobem amb una altra embranzida del PFZ. Les activitats
es quadrupliquen, el nombre d'assistents quasi es triplica, el grau
d'absentisme és quasi nul, s'han acollit el 90% de necessitats de centres i de
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nou es replanteja una avaluació més important, qualitativa i generalitzada.
S'afegeix al que s'havia aconseguit anteriorment��OD�LQWURGXFFLy�HQ�HOV�FHQWUHV
GH� OD� LGHD� TXH� OD� IRUPDFLy� GHO� SURIHVVRUDW� KD� G
DQDU� OOLJDGD� DO� SURMHFWH� GH
FHQWUH�

S'enceta un treball d'entrada directe als centres educatius (primària) i se'ls faciliten instruments de reflexió i
creació de grups de treball intern (grup pedagògic) amb els que treballen Inspecció i CRP com a
representants de la Comissió��S'accentua la GLQjPLFD� SDUWLFLSDWLYD�� LQFHQWLYDGRUD� L� PRWLYDGRUD� intentant
aconseguir més poder de decisió en el centre i això fa que es  comparteixi un sentiment de complicitat i
satisfacció, perquè el professorat de l'escola se sent més recolzat i atès, perquè es vetlla perquè els docents
no se sentin�MXWMDWV��YLJLODWV�R�SUHVVLRQDWV�L�SHUTXq�OHV�DFWXDFLRQV�IRVVLQ�IHWHV�DPE�FRQYHQFLPHQW��QR�FUHDQW
IDOVHV�H[SHFWDWLYHV�
S'aconsegueix més�SUHGLVSRVLFLy�SHU�SDUW�G
DOJXQV�PHVWUHV�YHUV�HOV�WUHEDOOV�HQ
JUXS��LQWHUFDQYL�DPE�DOWUHV�HVFROHV�L�FRQYHUVHV�SHGDJzJLTXHV�
Fent un pas més endavant per a l'obtenció de millora i més incidència es veu convenient� QR� UHFROOLU
�GHPDQGHV��VLQy��HOV�SUREOHPHV�GHOV���FHQWUHV����(OHPHQW�QRX�GH�TXDOLWDW�

L'experiència anomenada PIDE és molt valorada �(V� FRQVWDWD� � XQD� VLWXDFLy� GLIHUHQW� GH� GRV� FXUVRV� FDS
DTXt����/
(TXLS�GLUHFWLX�YD�LQFORHQW�D�SRF�D�SRF�HOV�WHPHV�GH�IRUPDFLy�GLQV�OD�GLQjPLFD�GH�O
HVFROD����/
HVFROD
DYDQoD�TXDQ�KL�KD�SODQWHMDPHQW�GH�FODXVWUH����

• Més endavant la comissió es reafirma amb el que ha estat i, crec que serà,
una de les seves constants definicions:� �/D� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� KD� GH
VHUYLU�SHU

IDFLOLWDU� OD� WUDQVIRUPDFLy� GH� SHQVDPHQW� GHO� SURIHVVRUDW� � � L� IHU� TXH� DGRSWL
GLIHUHQW�PDQHUD�GH�IHU�OHV�FRVHV���(O�&HQWUH�(GXFDWLX�pV�O
RULJHQ�L�ILQDOLWDW�GH
OD�IRUPDFLy�

• S'entra, finalment, en una etapa de regulació institucional de la formació
permanent del professorat i això comporta que l'organització del PFZ  suposi
la creació d'unes relacions diferents amb Serveis Centrals amb variables en
les estructures,  més potenciada i  orientada. Des de la zona continua la
dinamització, detecció i proposta, part de l'avaluació i la gestió i suport, però li
resta autonomia pel que fa a poder de decisió  i economia. En aquest temps el
PFZ del Vallès Oriental I continua amb la preocupació per la qualitat i es posa
l'accent en els formadors/es.

• Es veu que �/D� IRUPDFLy� UHTXHUHL[� XQ� WHPSV� G
DVVHQWDPHQW� SHU� DUULEDU� D� FRQYHUWLU�VH� HQ� XQ� UHFXUV
G
DMXGD� HILFDo�� /D� IRUPDFLy� V
KD� GH� FRQYHUWLU� HQ� HO� SXQW� GH� UHIHUqQFLD� GHOV� PHVWUHV� SHU� LQWURGXLU
LQQRYDFLRQV����L�OD�SURMHFFLy�D�OODUJ�WHUPLQL�FRQWULEXHL[�D�GRQDU�VHJXUHWDW�DOV�FHQWUHV�XVXDULV��

Cal unir l'aprenentatge en el seu sentit més ampli a la mateixa naturalesa que el
canvi social (Gimeno Sacristán, 1980) es demana un canvi en la manera de fer
de mestre i és comprovat (avaluacions Grup ICE/UB, 1995 i recerca actual,
segona part) que cal més protagonisme per obtenir  més canvi.

Les definicions de formació trobades apunten que:

Formació permanent del professorat és �O
RIHUWD�G
DFWLYLWDWV�TXH�WHQHQ�SHU�REMHFWLX�DMXGDU�DOV�SURIHVVRUV�HV�D
PLOORUDU�OD�VHYD�SUjFWLFD�GRFHQW�SHU�WDO�TXH�HOV�VHXV�DOXPQHV�SXJXLQ�DSURILWDU�PLOORU�OHV�VHYHV�SRWHQFLDOLWDWV
HGXFDWLYHV��$TXHVWD�)RUPDFLy�3HUPDQHQW��HV�MXVWLILFD�HQ�OD�QHFHVVLWDW�G
DFWXDOLW]DU�L�FRPSHQVDU�OD�IRUPDFLy
SHGDJzJLFD�GHO�SURIHVVRUDW�
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Per tant, �(O�IRQV�GH�OD�IRUPDFLy�HVWj�HQ�OD�FRQYHQLqQFLD�GH� IDFLOLWDU� WUDQVIRUPDFLRQV�HQ�HO�SHQVDPHQW�GHO
PHVWUH�D�SDUWLU�GH�SURSRVWHV�FRQFUHWHV����SURMHFWHV�D�O
DEDVW�GHO�SURIHVVRUDW�TXH�GRQLQ�UHVSRVWHV�D�SUREOHPHV
SUjFWLFV�HQIRFDWV�D�FRQILJXUDU�XQD�PDQHUD�GLIHUHQW�GH�IHU�OHV�FRVHV�

Per aquesta raó és veu important que �KD�GH�SDUWLU�G
XQ�SURMHFWH�GH�GLVVHQ\� L�XQ�SURFpV�DYDOXDWLX�DPE� OD
ILORVRILD�TXH�HO�PHVWUH�VLJXL�HO�SURSL�DJHQW�GH�OD�VHYD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�L�TXH�DTXHVWD�UHSUHVHQWL�XQ�FDQYL
G
DFWLWXG�

S'ha vist que en totes les RFDVLRQV� TXH� KL� KD� KDJXW� PpV� LQFLGqQFLD�� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� GHO
SURIHVVRUDW��WHQLD�XQHV�FDUDFWHUtVWLTXHV:

- El Centre Educatiu era l'origen i finalitat de la formació.
- L'èxit del perfeccionament està en la participació del professorat en la gestió del seu propi

perfeccionament
- L'escola avança quan hi ha plantejament de claustre... qualsevol proposta de formació ha de seguir

aquest camí emprès
- Dins de la dinàmica d’un centre, moltes vegades, l’experiència, la formació, les estratègies de gestió de

la classe, les tècniques d’observació, les diferents eines d’avaluació, són viscudes de manera diferent
pels diferents components del claustre. Aquestes maneres diferents, si s'intercanvien, segur que són
enriquidores i obren camins a una pràctica docent més comú i eficaç per a tothom.

• El punt de mira central de la formació, la causa per a la qual s'ha desenvolupat la formació, ha recaigut
en més o menys intensitat, segons les èpoques i lligat al concepte d'escola i model de societat existent,
en:

½ Els alumnes. El nen i la nena eren el centre de tot, i la formació els tenia present en tot moment. (anys
60 i 70i part de 80). Renovació a l'aula i al centre. Canviar la "manera de fer del professorat i la manera
de ser de l'escola perquè l'alumne trobi allò que l'ha de fer un bon ciutadà de Catalunya, amb unes
actituds obertes, dialogants, etc. /D� LQWHQVLWDW�GHO� WUHEDOO� UHFDX� HQ� HO� FDQYL� GH� OD� SUjFWLFD�GLUHFWD
DPE� O
DOXPQDW�� �Sorgeixen els primers models de recerca-acció i el docent és el propi agent de la
formació.

½ El Centre Educatiu és el centre de tot (valgui la redundància). Les relacions que s'hi estableixen,
l'explicitació de propostes que surten del centre, les necessitats que ells veuen, etc. Són acollides pels
organitzadors de la formació amb l'objectiu de motivar per a millorar. (V�FUHHQ�HVWUXFWXUHV�SHU�GRQDU
UHVSRVWHV� D� OHV� QHFHVVLWDWV�GHPDQGHV� més reflexió en el claustre i una modernització del
funcionament  i posada al dia del Centre Educatiu en tots els aspectes. D'aquí en vindrà la preocupació
per conèixer què li cal objectivament, amb els seus condicionants externs i interns, per a renovar-se. /D
FRPXQLWDW� HGXFDWLYD� SUHQ� XQD� DOWUD� VLJQLILFDFLy� d'aquí la necessitat d'entrar a treballar amb els
membres d'aquesta comunitat i intentar canalitzar les "demandes inicials", desprès de ser contrastades
amb altres informacions que es tenen del centre, d'acord amb el que li és millor al centre o el que el
sistema necessita.

½ El professorat, lligat a l'equip, és el centre. Ara el que es procura és que la millora del centre educatiu
sigui a partir de l'actualització, reciclatge del professorat, perquè s'adeqüi als canvis tecnològics,
demandes socials, demandes del sistema. Perquè agafi models actuals que facin que canviï de nou la
seva pràctica i didàctica a l'aula en benefici dels alumnes. En aquests moments FDO�XQ�SURIHVVRUDW�PROW
FRPSHWHQW�� PRWLYDW�� SUHSDUDW. Cal un canvi de "rol" i de funcions. Per tant cal extreure de les
activitats de formació tot el potencial possible (reflexió, comparació, fonament teòric, etc. per poder
estendre-la i generalitzar-la a l'aula. Per fer-ho és necessari un treball cooperatiu, trencar les
individualitats. (capítol......)

������ �5HVSHFWH�OD�LQFLGqQFLD�GH�OD�IRUPDFLy�GHO�3)=�HQ�HO�&HQWUH�(GXFDWLX��([SHULPHQWDFLRQV�L
LQQRYDFLRQV

Podem afirmar que des del primer moment de l'organització de formació
permanent pel professorat del Vallès Oriental I, hi ha hagut la voluntat que
aquesta fos inductora de canvis a les aules i als centres. El sentit de canvi hi és
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present al llarg de tota la història tot i que hi ha moments que s'accentua més que
d'altres i que es van buscant alternatives i millores per part de l'organització. Si en
uns principis el canvi es veia com una necessitat de millora didàctica a l'aula, al
llarg dels anys HO��FDQYL��KD�DJDIDW�GLIHUHQWV�VLJQLILFDWV�ILQV�D�SUHWHQGUH��XQD
UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�GH�WRWD�OD�LQVWLWXFLy�GRFHQW� (S. Antúnez i d'altres,
1987)
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Al PFZ del Vallès Oriental I s'han donat dos tipus d'innovacions:

������������������������������5HVSHFWH�O
RUJDQLW]DFLy�L�JHVWLy
������������������������������GHO�3)=

5HVSHFWH�HO�IRPHQW�GH�OD�LQFLGqQFLD

���� Inici d'organització de formació del
professorat a la comarca.
Descentralització de la formació
permanent

Estratègies i recursos per canviar la
metodologia a l'aula. Didàctiques

��������� Inici del Pla de Formació comarcal Treballs de recerca-acció
��������� Creació Pla Unitari amb mancomunitat

d'esforços i unificació de proposta
��������� Creació dels Seminaris de Reflexió

paral·lela a l'organització i per recolzar la
pràctica amb la teoria.
Gran debat obert sobre formació,
avaluació i retroalimentació de formació

Autoavaluació del centre i l'activitat
Lligar la formació per al canvi al Pla de
Treball de Centre

��������� Inici del Programa d'Incidència dins el
Centre educatiu (PIDE)

Seminaris de poble
Seminaris per a la modificació de la
pràctica diària a l'aula

��������� Inici de tutela d'activitats per part dels
membres de la Comissió

��������� Inici Seminari d'avaluació qualitativa
Inici de prospecció de necessitats dels
centres a llarg termini

Seminari d'intercanvi i d'experiències
pedagògiques dins el propi centre

��������� Avaluació qualitativa per avaluadora
externa

Trobades d'ESO seguides d'intercanvi en
petits grups

Totes les experimentacions portades a terme al PF del Vallès Oriental I, han anat paral·leles i/o han produït
canvis organitzatius

Els nivells d'incidència s'han demostrat en el PF del Vallès Oriental en diferents ocasions i de cada una se
n'ha pogut extreure una conclusió per a la millora.

• Formació dels anys 60-70 (encara no hi havia PF) es produïen canvis observables, intuïtius. És una
formació de cursos o seminaris breus. Es generalitza, però, també, s'estandarditza. Encara la tenim als
nostres dies, al costat d'una altra formació amb projectes d'intervenció i de recerca-acció.

• Els anys 80-85 amb la diversitat de modalitats aportades com a novetat en el Pla de formació ja es
coneix una incidència en el centre i una transmissió entre els companys, però amb un tant per cent baix

• Del 85 al 87 amb HO�SULPHU�LQWHQW�G
LQFLGLU�HQ�OD�TXDOLWDW�GHO�3) (avaluació de procés) i, per tant,  es
dóna incidència més forta a l'aula en aspectes concrets i recursos. Hem de tenir present que hi ha un
augment de modalitats, en l'organització, de la participació, de la informació que tenen del centre i que
es treballa amb instruments de detecció i avaluació pautada, consensuats, oberts...

• Del 88 al 91, en HO� VHJRQ� LQWHQW� GH� PLOORUD� TXDOLWDWLYD� GHO� 3) hi ha plena certesa del grau
d'incidència, perquè es va als centres, perquè es dóna solució a problemes concrets, hi ha una avaluació
molt complexa amb avaluadora externa,...

La WHUFHUD�H[SHULqQFLD�SHU�PLOORUDU�OD�LQFLGqQFLD�HQ�HO�FHQWUH són "els Seminaris de Llengua per a la
millora de la pràctica a l'aula". La incidència és total ja que els membres dels seminaris assisteixen uns
a les aules dels altres per a veure la posada en pràctica i a més es continua dos cursos.

En aquests cursos es valora que els dos processos són positius. Els cursos següents es veu la incidència
immediata a l'aula, però es desconeix què passa (no hi ha avaluació), si es consoliden els aprenentatges
i si es generalitzen en altres àrees o nivells.
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• Del 92 al 94 hi ha la TXDUWD�H[SHULqQFLD amb un treball més intens en l'avaluació de seguiment. Es
proposa un avaluador/a o observador/a extern/a a les activitats que transmet  aportacions al respecte,
però, insisteixo, a curt termini i preguntant l'interessat, perquè es fa la valoració al mateix temps que
s'imparteixen les activitats.

• Del 95 al 98 és dóna la FLQTXHQD�H[SHULqQFLD i aquesta és OD�PpV�LQWHQVD�SHO�TXH�ID�D�O
DYDOXDFLy�GH
O
LPSDFWH i de la incidència. Així com en els casos anteriors s'havia comprovat que hi havia uns factors
que modificaven la incidència o no en el centre. En aquest cas es comprova que hi ha diferents graus
d'incidència i els factors que intervenen i al mateix temps es comprova que per a conèixer els avenços
que provoca la formació en el centre ens calen uns tipus d'avaluacions que difícilment poden ésser
extrapolables o generalitzables.

En l'experimentació de la modalitat de transmissió dins el propi centre, VLVHQD�H[SHULqQFLD�  també es
dóna un grau d'incidència elevat, sobretot en la creació d'implícits grupals, de cohesió de grup i de
consens i acceptació d'aspectes concrets que abans no hi eren. De totes maneres, en aquest cas ens
mancava un any més d'experimentació per a treure'n conclusions taxatives.

• Del 99 al 2001. Ens trobem en una època de canvis pel que fa a les persones que havien estat a l'entorn
de la formació del professorat. La Comissió permet que el curs 2000-2001, jo intenti treure informació
dels arxius així com portar a la pràctica un altre intent d'DYDOXDFLy� TXDOLWDWLYD� que seria la� VHWHQD
H[SHULqQFLD��En aquest cas compto amb la col·laboració de la secretària de la Comissió.

A partir dels anys 90 ha estat una preocupació fixa en el PF del Vallès Oriental I el conèixer què passa
després que s'ha fet l'activitat? De què ha servit tant d'esforç personal i econòmic?. Com ha quedat el centre?
Què n'han rebut els nens, quina part? És a dir, el coneixement de l'impacte produït per la formació a l'aula i
al centre. (Q�HOV�SULQFLSLV�V
HQWHQLD�TXH�KDYLD�G
KDYHU�HQ�HO�FHQWUH�XQ�VLVWHPD�RUJDQLW]DW�SHU�D�SRGHU
WUDQVPHWUH�IjFLOPHQW�DOV�DOWUHV�DOOz�TXH�KRP�DSUHQLD�D�O
DFWLYLWDW��GHVSUpV�V
KD�HQWqV�FRP�HO�FRPSURPtV
GH�YDULDU�DVSHFWHV�LQGLYLGXDOV�D�O
DXOD�L�HQ�FRP~�DPE�O
HTXLS�GHO�FHQWUH�

Aquest tema, com s'ha constatat, és el que IDUj� YDULDU� SURSRVWHV� GH�PRGDOLWDWV en 2 aspectes que són
complementaris:

a) 7DQFDU�VH� PpV� HO� FHQWUH� HQ� XQ� WUHEDOO� LQWHUQ�� PpV� SURIXQG�� DPE� DMXGHV� H[WHUQHV� TXDQ� FDO
(assessorament i curs en centre)

E�� 2EULU�VH�PpV�D�DOWUHV�FHQWUHV�DPE�XQ�WUHEDOO�G
LQWHUFDQYL�G
H[SHULqQFLHV�FRQVWDQW�L�GLYHUV��GLIHUHQW
L�HQJUHVFDGRU��PRWLYDGRU�L�DSRUWDGRU�G
LGHHV���

Sempre que parlem d'incidència de la formació també ens ha sortit una constant: HO�WHPSV�

Si es volen transformacions del pensament i d'actituds dels mestres, per l'experiència, trobem que cal fer-les:

- a través de propostes concretes

- temporitzades

- a llarg termini (2 o 3 cursos)

- amb projecte del professorat, donant resposta a problemes concrets i com a recurs eficaç.

A aquestes alçades està demostrat per bibliografia, per experiències i per
l'evolució que ha fet el PF del Vallès Oriental I que la incidència es dóna quan la
formació és:

- consensuada
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- compartida

- inclosa en el Projecte de treball de l’aula i en el PEC

- quan l'assistent hi va amb la intenció de canvi,

- quan es troba amb un grup amb qui comparteix

- quan hi ha un formador/a dinamitzador que implica la gent

- quan es treballa sobre aspectes i materials concrets.

- quan hi ha augment de consciència del canvi institucional amb implicació directa d'Inspecció, CRP,
Universitat...

- quan hi ha cohesió entre els elements implicats

- quan sorgeix i es desenvolupa com i dins d'un procés comunicatiu, donant importància a les relacions
interpersonals

Als organitzadors del PFZ�els cal conèixer la incidència i repercussió que hi ha de la formació dins l'escola
perquè és el seu màxim objectiu. Com hem vist, quan s'ha establert una modalitat en la que una de les
condicions de participació és la de �SODQWHMDU�VH� LQQRYDFLRQV� HQ� OD� IHLQD� TXRWLGLDQD� L� SHU� WDQW� HVWDU
GLVSRVDW�DGD� D� FRQqL[HU� QRYHV� DSRUWDFLRQV� L� D� IRUPDU�VH���� HVWDU� DFWLX�YD� HQ� OD� GLQjPLFD� GH� WUHEDOO� GH
O
HVFROD� SHU� IDFLOLWDU� OD� WUDQVPLVVLy� DOV� VHXV� FRPSDQ\V�HV� L���� HVWHQGUH� OD� VHYD� IHLQD� D� OD� UHVWD� GH� FLFOHV�
l'impacte ha estat assegurat, perquè l'important és el grau de participació del professorat.

Aquesta necessitat d’incidir en el centre�obliga a l'organització a renovar dissenys
organitzatius, afavorir unes metodologies coherents per part dels formadors/es,
projectar algunes actuacions a llarg termini, modificar contextos��etc.
Com s'ha pogut veure les innovacions introduïdes en el PFZ respecte
l'organització s'han fet sempre que ha estat possible i s'han hagut d'abandonar
quan les característiques del context ho requerien, però això no ha tret que anés
quedant una sedimentació que afavoreix els canvis en l'organització i la recerca
de noves modalitats, horaris, estratègies per a l'obtenció del canvi en el centre a
partir de l'activitat.

Es constata, al llarg dels cursos i els anys, que��HO�FDQYL�QR�GHSqQ�~QLFDPHQW
GHO�SURIHVVRUDW�VLQy�TXH�GHSqQ��WDPEp��GHO�VLVWHPD�RQ�V
XELFD (per exemple
del concepte de  gestió com a part dels processos estratègics de l'organització
per aconseguir un alt nivell també en depèn l'èxit dels professionals)

6
KD�GRQDW�LQQRYDFLy�SHGDJzJLFD��VHJRQV�OD�SHWLWD�KLVWzULD�GH�OD�SHGDJRJLD�DO�9DOOqV�2ULHQWDO

En els primers temps, quan hi ha hagut:

- desburocratització
- llibertat cultural
- ensenyament en català
- relació amb l'entorn
- formació de professorat donada per formadors de gran relleu intel·lectual i professional
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- s’ha treballat en el que es deia "tempteig experimental"
- quan les ganes de canvi surt del propi professional
- quan es debat el rol del professorat davant la societat actual
- quan s'entén la formació del professorat com un aprenentatge constant i necessari
- quan es debat el futur dels alumnes davant la societat que els toca viure

A aquestes constants s’hi afegeixen:

- la participació, treball "colze a colze"
- el partir de les necessitats dels alumnes
- l’Autonomia i flexibilitat
- el treball conjunt entre teòrics i pràctics
- l'intercanvi surt de la base
- hi ha una cultura democràtica

A la segona meitat dels anys 80 , quan la formació està en mans d'un conjunt de persones que creuen en ella
i s'aposta per oferir modalitats i temàtiques que representen un avenç i on tothom té cabuda.

- hi ha predisposició
- hi ha actuacions adequades per a cada tipologia de professional
- es té pressent la vessant d'enriquiment humà del professorat, al costat del

pedagògic
- hi ha diners suficients per l'opció presa
- el mestre se sent agent de la seva pròpia formació

I encara es pot afegir:

- hi ha una motivació i pedagogia de la formació
- es planteja una formació-incident a llarg termini (tres cursos)
- hi ha  "motors pedagògics" als centres
- hi ha coneixement directe i proper de les tasques que a cada centre es

realitzen per part d'Inspecció i/o representant del CRP
- hi ha corresponsabilitat en formulació de propostes i consideracions

avaluatives
- es produeix una detecció de necessitats de centre molt acurada i amb

reflexió prèvia i posterior del claustre
- quan es distingeixen els aspectes que semblen de formació i no ho són i

es poden  derivar donant un altre tipus de resposta.
- quan no es creen falses expectatives i les actuacions són fetes amb

convenciment
- hi ha un sentiment de satisfacció en la participació i el recolzament que es

rep i hi ha més engrescament
- quan es compte amb la "col·laboració"  (tutela) d'un representant de la

Comissió a cada activitat per atendre la informació-acollida-avaluació dels
formadors i assistents.

S'afegeix

- quan es tendeix més a modalitats que generen contactes per una banda i d'altres realitzades al propi
centre per l'altra

- quan l'horari ho facilita
- hi ha bona avaluació i instruments
- hi ha trobada prèvia amb els formadors/es perquè ajudin amb els referents teòrics
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- es contemplen separadament les necessitats de claustre, d'àrees o d'altres col·lectius específics.
- quan es recull el saber intel·lectual del professorat del propi centre i es comparteix (sobretot a

secundària)
- quan es recull la seva experiència (d'anys) a l'aula i  hi ha unes valoracions de l'esforç, l'enginy, la

creativitat
- quan es proposen temes que cohesionen maneres de fer generals

Perquè hi hagi innovació no n'hi ha prou de compartir sabers, la història ens demostra que es fa necessari:

- La reducció de l'aïllament en el treball en relació als companys/es.
- L'augment de sensació d'autonomia i satisfacció en el treball propi.
- L'inici dins el centre d'un sistema d'intercanvi i reflexió que aporti al professorat  una formació paulatina

en el treball cooperatiu i en una metodologia que, partint de continguts concrets, li proporcioni
aprofundiment teòric

- La presa d'actituds conjuntes davant de temes específics sorgits de la pràctica
- Recerca-acció és productora de canvis
- La proposta formativa ha d'ésser conseqüent amb la voluntat d'afavorir el canvi als centres i, per tant,

ha de fer ús de modalitats metodològiques  coherents amb la premissa.

La diversitat de professionals del món educatiu i, també la necessitat de cobrir
problemàtiques molt diferenciades dels centres i del sistema ens demanen una
diversificació de la proposta formativa tan de modalitats, com de temàtiques i
llocs. Però, també pel que fa al canvi metodològic ����� HO� VHX� PqWRGH� EjVLF
KDXULD�GH�VHU�O
DQjOLVL�L�OD�UHIOH[Ly��DOKRUD�TXH�XQ�LQWHUFDQYL�L�FRQWUDVW�GH�OHV
SUzSLHV� H[SHULqQFLHV����� (Generalitat de Catalunya, 1982, citat a S. Antúnez i
d'altres, 1987)

També ha variat la participació dels centres i professorat en l'organització i disseny de la pròpia formació.

Conseqüentment hi ha hagut canvi en la detecció i avaluació tot i que és evident que s'ha tendit més a incidir
en l'elaboració de canals i mitjans de detecció que no pas d'avaluació, però sempre han anat estretament
lligats.

Habitualment la priorització no ha estat pas en la recollida d'informació (que ha estat molta i variada en tots
dos aspectes) sinó en el que es refereix a l'acceptació de resultats com influència per a les modificacions
posteriors.

S'ha produït constant variació d'estratègies i instruments en tots els camps (pel que fa al PF en sí,
l'avaluació, la detecció, etc.). El cas ha comportat que el Pla de Formació del Vallès Oriental I estès sempre
"viu". L'avaluació ha tingut sempre més conseqüències organitzatives pel propi PF que per a canvis
estructurals que modifiquessin dinàmiques dins el centre. En el cas de l'organització i gestió del PF hi ha
hagut una triangulació obtinguda des del centre (d'una manera o altre), des de les activitats, i des de la
pròpia Comissió i Seminaris de treball creats adhoc.

/D�LQVWLWXFLRQDOLW]DFLy�GH�OD�IRUPDFLy�YD�UHSUHVHQWDU�D�OD�QRVWUD�]RQD�XQ�DYHQo�TXDOLWDWLX�LPSRUWDQW�
SHUz��DO�PDWHL[�WHPSV��YD�FRPSOLFDU�OD�SUHVD�GH�GHFLVLy (que ja no podia ésser en funció de la detecció de
la zona únicament sinó en funció, també, d'una decisió d'òrgans més allunyats amb criteris més unificadors,
economicistes i polítics que no pas els que tenia la Comissió)

������ �5HVSHFWH�O
DYDOXDFLy�G
DFWLYLWDWV
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En el PFZ del Vallès Oriental I, des dels anys 80, es troba, respectivament i
entre línies,  la necessitat que veu l'organització d'expandir una "cultura de
l'avaluació" entre el professorat.

Els primers anys es defineix la importància de l'avaluació com un moment  de
reflexió dins l'activitat  �G
DWXUDGD� GHO� JUXS�� per anar veient els nivells de
consecució d'objectius.
En aquest moment interessa recollir informació sobre l'activitat i l'organització de la mateixa. Encara
que es manifesta que també interessa la repercussió a l'aula, en l'anàlisi dels documents (instruments
d'avaluació) d'aquests anys, no s'aprofundeix sobre aquesta i es limita a algunes preguntes referents a la
�WUDQVPLVVLy�GH�FRQHL[HPHQWV�SHU�SDUW�GH�O
DVVLVWHQW�DO�FHQWUH���
En les actes de la Comissió s'insisteix, però, teòricament, en �O
DYDOXDFLy� IRUPDWLYD� perquè cada
activitat s'autoavalui.
Aquesta filosofia de fons es manté al llarg de 20 anys, suportant dificultats pràctiques i amb períodes
de més o menys intensitat.

Cap a finals de la dècada dels vuitanta es treballa, en total consens amb els centres educatius, en
l'avaluació processual, polint-la i millorant-la al llarg dels cursos posteriors i sobretot encaminada a la
millora del propi PFZ i de l'activitat. Amb avaluació específica de la pròpia Comissió, cosa poc
freqüent en d'altres comissions. La part més creativa d'aquest moment és el sistema de participació a
través de diferents nivells i situacions.
Durant tot aquest temps el propi PFZ ha anat elaborant una avaluació final on es valoren més les
dificultats trobades al llarg del curs, les propostes de millora que aporten els diferents agents, les dades
estadístiques i les definicions d'activitats pel curs següent.
Hi ha una varietat de fonts que aboquen dades per a l'avaluació: els representants dels centres, els
representants de les activitats, els representants de nuclis territorials, els assistents a les activitats, els
formadors/es, el propi seminari Coordinador, és a dir que l'avaluació no recau únicament en el docent
ni en l'activitat sinó que recollint les tendències dels teòrics del moment (veure capítol II) es tenen en
compte diferents punts de vista que, un cop contrastats, proporcionen més fiabilitat i qualitat.

Passa el mateix amb les distintes estratègies que s'utilitzen, predominant:
- l'entrevista en equips reduïts (assistents a l'activitat, professorat i representants de nucli, etc.) fins la gran

assemblea final oberta a tothom, que d'una manera o altra, hi ha participat
- les reunions informatives i de revisió conjunta i presa d'acords
- els qüestionaris escrits individuals
- sistema de buidat de dades i elaboració d'informes de totes les entrevistes i reunions per a consensuar els

acords
- triangulacions o sistemes de reducció de dades en tríades, moltes vegades intuïtives

Passa semblant amb els instruments:
- qüestionaris assistents, formadors, participants al Seminari Coordinador...
- guió de treball de reunions
- guió d'entrevistes semiestructurades
- entrevistes sense estructurar
- quadres de buidat
- llistats d'acords
- informes de treball
- informacions escrites i orals
- informes resum

Des d'aquesta època YD�TXHGDU�PDUFDGD�HVSHFLDOPHQW�L�SURIXQGDPHQW�OD�LPSRUWjQFLD�TXH�WHQLD�OD�YLVLy
GHO�FHQWUH�HGXFDWLX��O
DXWRDYDOXDFLy�GH�JUXS��OD�YLVLy�GHO�VHPLQDUL�FRRUGLQDGRU�L�JHVWRU�L�HO�GHEDW�REHUW�

Hi havia dos aspectes que presentaven inconveniències:

- la dedicació personal que requeria la coordinació de totes les actuacions generades a l'entorn de
l'avaluació-detecció  (una persona encarregada de la coordinació general de les coordinacions dels petits
grups i nuclis)
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- la quantitat d'informació recollida que no donava temps a ésser processada. Si bé es buidava tot, hom
s'havia de centrar en els aspectes més rellevants marcats per aquell curs escolar

D'aquí en va sortir la necessitat de comptar amb un/a avaluador/a extern/a. No va ésser una valoració teòrica
sobre la influència que podia tenir que algú de fora es dediqués a aquesta tasca sinó que la "teoria" estava
resolta, però a la pràctica falten recursos per a portar-la a terme. La prova la tenim que, quan el Departament
d'Ensenyament, cedeix una persona durant unes hores setmanals, no arriba a poder acomplir les expectatives
que hi havia posades i continua essent l'equip gestor de la Comissió que va portant l'Avaluació.

El primer intent d'avaluació qualitativa amb avaluadora externa es dóna l'any 1990  però no en pogueren
treure massa conclusions, perquè només es va arribar a elaborar un disseny i portar a la  pràctica algunes de
les entrevistes individuals, com s'explica en el capítol III.

En aquests moments, pel meu estudi, resulta interessantíssim conèixer com els anys 80 hi havia ja establerts
uns fonaments teòrics i unes pràctiques que es convertiren en habituals durant uns quants cursos i que
s'encaminaven al perfeccionament d'una avaluació qualitativa a fons tenint present  tots els implicats menys
l'Administració Educativa.

S’havia donat els anys anteriors una complexitat tal que, entre els anys 89-91 de
nou hi ha un plantejament de desburocratització i de simplificació dels processos.
Aleshores es proposa el  PIDE el qual requeria un sistema d'avaluació mixta pel
que feia a les activitats i pel que feia a l'impacte en el centre i millor pel que feia a
components qualitatius per a conèixer la incidència en el centre.

Amb la voluntat d'aprofundir sobre el tema, (veure capítol III i capítol IV) sorgeix
una revisió del treball anterior i sobretot es posa l'accent en un concepte molt
important que farà variar les estratègies:� HO� FHQWUH� FRP� D� GLVVHQ\DGRU� L
DYDOXDGRU�GH�OD�SUzSLD�IRUPDFLy�

Un dels aspectes més novador és la creació en els centres dels Grups Pedagògics (GP*) formats per l'Equip
directiu i els coordinadors/es de cada cicle. Aquests grups vetllaven per tot el que feia referència a la
formació i innovació en el centre, especialment perquè la formació que rebia el professorat s'ajustés al que es
veia prioritari en el PAT.  I per �FRUUHVSRQVDELOLW]DU�VH� GH� OD� IRUPXODFLy� GH� SURSRVWHV� L� FRQVLGHUDFLRQV
DYDOXDWLYHV�.
 Pren un protagonisme especial el/la Cap d'Estudis que ja quedarà establert pels
anys posteriors.

Unes altres novetats decisives foren:

- OD�WRWDO�LPSOLFDFLy�GH�OD�,QVSHFFLy�(GXFDWLYD�HQ�HO�SURMHFWH, sense la qual
no s'hagués pogut entrar als centres i no s'hagués pogut exigir l'elaboració
escrita dels PAT (Plans anuals de treball, predecessors dels PEC)

- (O�SDSHU�FUXFLDO�GHO�&53�TXH�HV�PDQWHQLD�FRP�HOHPHQW�IL[�DO� OODUJ�GH�OD
KLVWzULD� GHO� 3)= com a secretari permanent i que, a partir del
desenvolupament i experiència d'anys anteriors i la coneixença dels centres i
la societat de l'àmbit que li pertocava va fer aportacions molt importants

Les fonts fonamentals, en aquest moment, són els centres educatius a través
dels GP* (amb les relacions que entre aquest i la resta d'equip de centre tenien
establertes) i el PAT, la inspecció, el propi CRP, els assistents i els formadors.

Les estratègies continuen essent variades com en els cursos anteriors, fent
especial ús de:
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- l'entrevista amb el GP* dels centres (Inspecció i/o CRP)
- reunions de treball preparades entre GP* i la resta de professorat
-  les reunions informatives i de revisió conjunta i presa d'acords amb Caps d'estudi i/o GP*
- els qüestionaris escrits individuals (assistents i formadors/es)
- sistema de buidat de dades i elaboració d'informes de totes les entrevistes i reunions
- triangulacions o sistemes de reducció de dades en tríades que continuen essent algunes vegades

intuïtives. Es fa servir la triangulació assistent-gp*/Centre Educatiu/PAT (més altres que s'hi afegeixen
en llocs determinats, a cops, puntualment (formador/a, opinió d'observació d'Inspecció, història de la
formació del centre, història de vida d'assistent...)



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 289 -

Passa semblant amb els instruments:

- qüestionaris assistents, formadors,
- guió de treball de reunions
- guió d'entrevistes semiestructurades amb presentació de documentació prèvia pel treball dins els centres
- entrevistes sense estructurar (Inspecció amb professionals centre)
- quadres de buidat
- informes de treball
- informacions escrites i orals

Els cursos següents es manté el mateix sistema (fins el curs 1992)�es procura continuar amb una dinàmica
participativa, incentivadora i motivadora intentant aconseguir més poder de decisió en el centre. Aspectes
que quedaran tallats durant un temps i després es tornaran a reemprendre. (veure capítol III)

El PFZ mantindrà, amb les modificacions i adequacions necessàries els
instruments dels cursos anteriors i les fases d'avaluació final i processal que es
vénen portant a terme.

Se centrarà l'atenció, com a fonts principals,   en els assistents, formadors i
l'activitat en sí. I se simplificaran les estratègies.

No s'accedeix als centres educatius, el locutor directe és el Cap d'estudis i, cada
Centre desenvolupa un sistema de relació i reflexió que creu més adequat per les
seves característiques, en molts casos coincidents amb l'any anterior  (Els GP*
abandonats a la inèrcia s'aniran perdent). Un representant de la comissió es
reuneix amb els Caps d'estudi i aquests s'encarreguen de la transmissió
d'informació, dinamització, priorització i recull de la formació del centre

Inconvenients:

- La cadena d'informació no arriba sempre al professorat de l'aula
- El recull de necessitats de formació no es fa consensuat sinó decidit per

l'equip director o, en el pitjor dels casos, es passa un full als docents perquè
apunti cadascú "què demana" .  Aleshores la formació es transforma en una
"carta als reis" i perd el sentit de centre que s'havia intentat iniciar.

- Hi ha una nova burocratització de papers que segueixen un cercle (comissió,
Caps d'estudi, Centre, Caps, Comissió) i no es continua la creació de
consciència de formació

- L'avaluació i detecció es torna més individual i no afectant els processos
interns del centre, no arribem a conèixer l'impacte o incidència que la formació
pot tenir.

- L'avaluació se centra molt més en el funcionament de l'organització i pel que
fa a l'impacte es valora que depèn de diversos factors ja mencionats
anteriorment.

Les mancances i la reflexió sobre l'impacte fan que es proposi la realització
d'unes activitats que ens proporcionin aquesta incidència de forma segura. És la
novetat que s'aporta durant el curs 1991-92  són els �6HPLQDULV� GH� SREOH� i
�6HPLQDULV�SHU�D� OD�PLOORUD�GH� OD�SUDFWLFD�GLjULD�D� O
DXOD� els quals requerien un
treball, una tutela i una avaluació diferent.

En aquest moment es torna a lligar, més que mai, la modalitat de formació a la
incidència en el centre ("DO� FRQWH[W� RQ� HV� WUHEDOOD�) i, per tant, a l'avaluació de
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l’activitat des d’aquest punt de vista. Es procura augmentar el nivell de qualitat
fent una oferta més reduïda i més cuidada amb un formador de vàlua reconeguda
i la realització de modalitats d'activitats amb docents que porten una pràctica
educativa semblant de manera que els permeti una reflexió conjunta i  trobada de
solucions. L'horari de la formació i les facilitats de les administracions de poble
donaven uns bons resultats que eren aplicables a l'aula. (capítol III)

Els �6HPLQDULV�SHU�D� OD�PLOORUD�GH�OD�SUDFWLFD�GLjULD�D� O
DXOD��� � tot i que requerien
més esforç per part de l'equip gestor i més implicació per part de l'Inspector
d'Ensenyament,  proporcionaven una incidència immediata a l'aula dels
assistents de la qual no he sabut si continuava els anys posteriors a l'experiència
o no.
En aquest cas l'assistència d'un assessor al Seminari central era decisiva (capítol
III) i la forma d'escollir els assistents a aquest que, a la vegada eren formadors
dels seminaris de nucli, també.
Assegurava la transcendència la demanda d'aplicació i resultats posteriors
(semblança de recerca-acció com els anys 60-70)  i l'avaluació venia sobretot
marcada per l'observació a l'aula entre els assistents dividits en parelles i les
sessions d'intercanvi posterior i elaboració d'informes. A final de curs es va fer
servir un qüestionari individual que va afegir dades a les que ja es tenien a través
de les aplicacions pràctiques i feren que es modifiqués el sistema de treball el
segon curs de l'experiència.
Fou una modalitat, atrevida (per l'horari) però d'incidència segura al centre i pel
que fa intensitat d'aquesta depenia molt de la necessitat, implicació i il·lusió de
canvi de l'assistent

Més endavant es mira molt el temps de dedicació a l'avaluació i s'accentua la frase que  l'avaluació�� �SHU
pVVHU�HILFDo�QR�SRW�WHQLU�PpV�GHO������GH�WUHEDOO�GH�GHGLFDFLy��del gruix que comporta l'organització i gestió
del PFZ.
D'altra banda també es diu que �KD�GH�VHUYLU�SHO�FHQWUH��QR�QRPpV�SHU�O
zUJDQ�TXH�O
RUJDQLW]D� . El que no
s'ha aconseguit és implantar la modalitat de formació que faria variar la repercussió en el centre.
(comportaria una flexibilitat organitzativa de centre que, en aquests moments dels que estem parlant, de la
primera part dels anys 90 encara no és possible)

Durant aquests anys es continua realitzant l'avaluació processual i la final. La primera s'accentua amb un
sistema de relacions que s'estableix a cada centre com creu oportú i entre representants de centre i Comissió.
La prioritat està posada més en la detecció que en l'avaluació, les dades de la qual s'usen per a modificacions
immediates i les de final per alguna (poques) modificacions de cara el proper curs.

Els agents de la formació han estat: el professorat representant del centre educatiu a la Comissió del PFZ, el
representant del centre educatiu a les reunions que els anteriors convoquen; els formadors/es i els assistents a
les activitats

Les estratègies més utilitzades són:

- Reunions informatives
- Subcomissions d'intercanvi entre representants de centre i representants a la Comissió per a la recollida

de dades
- Subcomissions de treball per al buidat de dades recollides
-  Assistència d'un representant de la Comissió a una sessió de treball de l'activitat `per passar l'avaluació
- Elaboració de llistats i informes

I els instruments:
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- Guions escrits d'anàlisi per a la reflexió en el centre
- Qüestionaris per a la recollida de dades
- Guió-entrevista per l'avaluador extern de l'activitat
- Bloc de notes d'aquest
- Documentació aportada pel formador/a
- Guió de treball pel buidat
- Informes

Una novetat és la creació d'una figura  pont entre la Comissió i l'activitat a la qual tutela des de principi de
curs. Resulta molt efectiva a l'hora de fer l'observació i avaluació. Faria una mica les funcions de l'avaluador
extern (veure capítol III i IV

La segona meitat dels anys 90 la implantació generalitzada d'unes modalitats de
formació (assessoraments) i la preocupació per a conèixer la incidència en els
centres torna a ésser el punt central de la reflexió del PFZ del Vallès Oriental I.

Hi ha un fet novedós i interessant que és l'anàlisi dels centres educatius que no
han participat a la detecció. Es planteja la negació de participació com una dada
important per a conèixer què els passa a aquests centres en relació al tema.��TXL
QR� SDUWLFLSD� R� QR� GLX� UHV� SRW� DSRUWDU� HOHPHQWV� YDOXRVRV� D� O
KRUD� GH� WUHXUH
FRQFOXVLRQV�
�
Un altre fet pV� OOLJDU� OD�GHWHFFLy�DYDOXDFLy�D� OHV� SUREOHPjWLTXHV�GHO� FHQWUH�
SHUTXq la formació ajudi a resoldre-les.

L'altra novetat, molt important, és la realització d'una avaluació qualitativa al
costat de les habituals. (capítol III i IV)

Es parteix d'unes premisses:

- �/D�IRUPDFLy�SHU�D�PLOORUDU�OD�SUjFWLFD�DPE�HO�FDQYL�G
DTXHVWD�QR�pV�XQ�IHW�OLQHDO�SHUTXq�OD�UHODFLy
HQWUH�SHQVDPHQW�OOHQJXDWJH�DFFLy�PDL�pV�WDQ�UjSLG�FRP�VHPEOD" , quan se’n parla.

- 1R� VDEHP� �ILQV� D� TXLQ� SXQW� pV� Wp� HO� JUDX� GH� FRQVFLqQFLD� TXH� OD� IRUPDFLy� pV� IRQW� G
DSUHQHQWDWJH�
SHUTXq�HV�SXJXL�PRGLILFDU�OD�SUzSLD�SUjFWLFD�

- /D�SDUWLFLSDFLy�pV�IRQDPHQWDO
$TXHVWV�GRV�~OWLPV�IDFWRUV�SRGHQ�YDULDU�HQ�JUDQ�PDQHUD�O
LPSDFWH�D�FXUW�L�D�OODUJ�WHUPLQL���
 Es plantegen unes hipòtesis, uns objectius i segueixen, les divisions establerts
per Walker R. (1997) i l'anàlisi de la informació�"amb el procediment d'Erickson"
(1989)

Varien notablement les fonts d'informació:

- Programa
- formadors/es
- 2 participants per activitat escollida (dues)
- documents
- coordinador/a de centre o Cap d'estudis,
- alumnes
- membres del grup de treball ICE/UB

Varien també els agents:
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- formadors/es
- 2 participants per activitat escollida (dues)
- coordinador/a de centre o Cap d’estudis
- alumnes
- membres del grup de treball ICE/UB

I varien els instruments:

- Guia d'anàlisi  del programa
- Guió d'entrevista amb el formador
- Guió d'entrevista  amb participants
- Guia d'anàlisi de documents
- Guió d'entrevista amb el coordinador del centre
- Guió d'anàlisi de treball d'alumnes
-  Guió d'entrevista amb els participants

Molt  important: varia la temporització de l'avaluació que necessita dos cursos, el
de la formació i anàlisi de la situació i el de l'anàlisi de l'aplicació de la formació i
l'impacte.

Entre el meu treball de camp i aquesta avaluació qualitativa dels anys 95-97 hi ha
uns aspectes comuns i uns altres diferencials que destaco:

$VSHFWHV�FRLQFLGHQWV $VSHFWHV�QR�FRLQFLGHQWV

Esforç per la qualitat Voluntat que tots els agents/protagonistes
prenguin consciència que la pretensió és la
modificació de la pràctica

La finalitat: conèixer l'impacte amb més elements
per fer demanda de modalitat més adequada,
orientant futures actuacions i l'aprofitament de la
formació

L'avaluació qualitativa s'ha de donar en el centre i
repercutir en ell

Experimentar una avaluació més selectiva Voluntat de generalitzar l'ús d'avaluacions
qualitatives que no vol dir generalitzar aquest únic
model

Mateixa tipologia d'avaluació qualitativa Fonts, quan més fonts, més rigorositat en el
treball i també més complexitat. No
necessàriament han d'ésser moltes, amb 3 o 4 és
suficient.

S'avalua el PFZ i la repercussió de l'activitat, no
les persones

Revalidar instruments i estratègies (alguns)
utilitzats en l'anterior edició



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 293 -

És fonamental la participació Menys temps (un any en front de 2)
Mostra limitada escollida a l'atzar seguint uns
criteris previs

Disseny i organització

Usuaris habituals del PFZ amb més de 3 anys en
exercici en el propi centre

Assistents, l'actual mostra és polietàpica

Amb disponibilitat Tipologia i situació geogràfica de centres

Tècniques d'investigació qualitativa semblant Activitats (nombre, tipologia, etc.)

Ús de la diversificació de fonts Formadors/es (tipologia,..)
Recull d'informació semblant Forma d'adreçar-se als agents és diferent

Focalització constant Categories i indicadors
Dos criteris de valor d'indicadors Validació més extensa l'actual.
Reducció de dades en categories rellevants Treball en equip la primera experiència

Resum de l'essència de les opinions Instruments diferents

Obtenció de conclusions i interpretació de
significats

Treball de camp (parelles de dos la primera
experiència, a l'actual una col·laboradora)
No compartir objectiu (la primera experiència, jo
ho he intentat)
A aquells a qui va dirigida fer-la molt convincent,
creïble i útil
Presa de decisions (en la primera experiència,
per a mi és impossible)
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 A finals dels anys 90 s’afegeix com a novetat: que els centres planifiquin a dos anys vista la necessitat de
formació, és a dir, que les activitats tinguin caràcter bianual. Es consolida el sistema de "FRQIHUqQFLHV
HQFDGHQDGHV�� per a l'Educació Infantil primer cicle��  es contemplen "VHSDUDGDPHQW� les necessitats de
claustre, d'àrees o d'altres col·lectius específics a l'hora de programar de cara el curs següent i es proposa una
modalitat, en fase d'experimentació, per a introduir un sistema de millora en el centre de Secundària, el
�6HPLQDUL�G
LQWHUFDQYL�G
H[SHULqQFLHV�SHGDJzJLTXHV�GLQV�HO�SURSL�FHQWUH� (capítol IV punt 4.1.6).

L'avaluació, en general de les activitats del PFZ i l'organització del mateix continua essent la mateixa que en
cursos anteriors, sempre amb alguna modificació sorgida de la revisió anual d'objectius, estratègies i
instruments. El que canvia és l'avaluació de l'activitat experimentada.
Les fonts són els assistents al seminari i l'equip directiu de centre i els materials elaborats
Els agents, els mateixos, i un avaluador/a extern/a (que és representant de la comissió al seminari) que
assisteix habitualment (perquè és experimentació) però periòdicament quan no ho sigui a les sessions

Les estratègies:
- observació directa i redacció d'informe per sessió
- contesta de qüestionari final ICE pels assistents i posada en comú amb elaboració d'informe final
- Elaboració d'informe inicial I Final de direcció

Els instruments:
- Informacions inicials escrites des del principi de l'activitat
- Guió d'observació
- Bloc de notes
- Actes de cada sessió
- Materials lliurats a les sessions
- Qüestionari ICE
- Informes

Va resultar una de les �PRGDOLWDWV�GH�IRUPDFLy�PpV�LGzQLHV�SHU�XQ�PRGHO�G
LQWHUFDQYL�LPSRUWDQWtVVLP�TXH
HV�YD�FUHXUH�SRVVLEOH�UHFXSHUDU��tant per un intercanvi de saber com pel que fa a una �IRUPDFLy�SDXODWLQD
HQ� HO� WUHEDOO� FRRSHUDWLX� L� HQ� XQD� PHWRGRORJLD� TXH�� SDUWLQW� GH� FRQWLQJXWV� FRQFUHWV�� OL� SURSRUFLRQL
DSURIXQGLPHQW� WHzULF�� al mateix temps que proporciona al centre una cohesió en la� �SUHVD� G
DFWLWXGV
FRQMXQWHV�GDYDQW�GH�WHPHV�HVSHFtILFV�VRUJLWV�GH�OD�SUjFWLFD��

Hagués estat interessant la continuació pel curs següent però el centre no va
poder perquè aquest tipus de formació no es pot contemplar fora de l'horari lectiu
com se'ns havia demanat des de Subdirecció General de Formació. Els horaris
de Secundària i la mobilitat del professorat, no van permetre continuar
l'experiència que prometia ésser més reeixida encara en el segon curs que en el
primer.

Sembla que cada curs el PFZ del Vallès Oriental s'hagi anat acostant més a uns
objectius que, si bé en general foren proposats fa molt temps enrera (86-87), s'ha
de considerar que eren plantejats a llarg termini i de manera que cada any es
donessin augments de qualitat i intensitat.
En la formació del professorat i en l'educació en general, hi haurà sempre uns
objectius fixes, el que variarà serà el grau d'assoliment, perquè el que es busca
és la qualitat òptima del que s'ha proposat i el perfeccionament de tot allò que
ajuda a la seva consecució.

S'ha constat al llarg del treball que el que ha estat una constant en el PFZ del Vallès Oriental I han estat
les avaluacions a mitja activitat i al final de la mateixa amb la finalitat de treure'n elements per a
modificar, sobretot, aspectes organitzatius.
Quan es va més enllà ja es busca una avaluació de seguiment, formativa, qualitativa i de l'impacte.



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 295 -

Per part de l'organització del PFZ de Granollers, no es fa servir cap avaluació econòmica ni
sociològica.

A mida que han anat passat els anys el PFZ del Vallès Oriental ha anat prenent cada cop més una idea
més oberta i democràtica del sistema i un tipus d'avaluació més orientadora i crítica. En general V
KD
WUDFWDW�GH�SUHQGUH�OD�WHQGqQFLD�GH�SRVDU�PpV�qPIDVL��HQ�HO�SURFpV�L�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�TXH�HQ�OD
PHVXUD�GH�OHV�FRVHV�
No són excloents sinó que es poden relacionar i fer compatibles diferents tipus d'avaluació, cada una,
segons el que es vulgui aconseguir. On recau la màxima importància és en escollir l'objecte avaluatiu:

- És l'impacte i efecte de la formació del professorat sobre els alumnes?
- És l'impacte i efecte de la formació sobre la pràctica del professorat?
- És per a conèixer la millora de desenvolupament de PFZs ?

������ ��5HVSHFWH�OHV�PRGDOLWDWV�L�WHPjWLTXHV

Les modalitats i temàtiques dins la formació permanent del professorat, també
han anat variant seguint el curs dels esdeveniments socials i educatius. També hi
juga (sobretot en les temàtiques) el factor "moda" que no he entrat a analitzar. La
constant en el PFZ del Vallès Oriental, ha estat la de procurar una gran diversitat
d'oferta per donar oportunitat a tots/es els/les docents a rebre el que més
s'adequava al seu nivell i al seu treball quotidià. Com ja s'ha vist, de tant en tant,
han sorgit unes modalitats preparades essencialment per a l'experimentació que,
normalment han durat un parell o tres de cursos.

Des de bon principi (ja els anys vuitanta) es fa un estudi de la tipologia i nivell de
potencials assistents a la formació. Les modalitats surten en referència a les
conclusions obtingudes.
En aquell moment entre els professionals que estan exercint es troben 3 grans blocs que comportaran  3
tipus d'actuacions i diferents models de formació sota el mateix objectiu: la millora del treball del
professorat entesa des de diferents nivells (ho resumeixo):

1.- Incidir sobre l'actualització i reciclatge dels mestres
2.-Incidir respecte la  millora i adequació als canvis promoguts pel sistema educatiu o la societat
3.- Potenciar l'aprofundiment, innovació i investigació.

Les actuacions, doncs, aniran encaminades  a ajudar els mestres a:

- cobrir deficiències de formació inicial
- aportar  nous continguts a professors/es que porten molt temps a la professió
- a sensibilitzar el professorat, perquè vegin la necessitat de progressar  en les seves tasques
- a aprendre que les "veritats universals i infalibles" fins aleshores, la ciència i la tècnica les va modificant

i s'han de conèixer
- a fer un canvi qualitatiu en la gestió del centre
- a conèixer a fons noves estructures i noves tècniques de treball
- ajudar al professorat, que fa anys que s'està reciclant,  perquè pugui aprofundir
- a donar possibilitats a personal de la zona a fer investigacions i facilitar el lligam de la Universitat amb

aquests.

És un model mixt que intenta donar cabuda tant a necessitats del Sistema com a  tot el personal en la mesura
que ho necessita i ve donat per un coneixement profund dels centres de la zona i una detecció de necessitats
més acurada de l'habitual, amb un treball més fort i estructurat per part dels membres de l'organització i
gestió.

Ens trobem, doncs amb les modalitats habituals de:
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- curs (en gran quantitat)
- seminaris (dins i fora del centre)
- conferències
- treball de grup.
- Les Converses Pedagògiques (tret del model de principi de segle) varen ésser l'inici dels

intercanvis entre docents.

Pel que fa a temàtiques:

- Actualització i coneixement d'àrea
- Bases psicopedagògiques
- Noves tecnologies (cinema, vídeo i foto fixa)
- Expressió

Els anys noranta es mantenen les divisions i modalitats establertes (es mantindran al llarg dels anys) i
s'afegeixen algunes modalitats que en el seu inici foren experimentals:

- Els seminaris de poble (veure capítol III, punt 3.4.2.6.1) que han continuat donant-se en diferents
ocasions, segons necessitats puntuals

- Els Seminaris per a la millora de la pràctica quotidiana que es van haver de deixar, tot i la
seguretat que es tenia de l'impacte

- Els assessoraments de Centre
- Les trobades pedagògiques monogràfiques
- Les Jornades mediambientals
- Les conferències encadenades

Pel que fa a temàtiques:

- Actualització de coneixements d'àrea
- Bases psicopedagògiques i Teoria de l'aprenentatge
- Estratègies de treball: Gestió de l'aula, Planificació, Motivació, Tractament de la diversitat,

Avaluació, Treball d'equip
- Actualització en aspectes específics de la Reforma Educativa
- Professionalitat del professorat: actituds, valors, investigació, comunicació,

autoconcepte, estil personal, etc.

També es constata la importància que té la temporització per a segons quines
modalitats. Els cursos es  preveuen ràpids i intensius, els seminaris al llarg del
curs i intercalant jornades de treball conjunt i individual-pràctic en el centre, amb
possibilitat de treballar dos cursos; els assessoraments, segons les necessitats i
dos o tres cursos de durada, etc.

Remarco com a molt important el FRQqL[HU� Ep� HO� SURIHVVRUDW� L� HO� WUHEDOO� TXH
GHVHQYROXSD�HQ�HOV�FHQWUHV�DL[t�FRP�OD�VHYD�RSLQLy� per afinar en la proposta
de modalitat. L'experiència dels anys del PFZ  del Vallès Oriental I ens fan adonar
que aquella divisió típica i tòpica que fèiem al principi ara no es podria mantenir.
Es troben claustres molt estables i amb una tipologia majoritària de professorat
que fa molts anys que es recicla i que assisteix als PFZ. Això no treu que les
necessitats de reciclatge i de formació no existeixin, però potser el que se'ns
demana és un sistema diferent de portar-les a terme. /D�PRGDOLWDW��DFWXDOPHQW�
pV�XQD�SHoD�FODX�SHU�D� OD� LQFLGqQFLD�GH� O
DFWLYLWDW�GH� IRUPDFLy�HQ�HO�FHQWUH
DPE�YROXQWDW�GH�FDQYL�
L'any 2000, la Comissió del PFZ de Granollers advertia del que s'anava
constatant, ja els últims cursos, és que hi ha �XQD�PDQFD�GH�SHQVDPHQW�DXWzQRP
GHO� SURIHVVRUDW� �SHGDJzJLFDPHQW� SDUODQW��� VHQVH� EDVH� WHzULFD� QL� UHIHUHQWV� RQ
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HPPDUFDU� OHV� VLWXDFLRQV� SUjFWLTXHV" i això feia pensar que s'havien d'establir i
potenciar aquelles  modalitats de "VHPLQDULV� G
LQWHUFDQYLV� DFRPSDQ\DWV� GH
UHIOH[Ly�RQ�DTXHOOD�SUjFWLFD�VH�VXVWHQWL��

Ens hem trobat, doncs, al llarg de 20 anys (aproximadament) de Formació
Permanent que  les modalitats que més han produït millores han estat:
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)RUPDFLy�HQ�HO�FHQWUH�

- Materials d'altres llocs on s'ha experimentat. Estudi, anàlisi, reflexió a
l'entorn, experimentació, adequació... per centres o grups de centres
(pràctica aquí i a Itàlia amb bons resultats)

- Investigació-acció. Fomentar projectes de treball proporcionant els
assessors que siguin necessaris

- Seminaris de centre. Unificar metodologies, i canvis, condicions per a la
millora de la qualitat i tasques d'innovació. Cohesió de grups de treball

- Seminari d'intercanvi d'experiències pedagògiques i didàctiques del propi
centre (professorat experimentat amb algun aspecte concret, amb
elaboració de materials específics, amb alt nivell de contingut sobre un
tema, etc. traspassa als altres companys/es, debaten el tema i, si és
comú, intenten una aplicació que es veu revisada posteriorment)

-  Contactes entre centres investigadors, no necessàriament de la pròpia
zona) per intercanviar-se les experiències.

- Per a treballs d'aprofundiment i innovació en aspectes específics: grups
de treball dins el propi centre

- Per elaboració de materials: Seminari de centre i Seminari intercentres
amb necessitats comuns

- Lectura de llibres pedagògics actuals que fomenten la reflexió i la teoria  i
debat amb l'autor o algun expert

�)RUPDFLy�IRUD�GHO�FHQWUH�

- Per a reciclatges i informacions generalitzades: curs, conferències,
trobades pedagògiques

- Per elaboració de materials: Seminari de centre i Seminari intercentres
amb necessitats comuns

- Per a treballs d'investigació: grups de treball oberts
- Intercanvi d'aspectes pràctics concrets entre centres, hom coneix un

treball reeixit d'un centre educatiu i un altre que li falta o falla aquell
aspecte, es posen en contacte els dos equips. Molt adaptable a
necessitats de secundària per a les àrees

- Tornar a recrear una versió "·FOPI" per aspectes institucionals prioritaris.
Formació en horari lectiu (Seminaris específics)

- Seminari de poble, al migdia (amb dinar inclòs)
- Grans Trobades com inici i motivació de petits seminaris de treball

posterior
- Seminaris per a la millora de la pràctica docent intercentres
- Conferències encadenades per a divulgació de temes comuns a molta

gent
- Lectura de llibres pedagògics actuals que fomenten la reflexió i la teoria  i

debat amb l'autor o algun expert
- Entre dos o més centres, recollir problemàtiques ("petites") comuns, i

debatre-les entre els dos claustres per obtenir un resultat (per ex. formes
d'entrar a classe, ús de les biblioteques,...)
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Cal que sempre es tingui present que la garantia d'una bona formació també va
acompanyada de:

- Una bona detecció de necessitats i la canalització d'aquelles que s'hagin
confós com a formació i que s'hi  pot donar resposta des del CRP amb
materials o facilitant contactes d'un dia o dos o fent ús d'un professional
sobre el tema només en moments puntuals, etc.

- 8QV�IRUPDGRUV�HV�VROYHQWV�FDSDoRV�GH�UHVROGUH�SUHJXQWHV��SURYRFDU
QHFHVVLWDWV� G
LQWHUFDQYL� L� UHIOH[Ly� Facilitar l'accés als grans
investigadors i teòrics del moment  amb  conferències participades o
taules rodones.

- En aquests moments de principi de s. XXI no es pot oblidar el gran debat
al voltant de la temàtica de l'ús de OHV� 17,&� L� OD� UHODFLy� DPE� OD
LQIRUPDFLy� HVFULWD� Des de totes les vessants i àmbits (intel·lectual,
comunicatiu, informatiu, formatiu...)

Totes DTXHOOHV�PRGDOLWDWV�TXH�KDQ�HVWDW�SURSRVDGHV�SHOV�SURSLV� FHQWUHV amb acord dels assistents a la
formació i fins i tot amb la formulació de demanda escrita i amb especificació de proposta del formador/a
concret, han donat un resultat excel·lent pel que fa a la incidència a l'aula i al centre, sempre i quan hagin
mantingut unes� FDUDFWHUtVWLTXHV� GHWHUPLQDGHV� �UHJXODULWDW� GH� WUREDGHV�� LQWHUqV� G
H[SHULPHQWDFLy�
IRUPDGRU�D�DGLHQW��SDUWLFLSDFLy�LQWHQVD��SUjFWLFD�EDVDGD�HQ�OD�WHRULD����) Trobem així al llarg dels anys
que tant han estat importants els intercanvis, com curs en centre, com assessorament, com seminari de temes
comuns, com transmissió en centre, com seminaris de poble,... El que cal és trobar modalitats diferents, si
cal mixtes, per a potenciar la incidència.

 Les temàtiques de la formació de zona han de venir donades pels centres
educatius però el PF ha d'incidir en aspectes que, de vegades des del centre no
es veuen, per exemple la necessitat de bases teòriques que permeten entendre
les causes i els fins, la necessitat de tenir referents on emmarcar les situacions
pràctiques, ...

�/
HGXFDFLy� KDXUj� G
LQWURGXLU� DOWUHV� OOHQJXDWJHV� HQ� HO� SURFpV� HGXFDWLX� PpV� HQOOj� GH� OD� OHFWXUD� L
O
HVFULSWXUD�� (O� FRQHL[HPHQW� FLUFXOD� WDPEp� D� WUDYpV� G
DOWUHV� FRGLV����� �� +L� KD� XQD� VqULH� G
KDELOLWDWV
LPSRUWDQWV� �KDELOLGDGHV� EiVLFDV�� 81(6&2�� ������ FRP� OD� PLOORUD� GH� OD� SDUOD�� HO� GLVFXUV� QDUUDWLX�� OD
FRQVFLqQFLD�FUtWLFD��HO�GHEDW��HO�WUHEDOO�FRQMXQW�L�VREUH�WRW�HO�GLjOHJ�TXH�KD�GH�SHUPHWUH�OD�FRQVWUXFFLy�G
XQ
SHQVDPHQW� FDSDo� GH� VHOHFFLRQDU� LQIRUPDFLRQV������(V� WUDFWD�� HQ� GHILQLWLYD�� GH� SURSLFLDU� VREUHWRW� XQ
DSUHQHQWDWJH� GLDOzJLF� HQ� HO� TXH� OD� UHODFLy� HGXFDWLYD� V
HQWHQJXL� FRP� XQ� SURFpV� GH� FRPXQLFDFLy
LQWHUVXEMHFWLYD� (Imbernón, F. , 1999, p. 78). Aquestes són algunes temàtiques importants que es necessita
treballar en la formació del professorat d'ara endavant.

Tot això es pot aconseguir a través de canvis de modalitats i de tractament
diferent de les temàtiques. Aquí hi té molt a dir la Universitat.

������ �5HVSHFWH�D�DTXHOOV�HOHPHQWV�IL[HV�DO�OODUJ�GHOV�DQ\V�L�DTXHOOV�HOHPHQWV�YDULDEOHV�TXH�KDQ�HVWDW
PRWLX�GH�FDQYL�HIHFWLX�L�HILFDo

�$VSHFWHV�R�HOHPHQWV�IL[HV��SHUPDQHQWV, constants del PFZ del Vallès Oriental
I que fan pensar en una consolidació i necessitat de manteniment de cara el futur
i per a l'estabilitat d'una formació permanent del professorat descentralitzada:
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• la pròpia formació permanent a la zona des de 1970: la tradició
• trobar persones que, voluntàriament, han organitzat formació a la zona
• la voluntat de canvi per a la millora organitzativa
• apropar la formació als centres geogràficament (descentralització geogràfica

de les activitats)
• que el centre sigui qui es responsabilitzi de la seva innovació
• unir formació permanent i PEC i aula
• compromís a la zona amb la renovació i innovació pedagògica des de tots els

punts de vista
• proporcionar infraestructures per a l'intercanvi
• tenir en compte sempre la dialogicitat i afectivitat
• cert nivell d'investigació dins les comissions de diferents PF
• una quantitat (determinada segons els anys) de formadors/es de la pròpia

zona
• preocupació, perquè els centres tinguin el màxim d'informació (transparència

de tot tipus)
• priorització del PFZ en el Pla de Treball del CRP
• la participació que té com a base el claustre i com a canal els Cap d'Estudis
• la preocupació per fer arribar als centres una oferta de formació molt

racionalitzada i pensada
• treball de reflexió sobre la detecció i avaluació d'activitats per a una millora

(incidència)
• subcomissions (o seminaris o grups de treball,...) de reflexió dins la Comissió
• atenció a la diversitat de necessitats del professorat. La filosofia que el mestre

sigui el propi agent de la seva formació i aquesta li representi un canvi en
profunditat

• l'autocrítica de la comissió organitzadora
• model mixte de PFZ pel que fa a modalitats
• la reivindicació constant per a la millora
• el treball enfocat no només a organitzar formació sinó a realitzar una

pedagogia d'aquesta i una pedagogia de l'avaluació creant consciència dels
esdeveniments

�$VSHFWHV�R�HOHPHQWV�YDULDEOHV��SURYRFDGRUV�GH�FDQYLV que fan pensar que si haguessin tingut oportunitat
de consolidació s'hagués pogut aprofundir molt i que, en aquests moments encara n'hi ha de recuperables:

• el control sobre el procés de la pròpia formació per part dels docents
• la lliure disposició de l'economia per a ésser utilitzada segons ha pogut convindre a les necessitats de

formació (modalitats, especialment) de la zona
• el disseny del PFZ aprovat pels representants de centres i institucions de la zona i lligat al punt anterior
• l'accés als centres educatius per a conèixer les necessitats i la incidència de forma directe i sense papers

mediadors
• experiències concretes sobre modalitats i avaluació (no han durat més de 3 cursos sense ésser

modificades)
• recull de les problemàtiques dels centres en lloc de recollir "demandes de necessitats" (s'està en aquesta

línia)
• aspectes de gestió i organitzatius
• l'avaluació qualitativa a la pràctica
• agents externs per col·laborar en el PFZ o en l'avaluació
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• la informatització
• tutela o col·laboració en les activitats per part de membres de la Comissió
• factors externs (ex. locals)
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6(*21$�3$57

������,QIRUPH�VREUH�HO�WUHEDOO�GH�FDPS�HVSHFtILF�SHU�D�OD�FRPSURYDFLy�G
LQVWUXPHQWV

Els informes que aporten les dades que es treuen de les diferents entrevistes, en
aquest cas no els considero rellevants per al lector i els he col·locat als annexos.
Ja havia especificat abans que els resultats no ens eren tan importants com la
validació de les tècniques i instruments utilitzats ja que el temps que dóna una
llicència no permet més.

Sí que de la lectura dels informes se'n desprenen uns aspectes interessants per
a destacar dels quals  exposaré només algunes frases a tall d'exemple. Amb un
afany de prendre quelcom important de totes les aportacions, utilitzo la tècnica de
reducció d'indicadors i categories a unes metacategories fonamentals que
engloben tots els altres:

������$VVLVWqQFLD�L�H[SHFWDWLYHV�SURIHVVLRQDOV

����$VVLVWqQFLD�D�O
DFWLYLWDW�GHO�3)=

Pel que fa als centres educatius consultats veiem que els equips directius
enfoquen la formació molt diferent segons la cohesió, composició del claustre i
treballs previs (siguin de centre o de formacions anteriors).
El claustre influeix en la participació del professorat només en els casos que hi ha
plantejament ideològic i pedagògic clar, estructurat i explicitat en els PECs i el
que influeix, en molts casos, és el lloc i la franja horària on es desenvolupa la
formació.
També els interessos individuals del professorat són un fort component �HQ� DTXHVW� FDV� �SHGDJRJLD
WHUDSqXWLFD��HQFDUD�TXH�PtQLPDPHQW�FRRUGLQDGD�DPE�OD�UHVWD�GH�SURIHVVRUDW��GH�O¶,(6�TXHGD�IRUoD�DwOODGD�L
SHU�UHIOH[LRQDU�L�PLOORUDU�OD�PHYD�WDVFD�HV�ID�LPSUHVFLQGLEOH�XQ�IzUXP��XQD�DFWLYLWDW��XQ�HVSDL�FRP~�GH�GHEDW
L�LQWHUFDQYL�G¶H[SHULqQFLHV�DPE�DOWUHV�SURIHVVLRQDOV�TXH�GHVHQYROXSLQ�OD�PDWHL[D�IXQFLy�HQ�HOV�VHXV�FHQWUHV�.
(entrevista a &., 2000)

En general els centres mantenen amb els organitzadors del PFZ unes trobades
periòdiques del representant de centre en les reunions habituals establertes, però
molts dels assistents no se n'assabenten o no tenen canals d'informació ràpida
interna (sobretot en claustres grans i secundària).
El punt de referència dels formadors/es és correcte, acostuma a ésser, en primer
lloc la institució o programa que els fa la demanda i en segon lloc HO�&53�TXH�pV
SXQW�IRQDPHQWDO�GH� O
HQJUDQDWJH�GH�IRUPDFLy�D�OHV�]RQHV��SHUTXq�pV�TXL� Wp
FRQWDFWH�GLUHFWH�DPE�WRWV�HOV�DJHQWV�
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����([SHFWDWLYHV�SURIHVVLRQDOV

Per les entrevistes fetes hauríem de treure la conclusió que existeix una consciència desenvolupada, que fins
i tot porta angoixa als professionals de l'ensenyament, a l'hora de plantejar-se el seu rol professional� �HO
SURIHVVRUDW�KD�G¶HVWDU�IRUPDW�SHU�SUHSDUDU�D�O¶DOXPQH�FDS�XQ�PyQ�ODERUDO�FDQYLDQW��SHU�WDQW�FDOGUj�GRQDU
PROWHV� HLQHV� L� UHFXUVRV� DOV� DOXPQHV�� WUHEDOODU� OHV� DFWLWXGV� L� HQVHQ\DU� D� YLXUH� L� D� FRQYLXUH� DPE�XQD�JUDQ
FDSDFLWDW� G¶DGDSWDFLy�D� O¶HQWRUQ�� �0DQLIHVWD� TXH� DFWXDOPHQW� QR� HOV� HVWHP�SUHSDUDQW� SHU�DTXHVWD� VRFLHWDW
G¶XQ�IXWXU�LPPHGLDW��(entrevista &., 2000)
�
Veuen expectatives de millora professional i personal en la formació, però tenen
por de les aplicacions, excepte aquells professionals -i sempre parlo dels
entrevistats- que tenen expectatives i voluntat de canvi en la tasca quotidiana
personal i individual. En les tres mostres s'ha vist que són conscients que allò
repercuteix en l'alumnat  però en cada una es desprenia una intensitat diferent
(en l'assessorament, en el curs, en el treball de grup).

Pel que fa a l'avaluació de la formació les afirmacions no són gaire diferenciades, l'habitual es realitza �FRP
XQD�WDVFD�EXURFUjWLFD�TXH�O
DFWLYLWDW�FRPSRUWD� excepte en el moment que se'ls planteja "cara a cara" altres
qüestionaments. Reconeixen, però, que els FRVWD�WHPSV�SHQVDU�L�TXH�QR�HO�WHQHQ.
La certificació d'assistència com a promoció professional no es discuteix tot i que aquests professionals han
coincidit que �QR�SUHRFXSD��SHUz�TXH�pV�LPSRUWDQW�XQ�UHFRQHL[HPHQW��

����6LWXDFLy�GHO�JUXS�FODVVH

Aquest aspecte no el descric, perquè cal fer-lo de cada activitat separadament.
En el cas de la Comissió del PFZ és l'aspecte més important per a veure si
l'actuació ha produït canvis o no.

�������5HODFLRQV�GLQV�O
DFWLYLWDW

����5HODFLRQV�GLQV�HO�JUXS��DPE�HO�IRUPDGRU�D�HQWUH�HOOV

En els casos de formació en el centre és diferent que en el cas del curs i també depèn molt del tarannà de les
persones que componen el grup.
En el nostre cas podem dir que el formador (;��que va assistir a l'entrevista  és un exemple del que busca i
procura el PFZ del Vallès Oriental que segons la secretària del mateix ha arribat a rebutjar alguns
formadors/es per no coincidir en plantejament pedagògic coherent amb els criteris i objectius de la Comissió
o no adaptar-se a les necessitats del grup. "6
KD�GRQDW�HO�FDV�TXH�XQ�PDWHL[�IRUPDGRU��GLQV�HO�PDWHL[�3)=�L
GLQV�HO�PDWHL[�FXUV��KD�WLQJXW�XQD�LQFLGqQFLD�L�DFFHSWDFLy�SHU�SDUW�G
XQ�FHQWUH�L�QR�O
KD�WLQJXW�SHU�XQ�DOWUH�"
(representant Comissió, 2001) Tot depèn d'on està cadascú i les circumstàncies que envolten a tots els
agents.
El formador que va a donar el curs obert té la dificultat de la diversitat de demandes que ha de consensuar en
un principi. El formador/a que està dins un grup de treball està al servei d'aquest igual que l'assessor/a d'un
centre �/HV�H[SHFWDWLYHV��JOREDOPHQW�V¶KDQ�SRUWDW�D�WHUPH�HQFDUD�TXH�V¶DGDSWHQ�PROW�D�OHV�QHFHVVLWDWV�UHDOV
GHOV�PRPHQWV�HO�TXH�ID�TXH�V¶DSURIXQGHL[L�PpV�HQ�DOJXQHV�VLWXDFLRQV�TXH�HV�SODQWHJHQ�TXH�HQ�DOWUHV���Diu =.
la coordinadora del Grup de Treball

El que és comú en els tres casos és que abans d'iniciar el treball sobre el tema, hi ha sistemes diferents de
consensuar les tasques que es desenvoluparan.
No es planteja des del principi una avaluació del treball portat a terme.

��������0RGLILFDFLRQV�SURGXwGHV�GHVSUpV�GH�O
DVVLVWqQFLD�D�O
DFWLYLWDW
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����&DQYLV�SURGXwWV�HQ�HO�WUHEDOO�G
DXOD

El que es desprèn de l'assistent DO�FXUV�pV�TXH�QR�HV�SRW�SRVDU�D� OD�SUjFWLFD
PpV� TXH� DOJXQV� UHFXUVRV� HVFDVVRV (coincideix que aquesta activitat ha
començat el segon trimestre) tot i que, per les característiques del seu centre, es
podrà portar a terme un bon treball i ja planteja la necessitat d'un aprofundiment
/
DVVLVWHQW�DO�*UXS�GH�WUHEDOO pot concretar més i ensenya uns materials que han fet variar aspectes a l'aula,
els recursos que es fan són necessaris perquè �OD�VLWXDFLy�pV�TXH�FDGD�DOXPQH�Wp�OD�VHYD�SUzSLD�SUREOHPjWLFD
L�OD�VROXFLy�R�SURSRVWD�TXH�V
DSOLFD�pV��SHU�WDQW�PROW�HVSHFtILFD��SHUz�HO�IHW�GH�FRPSDUWLU�H[SHULqQFLHV�DPE
DOWUHV� SURIHVVLRQDOV� � � IDFLOLWD� QRXV� UHFXUVRV� � HQ� TXDQ� D� UHODFLRQV� LQWHUSHUVRQDOV� L� QRYHV� HVWUDWqJLHV
G¶LQWHUYHQFLy�

L’assistent a l’assessorament�� SHU� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� G
DTXHVW� L� GHO
FHQWUH��HQV�UHPDUFD�TXH�KD�LQFLGLW�VREUH�WRW�HQ�OHV�DFWLWXGV�GHO�SURIHVVRUDW�L�
SHU� WDQW�� D� O
DXOD� L� O
DOXPQH��SHUTXq�KDQ�HVWDW� HYLGHQWV� OHV�DFWLWXGV�TXH� HV
GHVSUHQHQ. (FLQV�DUD�FDGD�PHVWUD�FXLGDYD�HO�VHX�JUXS��DUD�� WRWV�HOV� LQIDQWV�VyQ
DWHVRV�SHU�WRWHV��WHQHQ�PpV�YDULHWDW�GH�UHFXUVRV��� (entrevista a A., 2001)

Els punts que segueixen els deixo sense exemplificar per no estendre'm
����9DULDFLRQV�GHO�PDWHULDO�G
~V�IUHT�HQW�D�O
DXOD
����&DQYL�HQ�OD�PRWLYDFLy�GHOV�DOXPQHV
����0RGLILFDFLRQV�D�DOWUHV�jUHHV
����&DQYLV�HQ�UHODFLy�DOV�DOWUHV�FRPSDQ\V�PHVWUHV
����$VSHFWHV�HVSHFtILFV�GH�O
jUHD�WUHEDOODGD

-D�KH�DYDQoDW�TXH�QR�VHJXLULD�DPE�O
H[HPSOLILFDFLy�TXH�pV�PROW�FRLQFLGHQW
DPE�HO�TXH�KH�GLW�HQ�DTXHVW�PDWHL[�FDStWRO�REWLQJXW�GH� OD�KLVWzULD�GHO�3)=�
/HV� PRGDOLWDWV�� OHV� LQIOXqQFLHV� H[LVWHQWV�� HOV� PRWLXV� GH� FDQYL�� OHV
PRWLYDFLRQV��HWF��FRLQFLGHL[HQ.

��������/
DYDOXDFLy�KD�HVWDW�DO�PDWHL[�WHPSV�XQD�VLWXDFLy�G
DSUHQHQWDWJH

3DUWLFLSDFLy�HQ�O
DYDOXDFLy�GH�TXDOLWDW�GH�O
DFWLYLWDW�GHO�3)=

�������� � 6REUH� O
LQVWUXPHQW� XWLOLW]DW� SHU� FRQqL[HU� O
DSRUWDFLy� GHO� &HQWUH
(GXFDWLX

El  centre educatiu que tenia més clara l'aportació de la formació era el de
l'assessorament. El de l'activitat de secundària tenia coneixement del treball que
portava a terme el professor assistent i el del curs exemplificat en el capítol
anterior també els "constava" l'assistència per la possibilitat  que hi ha de treball
de cara el proper curs. En general, però s'han vist dues coses:

-  És molt important qüestionar el centre sobre la formació, perquè l'obliga a
posicionar-se (si no hi ha plantejament) o bé li interessa que es conegui el seu
treball (si el plantejament existeix)
-      En general on hi ha plantejament de claustre és on es dóna l'assessorament.
(el centre de secundària explicita �QRPpV� HV� GHPDQD� O
DVVLVWqQFLD� TXDQ� OD
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IRUPDFLy�HV�UHDOLW]D�HQ��L�SHO�FHQWUH�)

(OV�FHQWUHV�YHXHQ� LQWHUHVVDQW� �TXH�GHV�GHOV�3)=�HV�SODQWHJLQ�HOHPHQWV�GH
UHIOH[Ly�L�LQWHUSHOÂODFLy��SHUTXq�PRWLYHQ��L�DTXHVW�Q
pV�XQ�

����������6REUH�O
DYDOXDFLy�HQ�HOV�3)=

L'opinió general és la que resumeixo extret de l'informe de l'entrevista a un dels assistents��)LQV�DUD�QRPpV
KDYLD� SDUWLFLSDW� HQ� OHV� DYDOXDFLRQV� SURFHVVDOV� L� ILQDO� GH� OHV� DFWLYLWDWV� GH� IRUPDFLy� TXH� KDYLD� UHDOLW]DW� L
JHQHUDOPHQW�KR�YDORUDYD�FRP�D���WUjPLW�EXURFUjWLF�GH�O¶DFWLYLWDW�����3HUVRQDOPHQW�QR�OL�DSRUWDYD�UHV��HUD
HO�WUDVSjV��GH�OD�YDORUDFLy�TXH�HOO�FRP�DVVLVWHQW�HQ�IHLD��'HVFRQHL[�HOV�UHVXOWDWV�GH�OHV�DYDOXDFLRQV�ILQDOV�GH
IRUPD�JOREDO�L�O¶~V�TXH�VH¶Q�ID�
/D�SDUWLFLSDFLy�HQ�DTXHVWD�DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD��HQFDUD�TXH�OL�KD�UHSRUWDW�IHLQD
±GHGLFDFLy�GH�WHPSV�GH�UHIOH[Ly� L�G
HQWUHYLVWD��� OL�KD�HVWDW�PROW�VLJQLILFDWLYD��/¶KD
DMXGDW� D� DSURIXQGLU� HQ� HO� TXH� SDUWLFLSDYD� HQ� DTXHVWD� DFWLYLWDW�� TXLQHV� HUHQ� OHV
VHYHV� QHFHVVLWDWV� FRQFUHWHV�� FRP� VH� OL� DQDYHQ� GRQDQW� UHVSRVWD� SXQWXDOPHQW� D
FDGD�XQD�G¶HOOHV�R�TXLQHV�TXHGDYHQ�PpV�R�PHQ\V�DFRPSOHUWHV��(Q�GHILQLWLYD�OL�KD
VHUYLW� SHU� IHU� XQD� UHIOH[Ly� VHULRVD� L� HQ� SURIXQGLWDW� VREUH� OD� IRUPDFLy� GHO
SURIHVVRUDW� HQ� JHQHUDO� ±� VLWXDFLy� L� QHFHVVLWDWV�� L� VREUH� OD� VHYD� SUzSLD
IRUPDFLy�� �&RQVWDWDU�TXH� OD�UHIOH[Ly�� LPSUHVFLQGLEOH�SHU�SRGHU�DYDQoDU���PROWV
FRSV� TXHGD� UHOHJDGD� SHO� �IHU� L� IHU�� FRQVWDQW�� FRP� � TXH� OHV� SUHVVLRQV� L
GHPDQGHV� FRP� D� SURIHVVLRQDOV� GH� O¶HQVHQ\DPHQW� VyQ� PROWHV� � ID� TXH
FRQVWDQWPHQW� DFWXHP� � VHQVH� IHU� XQD� SDUDGD� HQ� HO� FDPt�� � UHIOH[LRQDU� L
GHVSUpV�DFWXDU���(entrevista, &.)

Crec que l'aportació és prou clara i entenedora per fer-ne cap comentari i, encara
afegeixo:

����PDQLIHVWD� TXH� HQJXDQ\� KD� HVWDW� GLIHUHQW�� ³HO� IHW� GH� SODQWHMDU�PH� D� WUDYpV
GHOV� T�HVWLRQDULV� L� HQWUHYLVWHV� XQD� VqULH� G
LQWHUURJDQWV� P¶KD� DMXGDW
SHUVRQDOPHQW�D�UHIOH[LRQDU�L�DSURIXQGLU�PpV��HQ�O¶DFWLYLWDW�TXH�HVWDYD�UHDOLW]DQW
L�DPE�HOV��PRWLXV�TXH�HP�SRUWDYHQ�D�IHU�OD��$�GRQDU�KL�OD�Pj[LPD�LPSRUWjQFLD�L�D
FRPSDUWLU�KR�PpV� DPE� HOV�PHXV� FRPSDQ\V�� HQFDUD� TXH� MD� HUD� XQD� YROXQWDW
LQLFLDO�� SHUz�Q¶KH�HVWDW�PpV�FRQVFLHQW� L�P¶KH�DXWR�REOLJDW� IHQW�GH�PRWRU�GHO
WHPD´�
(QV� SUHJXQWD� VL� HOV� UHVXOWDWV� SRGHQ� VHU�OL� ~WLOV� L� HQV� LQGLFD�� WDPEp�� TXH� OL
DJUDGDULD�FRQqL[HU�HOV�UHVXOWDWV�G¶DTXHVWD�SDUWLFLSDFLy�HQ�O¶DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD
GHO�3)=��(OV�UHVXOWDWV�JOREDOV�GH�OHV�DYDOXDFLRQV�GH�IRUPDFLy�QR�DUULEHQ�PDL�DOV
DVVLVWHQWV�L�SHQVD�TXH�pV�LQWHUHVVDQW�SHU�FRQqL[HU�OHV�PRGLILFDFLRQV�VL�pV�TXH
HV�SODQWHJHQ�L�SHU�SRWHQFLDU�DOV�IRUPDGRUV�PpV�YjOLGV�GLX��HOV�TXH�UHDOPHQW
VyQ� IRUPDGRUV� GH� IRUPDGRUV�� 1R� WRWKRP� VHUYHL[��� /D� ILJXUD� GHO� IRUPDGRU�
LQVLVWHL[� WDO� L� FRP� YD� IHU� HQ� OD� SULPHUD� HQWUHYLVWD�� pV� HVVHQFLDO�� (Q� HO� VHX� FDV
GHWHUPLQDQW�����(Entrevista %.)

Els formadors veuen que��/D�UHODFLy�DPE�O¶DYDOXDFLy�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�3)=�HQ�JHQHUDO�KD�HVWDW�ILQV�DUD
SRF� VLJQLILFDWLYD� L� TXDQ�� D� YHJDGHV�� KL� KD�KDJXW� DOJXQD� LQFLGqQFLD�� �SDUOD� G¶DOWUHV� DFWLYLWDWV��� HQV� SRVHP
GLUHFWDPHQW�HQ�FRQWDFWH�DPE�HO�&53��un altre afegeix que si bé li ha significaW�³8QD�HVWRQD�GH�SHQVDU�KL�L
XQ� � WHPSV��P¶KD�SHUPqV�UHIOH[LRQDU�� L� OD�UHIOH[Ly�VHPSUH�pV�SRVLWLYD��P¶KH�DGRQDW��SHUz�GH� OD�VROLWXG� L� OD
SRFD�DWHQFLy�TXH�HV�Wp�DOV�IRUPDGRUV´� (Entrevista ;.)�Veiem, doncs que els formadors/es coincideixen amb
els assistents.
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És molt important adonar-se que les avaluacions que fem fins ara, només són útils a aquells que organitzen i
dissenyen la formació. És molt important que les persones que s'estan formant vegin que els interessa
"aturar-se a pensar" i a compartir l'experiència.
L'avaluació qualitativa té una aportació més gran i directa que la processual.

Pel que fa als instruments tenim dues opinions clares, si els hem donat
prèviament als diferents agents, perquè hi reflexionessin, tret del de centres i
organització, la majoria ha coincidit que es feia massa llarg a l'hora de preparar-
ho i de parlar-ne.

Si es realitza l'entrevista directament com que hi ha un diàleg fluït, encara que les qüestions a tractar siguin
les mateixes, resulten més interessants i amenes.

Si es fa ús de la roda: és divertit, hi juga un paper important l'humor i es trenquen
"gels"
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7(5&(5$�3$57

���&RQVHFXFLy�G
REMHFWLXV��WHQGqQFLHV�L�RULHQWDFLRQV

�������5HVXP�GH�OD�SURSRVWD�G
HVWXGL�L�REMHFWLXV

Tots som conscients que el procés educatiu és summament complex i per tant hi ha una gran dificultat en
aïllar els diferents elements que el formen i els diferents factors que hi incideixen. Per tant, les
interpretacions que es puguin fer sempre seran subjectives, però crec que "/D� UHLQWHUSUHWDFLy� GH� OHV
VHQVDFLRQV�SHUVRQDOV�GH�O¶LQYHVWLJDGRU�HQ�WHUPHV�VRFLDOV��pV�XQ�SURFpV�GHO�TXDO�HV�SRW�DSUHQGUH����1R�SRGHP
SUHVFLQGLU��WDPSRF�GH�OHV�LPSUHVVLRQV�VXEMHFWLYHV. (Walker,R., 1997, p.105)
.
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�4Xq�HV�SUHWHQLD�DPE�DTXHVW�HVWXGL"

a) Constatar que, malgrat el temps que s'està parlant de l'avaluació de la formació, els models que s'han posat
a la pràctica encara no han produït les mesures de millora qualitatives necessàries

b) Constatar que la innovació dins l'aula i el centre educatiu, en relació a l'esforç anual de recursos
organitzatius, econòmics i de temps que s'hi aboquen, es dóna poc. Que a partir del recull d'experiències
anteriors del PFZ del Vallès Oriental I (Granollers), es poden trobar altres models de formació que aportin
graus més elevats de qualitat en el centre promovent, si més no, un debat sobre el tema.

c) Que la utilitat de l'avaluació  no ha de ser un mer sistema de control i demostració de dades sinó que ha
d'ésser útil en el propi treball. Que el procés avaluatiu i de formació ha d'estar incorporat en el centre com a
eina de millora d'aspectes concrets i tenint en compte el marc, únic per cada centre, on es desenvolupa.

�2EMHFWLXV�JHQHUDOV�GH�OD�UHFHUFD

• 3URSRUFLRQDU�D�OHV�GLIHUHQWV�&RPLVVLRQV�GH�3)=, que estan treballant
en aquests moments, XQD� LQIRUPDFLy� UHOOHYDQW sobre el tema que els
permeti contrastar la seva pràctica per tal d'orientar la presa de decisions
respecte l'avaluació i la millora de les modalitats de formació.

• $SRUWDU�XQ�PRGHO�G
DYDOXDFLy�GH�O
LPSDFWH�GH�OD�IRUPDFLy�dins els PFZ
TXH�SHUPHWL�FRQqL[HU�HO�JUDX�G
HILFjFLD�GH�O
DFWXDFLy�de la gestió de la
formació portada a terme per tal d’orientar la presa de decisions per a la
millora de les modalitats de formació

• Facilitar diferents estratègies i instruments d'avaluació dins el PFZ
remarcant aquelles que proporcionen una avaluació més significativa i
qualitativa  de l'impacte per a la presa de decisions vinculades a la
proposta global de la formació.

• $SURSDU�DOV�FHQWUHV�HO�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy�DYDOXDFLy�FRP�D�PLOORUD
GH� OD� WDVFD� GRFHQW� L� la introducció d'un aspecte motivador que ajudi a
dinamitzar claustres vers el canvi.
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     ����$OWUHV�REMHFWLXV�D�H[SORUDU�L�TXH�VH
Q�SRGHQ�GHULYDU

• Entendre, des d'una perspectiva històrica i amb uns fonaments teòrics la
tasca avaluadora lligada al model de la formació i exposar alternatives de
millora.

• Analitzar, des d'una perspectiva històrica i de forma breu, el
desenvolupament del PFZ del Vallès Oriental I

• Aconseguir un sistema d'avaluació dels efectes que produeix la formació
apropada al centre i que sorgeix de les seves pròpies necessitats.

• Posar atenció a la necessitat d'un canvi de la formació permanent,
adequant-se a les necessitats que s'exigeixen al Centre Educatiu per part
de la societat en contínua evolució i canvi.

• Proposar una orientació dels canvis que comporta dins el Sistema
Educatiu el fet que es prengui l'avaluació qualitativa com a model i, en
conseqüència, nous models de formació que requereixen estructures
organitzatives diferents

He recordat,  en les pàgines anteriors, el sistema d'estudi, des de quines vessants l'he pres i la utilitat que pot
tenir. Ara, reviso els objectius que em proposava en els inicis. Serà a partir de la lectura d'aquests que
analitzaré la seva consecució.
En primer lloc crec que es pot dir que s'han aconseguit els objectius proposats en el Projecte de Treball. En
faré un breu resum per constatar-ne alguns aspectes més rellevants.

Pel que fa a la utilitat de la recerca que he desenvolupat, no sé si la realitat i el temps em podran donar la raó
pel que jo creia que podria ésser útil, potser sí, aquest és el desig. Ara el que em cal, és demostrar que a
través del treball he pogut complir els objectius que em proposava. A partir d'aquests he desgranat els punts
que conformen aquest últim apartat del capítol V.

Vull deixar palès que com diu Walker, R. (1997,  p. 107)� "/D�LQYHVWLJDFLy�HGXFDWLYD�pV��HQ�Vt�PDWHL[D���XQD
DFWLYLWDW�HGXFDWLYD�L�WDPEp�XQ�SURFpV�HGXFDWLX�i corroboro la frase, perquè la recerca m'ha estat
extremadament útil i satisfactòria, tal com era un dels meus objectius.
L'objectiu personal ha quedat aconseguit en escreix pels coneixements obtinguts en diferents àmbits: la
lectura teòrica, la seva relació amb la pràctica, la reflexió sobre el treball propi realitzat en tasques de
formació del professorat durant 33 anys, l'aconseguí acabar una memòria tan extensa en un temps, (per a mi
"rècord"), relativament curt, l'aprenentatge que he pogut fer al costat del professor Imbernón, etc.

���������,QIRUPDFLy�VREUH�OD�UHFHUFD��GHVHQYROXSDPHQW�L�DYDOXDFLy

2EMHFWLX�� 3URSRUFLRQDU� D� OHV� GLIHUHQWV� &RPLVVLRQV� GH� 3)=�� TXH� HVWDQ
WUHEDOODQW�HQ�DTXHVWV�PRPHQWV��XQD�LQIRUPDFLy�UHOOHYDQW�VREUH�HO�WHPD�TXH
HOV�SHUPHWL�FRQWUDVWDU�OD�VHYD�SUjFWLFD�SHU�WDO�G
RULHQWDU�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV
UHVSHFWH�O
DYDOXDFLy�L�OD�PLOORUD�GH�OHV�PRGDOLWDWV�GH�IRUPDFLy�
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D'aquesta Memòria que presento se'n poden treure alguns apartats i fragments
que permeten fer arribar a cada una de les comissions dels PFZ la informació
recollida. Crec que d'una forma més o menys semblant, amb temporitzacions
diferents, es pot haver desenvolupat la història de cada PFZ de la resta de
comarques catalanes. És evident que cadascú hi haurà posat més intensitat o
menys, que s'haurà aturat en uns temes més que d'altres. No crec, però, que
hagin pogut fer el resum dels anys anteriors ni hagin pogut portar a terme el
sistema d'avaluació qualitativa que a la zona del Vallès Oriental I s'ha tingut la
sort d'experimentar en dues ocasions. Per aquesta raó estic segura que les
informacions que es troben en aquesta Memòria (fins i tot les històriques i els
annexos) poden ésser molt útils a les Comissions d'altres zones.

Penso que, fer arribar a les Comissions dels PFZ aquesta informació, pot ajudar a una reflexió de molta
importància en aquest moment on tots ens veiem abocats a activitats constants sense espais ni motivacions
explícites a la reflexió. Al meu entendre no podem perdre de vista la finalitat més important de la formació
permanent del professorat, cap de les persones que dissenyem o organitzem els PFZ hem d'oblidar que�HOV
YHULWDEOHV�EHQHILFLDULV�GH�OD�IRUPDFLy�LQVWLWXFLRQDO�SHU�D�GRFHQWV�KDQ�G
pVVHU�HOV�QHQV�L�QHQHV. El major
o menor augment de "sapiència" del professorat ha de revertir a la pràctica sobre l'alumne i indirectament en
el Sistema Educatiu. Es fa necessari establir i exigir un sistema de treball  iniciador d'un cercle que va
creixent:

����������)250$&,Ï�'(/�352)(6625$7

                                                                                         mes atenció

                                        menys tutela                                                                           més implicació
                                                                                                                                      personal i col.lectiva

                             més participació                                                                                       més participació

      més implicació personal i col.lectiva

                                                                                            més canvi                   menys tutela
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De la petita mostra de companys/es d’altres Comissions, que he pogut obtenir, en
trec l'apreciació que quasi bé podem  assegurar que a totes les Comissions dels
PFZ es desenvolupa una avaluació final. Aquesta té la dificultat, com ja he dit en
capítols anteriors,  que, al fer-se en acabar les activitats i ésser recollida pels
Programes i Institucions, la Comissió no en pot fer ús fins ben entrat el curs
següent. Per tant d'un curs per l'altre, difícilment se'n poden extreure
conseqüències aplicables ràpides perquè, com bé se sap, la planificació de la
formació es comença el mes d'abril i s'acaba el juny del mateix any. +L� KD� XQ
GHVIDVDPHQW� GH� WHPSV� PROW� LPSRUWDQW� TXH� SUHVLGHL[� WRWD� O
RUJDQLW]DFLy
DFWXDO�GHOV�3)=�L�TXH�DIHFWD�PROW�OHV�DYDOXDFLRQV�
 És cert que la Comissió en fa anàlisi posterior però només en pot treure algun
detall d'alguna activitat en concret i, evidentment, els aspectes quantitatius i
formals i d'altres aspectes que ja no és possible que modifiquin res d'un curs per
l'altre, perquè la proposta d'activitats ja està definida. A part, en l'estudi que es va
fer, a fons, en el PFZ del Vallès Oriental I durant el curs 98-99, també es va veure
que, les finals, no donen dades generalitzables pel que fa a aspectes qualitatius.
Cada activitat s'ha d'analitzar per separat per conèixer més fidelment el context,
situacions, aspectes concrets que hi influeixen.

L'anàlisi de les avaluacions realitzades a final de curs és molt complex i després
d'analitzar les de l'ICE i de reflexionar en conjunt sobre l'instrument, al PFZ del
Vallès Oriental I es va constatar que la quantitat d'informació que se'n treia, en
molts pocs casos la Comissió la fa servir (com trobem en altres Comissions, ni
tan sols per no acceptar un professor que no ha anat bé de cara el curs vinent).
Si que SRGHQ�pVVHU�~WLOV�D� OHV� LQVWLWXFLRQV�TXH�OHV�SURSRVHQ��SHUz�QR�D� OHV
&RPLVVLRQV i molt menys als assistents a les activitats els quals es limiten a
omplir el qüestionari l'últim dia de forma ràpida i com a pur tràmit.

Ja no és tan segur que tot l'àmbit català realitzi una DYDOXDFLy� SURFHVVXDO� OD
TXDO� DFRQVHOODUtHP�FRP�D�PROW� FRQYHQLHQW��per  a la Comissió, per a poder
resoldre i modificar aspectes i actuacions més immediates pel bon funcionament
de les activitats i per mirar d'incidir una mica més en la millora de l'impacte en el
centre educatiu.

El material que presento en aquesta Memòria permet fer una valoració serena de l'organització,
funcionament i adaptació de O
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�L�VHULD�ER�TXH�IRV�LQFRUSRUDGD�FDGD�FXUV�HQ�DOJXQHV
DFWLYLWDWV��pensant en la incidència al Centre i en benefici dels assistents a la formació i com a part del
procés d'aquesta.

 Amb això crec que l'objectiu de facilitar a la resta de Comissions un material que els �SHUPHWL�FRQWUDVWDU�OD
VHYD�SUjFWLFD�SHU�WDO�G
RULHQWDU�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�UHVSHFWH�O
DYDOXDFLy�L�OD�PLOORUD�GH�OHV�PRGDOLWDWV�GH
IRUPDFLy��queda acomplert.
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�������� �/D�SHUVSHFWLYD�KLVWzULFD�GH�FDGD�&RPLVVLy�FRP�HOHPHQW�GH�PLOORUD

2EMHFWLX�� (QWHQGUH�� GHV� G
XQD� SHUVSHFWLYD� KLVWzULFD� L� DPE� XQV� IRQDPHQWV
WHzULFV� OD� WDVFD� DYDOXDGRUD� OOLJDGD� DO� PRGHO� GH� OD� IRUPDFLy� L� H[SRVDU
DOWHUQDWLYHV�GH�PLOORUD�

Al llarg de la història de tots els PFZ hi ha hagut infinitat d'ocasions que s'han
donat elements innovadors, ja sigui respecte l'organització, modalitats,
avaluació, detecció...  i que no han pogut conèixer més que aquells/es que hi
han treballat directament.
Per entendre la situació on està cada comissió és bo saber d'on es ve. La
història del PFZ del Vallès Oriental I ens ha proporcionat moltes innovacions
que han format part de l'evolució del mateix  i desconegudes com a tals pel
món docent de la nostra pròpia comarca. Fins i tot per algunes persones que
al llarg dels anys han passat per la Comissió ha mancat aquesta consciència
històrica. I tenint-la, és molt valuosa a l'hora de fer anàlisi i propostes actuals
perquè hi ha aspectes de referència i situacions d'èxit i fracàs aprofitable com
a reflexió.

Com he dit abans, la història del Vallès Oriental no pot allunyar-se, en els
aspectes generals, de la resta d'històries de PFZ encara que cadascuna de
les Comissions tingui la seva "història particular" i, amb ella, els punts
d'inflexió pròpia, que li són útils. Els grans moviments sociològics, les
mogudes polítiques, els canvis generals del Sistema educatiu, han afectat a
tots de forma semblant, no igual. Per tant, hi ha una part de la història del
PFZ del Vallès Oriental I que serà paral·lela a la dels altres i que pot ésser útil
llegir-la mentre es contrasta amb els fets reals i vicissituds que han marcat la
vida de les Comissions de cada comarca.

Pel PFZ del Vallès Oriental I, li serà útil tenir aquesta recopilació de manera
més especial. No pas per nostàlgia històrica sinó perquè li permetrà entomar
de nou alguns aspectes adormits al llarg del temps. Es poden recuperar
modalitats i sistemes d'organització anterior que encara són vàlids per incidir
en els centres. Es poden evitar elements no funcionals dels quals estem
alertats. Aquesta serà la proposta que es podrà fer. No cal inventar sempre  -
tot ja està inventat? No ho crec, però... -recuperant, reciclant i adaptant
també podem fer molta feina. Sabem el que ha anat bé per aconseguir
millores, mirem de fer-ho servir de base per avançar en l'estructura de noves
millores.

En l'aspecte avaluatiu s'ha fet evident i es veu més si s'agafen els
instruments recollits als annexos, que sempre (en el PFZ del Vallès Oriental I)
s'ha anat evolucionant en conceptualització, incorporació, interrelació amb el
centre i instruments i estratègies més precisos. De vegades els canvis no han
d'ésser "revolucionaris" (vull dir totals),  per millorar qualsevol cosa n'hi ha
suficient en fer servir les primeres pedres i anar vestint l'edifici mica en mica.

����������0RGHO�G
DYDOXDFLy�GH�O
LPSDFWH�R�GH�OD�LQFLGqQFLD�GH�OD�IRUPDFLy



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 313 -

2EMHFWLX��$SRUWDU�XQ�PRGHO�G
DYDOXDFLy�GH�O
LPSDFWH�GH�OD�IRUPDFLy�GLQV
HOV�3)=�TXH�SHUPHWL�FRQqL[HU�HO�JUDX�G
HILFjFLD�GH�O
DFWXDFLy�GH�OD�JHVWLy
GH�OD�IRUPDFLy�SRUWDGD�D�WHUPH�SHU�WDO�G¶RULHQWDU�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�SHU�D�OD
PLOORUD�GH�OHV�PRGDOLWDWV�GH�IRUPDFLy

En els diferents capítols que precedeixen a aquest es troba tota la informació del procés des de dues vessants:

1. El procés històric de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental,  que l'ha dut a aconseguir una sèrie
d'elements que ajuden a conèixer l'impacte i sobretot ajuden a les modificacions immediates any rere
any

2. L'experimentació que he realitzat ara, durant la llicència, de la qual s'ha explicat detalladament el procés
que he seguit per a la definició del model, d'estratègies i per a l'elaboració dels instruments.

No cal pas ara repetir-les sinó cridar l'atenció una vegada més sobre el tema que
considero  tan important. Ja el curs 87-88 es considerava l'avaluació de l'impacte
com una fal·làcia, recordem:��8Q�WHPD�TXH�FRQVLGHUHP�LPSRUWDQW�HQ�HO�38�pV�OD
LQFLGqQFLD�DOV�SURSLV�FHQWUHV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�UHDOLW]DGHV����V
KD�G
DSURIXQGLU
MD�TXH�pV�FRPSOH[�L�GLItFLO�L��SODQWHMD�GLILFXOWDWV�HQ�OD�VHYD�DYDOXDFLy� així es
deia a la Memòria del Pla Unitari  de fa al voltant de 13 anys �����(QV�WUREHP�GHV
GH� OD� WUDQVPLVVLy� SXQWXDO�� DQHFGzWLFD� L� SRF� VLVWHPDWLW]DGD� D� XQD� WUDQVPLVVLy
VHULRVD��SURIXQGD�� LQFDUGLQDGD�HQ�HO�SURSL� WUHEDOO� UHDOLW]DW� �FDVRV�HVSRUjGLFV� �GH
JUXSV�GH�WUHEDOO�DPE�FRPSRQHQWV�GH�PHVWUHV�EjVLFDPHQW�GH� OD�PDWHL[D�HVFROD�
SDVVDQW� SHU� PRGHOV� LQWHUPLWMRV�����  Passada més d'una dècada, podem dir el
mateix?. És cert que sempre hi haurà graus diferents d'aprehensió, però també
és cert que les propostes per part de tots aquells/es que dissenyem i organitzem
els PFZ han anat incorporant i han de provocar, més encara, la incorporació de la
formació en els centres com a eina de treball. L'avaluació per si mateixa i de
forma única no produeix canvis, però ajuda a aconseguir-ho.

Aquesta és la veritat, l'avaluació qualitativa és més complexa, sobretot quan s'inicia per primera vegada i en
conèixer la incidència i l'impacte de la Formació a nivell d'aula i de centre comporta dificultats,
aprenentatge, molta reflexió i temps. No es pot realitzar de forma generalitzada, però es fa urgent i
necessària per a quines activitats i, sobretot, pel professorat dels centres educatius. Quan un centre ha agafat
la dinàmica d'una avaluació qualitativa, és ell mateix qui la proposa i demana els agents externs que
necessita per a portar-la a terme. Se li fa important per veure els canvis produïts, "la rendabilització del seu
temps" i més si aquesta avaluació respon a plantejaments, necessitats i problemàtiques  internes.

A la pràctica, OHV� &RPLVVLRQV� GHO� 3)=� L� OD� SUzSLD� 6XEGLUHFFLy� *HQHUDO� GH� )RUPDFLy�� QHFHVVLWD una
avaluació que li indiqui els canvis d'actuacions immediates, organitzatives, més adients i per aquesta raó ens
és prou útil O
DYDOXDFLy�SURFHVVXDO�SHUz�WDPEp li cal conèixer amb més profunditat el que està succeint i
necessita una avaluació més TXDOLWDWLYD. I també li interessa "rendibilitzar" la formació i veure com
produeix canvis. També interessa actualment produir una nova seguretat en els centres i, també, una
veritable innovació metodològica.
D'altra banda, a formadors, assistents i centres, se'ls fa necessari conèixer l'augment de qualitat que els ha
produït la dedicació i els interessa experimentar per avaluar qualitativament, ara com un inici,  perquè
s'engresquin en avaluar el que han experimentat. Això voldria dir que han  entrat en un cercle de recerca-
acció que és el que produeix el veritable canvi.

A partir de l'experiència que exposo, i del PRGHO�G
DYDOXDFLy�GH� O
LPSDFWH i les estratègies i instruments,
crec que es podria aconseguir. Tots volem trobar aquells models d'escola investigadora, il·lusionada, pionera
arreu del món. Per obtenir-la aporto el meu gra de sorra. Si en dotacions informàtiques i extensió de la xarxa
als centres hem estat un dels països capdavanters, perquè no encaminar ara els nostres esforços al canvi
profund de l'escola?. Només amb l'avaluació qualitativa? NO, amb tot allò que ella representa de mobilitat,
canvi, interconnexió amb el que l'envolta, relació amb la modalitat, flexibilitat, etc. com s'ha vist en els
capítols anteriors.
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Pel que fa a la formació i a l'avaluació, en aquests moments estem, en un model mixt que intenta donar
cabuda tant a necessitats del Sistema com a  tot el personal, en la mesura que ho necessita. Per aquesta raó es
produeix una detecció de necessitats més acurada i tot i la realització d'avaluacions, no s'hi posa tant l'accent.
Cal fer un pas més, detecció i avaluació han de formar part d'una unitat juntament amb la modalitat
adequada que ens ajudi a elaborar un altre programa formatiu del professorat capaç de prioritzar els aspectes
detectats com a mancances en les avaluacions qualitatives.

���������������������������

���������(VWUDWqJLHV�L�LQVWUXPHQWV�HQ�UHODFLy�D�O
DYDOXDFLy�SURSRVDGD

2EMHFWLX��)DFLOLWDU�GLIHUHQWV�HVWUDWqJLHV�L�LQVWUXPHQWV�G
DYDOXDFLy�GLQV�HO�3)=
UHPDUFDQW� DTXHOOHV� TXH� SURSRUFLRQHQ� XQD� DYDOXDFLy� PpV� VLJQLILFDWLYD� L
TXDOLWDWLYD��GH�O
LPSDFWH�SHU�D�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�YLQFXODGHV�D�OD�SURSRVWD
JOREDO�GH�OD�IRUPDFLy�

Crec que amb l'aportació dels capítols III i IV queda acomplert l'objectiu d'explicar
els processos i estratègies seguits en l'elaboració d'aquesta avaluació i també les
que ella mateixa requereix en el cas de la seva utilització en un PFZ. Cal estar
alerta perquè les modificacions sofertes pels instruments, es troben als annexos.

Els instruments només són una petita part de la tasca. Recordem que l'experiència se sustenta en 3 pilars:
reflexió, estudi, acció. I que els Instruments formen part d'aquest últim.

                                              5()/(;,Ï
���������������������������������������������������������������������(678',

                                           $&&,Ï

 L'important és:

• Han canviat el nivell d'expectatives amb l'avaluació qualitativa? Nosaltres hem pogut comprovar (i
contrastar amb els cursos 95-97) que sí.

• És només útil amb professors innovadors que legítimament desitgin renovar la seva pràctica amb rigor?
En aquests moments només la segueixen aquesta tipologia de professorat que la incorpora (no sempre)
en els assessoraments, però en el moment que el PFZ porta aquesta avaluació a d'altres, els produeix el
desig d'avançar. Tothom respon a la motivació en diferents graus. (com hem vist en l'experiència
realitzada)

• No s'ha de tenir pressa. S'ha de donar temps per sedimentar, revisar a cada pas el que es va aconseguint
per consolidar els petits èxits aconseguits. Es necessiten dos o més cursos

Ja es veu en els capítols anteriors, aquelles avaluacions que, al llarg de la
història, han proporcionat al PFZ del Vallès Oriental I �XQD� DYDOXDFLy� PpV
VLJQLILFDWLYD�L�TXDOLWDWLYD��GH�O
LPSDFWH�SHU�D�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�YLQFXODGHV�D
OD�SURSRVWD�JOREDO�GH�OD�IRUPDFLy��KDQ�HVWDW�PpV�FRPSOH[HV��PpV�OHQWHV�SHUz
PpV� PRGLILFDGRUHV� GH� OD� UHDOLWDW�� Cal remarcar que l'important no és la
vinculació de l'avaluació a la proposta global en el sentit de fer-ne ús les
Comissions sinó que la importància recau en introduir-la dins tots els blocs de

Detecció Avaluació Modalitat INNOVACIÓ
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treball que incideixen en el fet formatiu i dins els centres perquè s'incorpori al
seu sistema de treball i faci canviar les pràctiques globals i individuals del
professorat i dels centres.

L'objectiu de facilitar als PFZ diferents tipus d'instruments queda acomplert,
amb els instruments que proporciono i els que es troben ordenats als
annexos.
 Insisteixo, però, que no poden anar deslligats de les informacions escrites.
Cal que recordi, de nou, que he volgut mantenir un "HVWLO� G¶LQYHVWLJDFLy
OLWHUjULD�TXH�VHUYHL[L��DO�D�OHFWRU�D�L�TXH�OHV�LQWHUSUHWDFLRQV�WHQHQ�XQD�FRQQH[Ly
DPE� OD� LQYHVWLJDFLy��� Les comissions o persones que vulguin fer ús dels
instruments, per força hauran de modificar-los segons el context i l'activitat a
qui s'adrecin

��������/D�IRUPDFLy�DYDOXDFLy�FRP�D�PLOORUD�GH�OD�WDVFD�GRFHQW�GLQV�HOV�FHQWUHV

2EMHFWLX��$SURSDU�DOV�FHQWUHV�HO�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy�DYDOXDFLy�FRP�D
PLOORUD�GH�OD�WDVFD�GRFHQW�L�OD�LQWURGXFFLy�G
XQ�DVSHFWH�PRWLYDGRU�TXH�DMXGL
D�GLQDPLW]DU�FODXVWUHV�YHUV�HO�FDQYL�

És indubtable que el professorat és un agent de canvi dins el centre, però també
és comprovat que no ho pot ser-ho tot sol. Moltes vegades són els moviments
socials els agents del canvi. (Apple, 2001, nº 219) i també que ³OD�LQQRYDFLy�TXDQ
HV�ID�GHV�G¶XQD�SHUVSHFWLYD�FXOWXUDO��H[LJHL[�HVWDEOLU� UHODFLRQV�HQWUH�HOV�GLYHUVRV
IDFWRUV� SHU� D� SRGHU� REWHQLU� FRQHL[HPHQW� GH� FRP� V¶LQIOXHL[HQ� P~WXDPHQW� HOV
GLIHUHQWV� FRPSRQHQWV� L� FRP� YDQ� HYROXFLRQDQW� UHVSHFWH� OD� LQQRYDFLy´  (Hopkins,
Ainscow i West (1994) a Estebaranz, 2000)

També cal tenir present que �(O�IHW�TXH�HV�IDFL�IRUPDFLy�SHU�PLOORUDU�OD�SUjFWLFD�DPE�HO�FDQYL�G
DTXHVWD�QR
pV�XQ�IHW�OLQHDO�SHUTXq�OD�UHODFLy�HQWUH�SHQVDPHQW�OOHQJXDWJH�DFFLy�PDL�pV�UjSLG����  (Memòries PFZ, V.O.) i
"4XDQ� OD� JHQW� ID� IRUPDFLy� QR� VDEHP�PDL� TXLQ� pV� HO� JUDX� GH� FRQVFLqQFLD� TXH� HQV� SRW� GLU� VL� DOOz� pV� IRQW
G
DSUHQHQWDWJH�SHU�D�PRGLILFDU�OD�SUzSLD�SUjFWLFD�����o no. (Memòria 96-97 Grup ICE)

D'altra banda, hi ha un aspecte que no hem tocat, però que s'ha fet evident en les
entrevistes orals, i és que el llibre de text, en algunes aules, continua essent una
peça essencial a la qual el professorat s'hi aboca fins a convertir-lo en el
currículum, en l'únic coneixement que s'ensenya, i és un tema que caldria debatre
a fons perquè pot ésser un element que freni o faciliti el canvi, depèn dels seu ús.
Com diu Apple (2001, nº 219) a la societat, no només a l'escola, s'hauria d'obrir
un debat sobre "GH� TXL� pV� HO� FRQHL[HPHQW� L� OD� FXOWXUD� L� OD� YLVLy� GHO� PyQ
LQFRUSRUDGD�DOV�OOLEUHV�GH�WH[W ". Quins tipus de materials alternatius usem (ho lligo
amb el tema de les NTIC) i com.

L'objectiu �G
DSURSDU�DOV�FHQWUHV�HO�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy�DYDOXDFLy�FRP�D�PLOORUD
GH�OD�WDVFD�GRFHQW�L�OD�LQWURGXFFLy�G
XQ�DVSHFWH�PRWLYDGRU�TXH�DMXGL�D�GLQDPLW]DU
FODXVWUHV�YHUV�HO�FDQYL� que em proposava, no dependrà d'aquest treball meu ni
dels avals que aporto de diferents autors de prestigi reconegut. Només depèn
que Serveis de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament i les
pròpies Comissions, ho acceptin, s'ho facin seu i , sobretot, ho apliquin a la
pràctica perquè “...la Formació Permanent del Professorat no pot seguir rutines
ha de potenciar la ruptura de les existents en els Centres educatius.
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Ja s'ha comprovat ara i els anys 95-97 que una bona avaluació obliga a aprofundir, a pensar, a autoavaluar-
se, i , al centre que hi participa, l'obliga a prendre consciència del què necessita de debò i no es deixa dur per
intuïcions o moments d'eufòria claustrals. Hem de pretendre (i sé que em repeteixo però és la idea
fonamental del meu treball) que O
DYDOXDFLy� GH� OD� IRUPDFLy� HVWLJXL� LQFRUSRUDGD� DO� FHQWUH� GLQV� HOV
SURFHVVRV�GH�OD�GLQjPLFD�KDELWXDO�G
DTXHVW�L�FRP�D�HLQD�GH�PLOORUD�

Si, a través de diverses anàlisi, es fa palès que no es produeix suficient innovació
o canvi a l'aula en relació a l'esforç organitzatiu i econòmic que s'hi dedica perquè
el % de modalitats que es desenvolupen  en el PFZ del Vallès Oriental I (i potser
en d'altres PFZ, i potser en d'altra formació centralitzada)  no són les que més ho
afavoreixen i que quan hi ha hagut una modalitat adequada (al propi centre o
entre centres) s'ha donat el canvi o modificació desitjada, seria convenient que
els organitzadors/es de la formació no ens entestessim en seguir vies
continuïstes i fessim modificacions clares encara que haguessin de comportar
certa contundència.

D'altra banda, XQ�QRX�FRQFHSWH�G
DYDOXDFLy com el que proposo (que ja s'ha
vist en el capítol II, que no és tan nou sinó que ha estat poc aplicat�� �VRUJHL[� L
FRPSRUWD�G
XQ��QRX�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy�L�YLFHYHUVD� ,�XQ�QRX�FRQFHSWH�GH
IRUPDFLy�pV�HO�TXH�HQV�GHPDQD�XQD�VRFLHWDW�TXH�HV�UHQRYD�FRQVWDQWPHQW. Si
creiem que

������������������7UHEDOODU�SHU�D�O¶HGXFDFLy�FRP�³SDLGHLD´�SHU�D�WRWV��FRP
������������������FRQVWUXFFLy�GH�O¶pVVHU�KXPj��SHU�DVVROLU�OD�YHULWDW��SHU�D
������������������O¶H[HUFLFL�GHO�UDRQDPHQW��SHU�O¶DXWRQRPLD�L�OOLEHUWDW�GH�OHV
������������������SHUVRQHV�SHU�OD�MXVWtFLD�L�SHU�OD�VROLGDULWDW��SHO�Ep�L�SHO
������������������JDXGL�GH�OD�EHOOHVD´�����LPSOLFD�HVFROWDU�HO�PyQ�TXH�WHQLP�L
������������������LQVHUWDU�KL�HOV�LQGLYLGXV�HQ�HOO�FRP�pVVHUV�FRQVFLHQWV�FRQVWUXwWV
������������������SHU�OD�FXOWXUD�VXEMHFWLYDGD� (Gimeno Sacristán, 1999, p.50)

i si creiem que
����O
KRPH�QR�pV�VRODPHQW��IDEHU���UHDOLW]DGRU�GH�FRVHV��VLQy�WDPEp��VDSLHQV���FDSDo�G
DVVROLU�L�GRQDU�VHQWLW�D
OD�VHYD�YLGD���L�D�PpV���FRPXQLFDQV���REHUW�D�OD�FRPXQLFDFLy���(Ricard M. Carles, 2001) de tota mena amb
els seus semblants.

i que
³/¶HGXFDFLy�PRGHUQD�pV�XQ�SURFpV� UHIOH[LX� L� SHU� WDQW�KD�GH� VHU� FRQVFLHQWPHQW�GLULJLW� (Gimeno Sacristán,
1999, p.43)

i que
desitgem una altra escola "TXH�SUHWHQJXL�GRWDU�DO�VXEMHFWH�LQGLYLGXDO�G
XQ�VHQWLW�PpV�SURIXQG�GHO�VHX�OORF�HQ
HO�VLVWHPD�JOREDO�L�GHO�VHX�SRWHQFLDO�SDSHU�SURWDJRQLVWD�HQ�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�KLVWzULD� (Rigal, L., 1999, p.
163) i� �GRQDU� SRGHU� DO� VXEMHFWH� VRFLDO� IDFLOLWDQW�OL� O
DWULEXFLy� GH� VHQWLW� FUtWLF�� DO� GRPLQL� G
KDELOLWDWV
FRJQRVFLWLYHV�L�WqFQLTXHV������0pV�TXH�WUDQVPHWUH�LQIRUPDFLy��OD�IXQFLy�HGXFDWLYD�GH�O
HVFROD�FRQWHPSRUjQLD
KD�G
RULHQWDU�VH�D�SURYRFDU�O
RUJDQLW]DFLy�UDFLRQDO�GH�OD�LQIRUPDFLy�IUDJPHQWDGD�UHEXGD�L�OD�UHFRQVWUXFFLy
FUtWLFD�GH�OHV�SUHFRQFHSFLRQV�DFUtWLTXHs (Pérez Gómez, 1992,  a Rigal, L. 1999, p. 43)

i si creiem també que
�&DGD�LQGLYLGX�KD�GH�UHFRQVWUXLU�FRQVFLHQWPHQW�HO�VHX�SHQVDPHQW�L�DFWXDFLy�D�WUDYpV�G
XQ�SURFpV�FROÂOHFWLX
GH�GHVFHQWUDFLy�L�UHIOH[Ly�VREUH�OD�SUzSLD�H[SHULqQFLD�L�OD�GHOV�DOWUHV�L�KD�GH�WHQLU�DXWRQRPLD�LQWHOÂOHFWXDO�SHU
DQDOLW]DU�FUtWLFDPHQW�HOV�SURFHVVRV�L�FRQWLQJXWV (Rigal, L., 1999, p. 163)

Si creiem aquestes premisses de debò i comprovem que a la vida habitual dels
nostres centres educatius el que acabem d'exposar no sovinteja i que, encara,
estem parlant de l'ideal que volem, d'una utopia cap a la que pretenem dirigir-nos,



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 317 -

HQV� KDXUHP� G
LPSOLFDU� HQ� DFWXDFLRQV� FRQFUHWHV que ens facin anar vers la
consecució d'aquesta utopia. Com hem vist en els primers capítols, en el Sistema
Educatiu vigent, prevalen models pedagògics anteriors i hi ha molt poques
corrents utòpiques noves que ens interpel·lin  és �XQ�PRPHQW�GH�UHSODQWHMDPHQW
GHO� SDSHU� GH� O
HVFROD� GLQV� OD� VRFLHWDW�� HQV� KD� GH� SUHRFXSDU� L� PROW� HO� URO� GHO
SURIHVVRUDW� si l'entenem���FRP�(un dels agents)�DJHQW�GHO�FDQYL�HGXFDWLX� L�GH�OD
WUDQVIRUPDFLy�G
DTXHVWD�� ( Hargreaves,  1996, p 37)

Avui es demana molt del centre educatiu, des d'aspectes d'atenció a la part física de l'alumnat als aspectes
psicològics, passant per la preparació d'un bon ciutadà, la formació per al treball, l'aprenentatge de
continguts,  etc. Hem pogut veure, encara que superficialment,  en la primera part d'aquest estudi (capítol II)
que el projecte modern de centre educatiu és diferent dels anteriors, s’ha fet més ampli i al mateix temps ha
quedat desdibuixat fins el punt que molts docents (no pas tots, evidentment) resten desorientats,
descol·locats, buscant "receptes", pobres en iniciativa, amb certs nivells de desconfiança, actituds
individualistes i proteccionistes, confusos i l'únic que els queda clar és la "funció il·lustradora” que ens torna
a principis de segle.
En la formació del professorat, ens cal fer-los evident que aquesta situació és superable i que l'escola pot
respondre al que li demana la societat avui. Ens cal fer més èmfasi en l'estructuració de Projectes Educatius
més diferenciats (no copiats uniformement), en l'HODERUDFLy�GH�FXUUtFXOXPV�PpV�SHQVDWV�HQ�HOV�DOXPQHV
UHDOV��Penso que, com fem amb els arbres, hem d'agafar els PECs  i expurgar-los, segons les necessitats del
lloc on es viu. I per fer-ho el professorat requereix ajuda.
Fins ara, s'han anat incorporant, incorporant, incorporant... piles de conceptes i de continguts en els
currículums, no s'ha tret res, s'ha encabit  tot i ni tan sols s'ha mirat, en moltes escoles, si era contradictori,
per exemple la programació i didàctica de conceptes amb el treball sobre actituds i valors. Tot s'ha ficat en el
mateix sac, s'ha donat de la mateixa manera, s'han fet les mateixes "lliçons magistrals".
Hem de respondre a la necessitat de crear una altra programació i una altra didàctica i un altre temps i una
altra avaluació.
Cal ajudar al professorat a ésser més exigent, a cercar més qualitat que quantitat en els aprenentatges bàsics,
de la cultura general, de manera que ens permeti anar cap a   especialitzacions posteriors.
Per a respondre a aquest repte caldrà molta reflexió del centre educatiu que ha de partir del seu context i en
funció d'aquest ordenar i programar les concrecions adients. Per a tal efecte encara resta molta formació als
docents, formació de treball en equip, de cooperació, de maneres diferents d'arribar a consens, d'ajuda a
clarificar conceptes, d'ajuda pràctica en la reforma dels currículums establerts...

Caldrà afegir, seriosament, el treball sobre (l'exemple abans dit) HOV�YDORUV�L�DFWLWXGV�SHU�D�FRQYLXUH�HQ�OD
VRFLHWDW� i donar-los un altre tracte a l'escola (que no vol dir aïllar-los per un tractament diferenciat sinó, al
contrari�� LQWHJUDU�ORV� GLQV� OD� YLGD� GHO� FHQWUH� L� GLQV� OD� YLGD� GH� IRUD� G
DTXHVW). Calen uns sistemes
d'aprehensió directa, de currículum ocult per part del professor/a, de traspàs de sensibilitats, de connexió
amb els alumnes, de rutines repetitives, etc.

 Per aquesta raó en Gimeno Sacristán,  J. (1999, p. 44-45 ) ens proposa les 4
narratives essencials del debat sobre l’educació moderna que han de ser
considerades a l'hora de dissenyar la formació i de treballar dins els centres i que
són
 �/D�UDy�FXOWXUDO
��OD�UDy�GHPRFUjWLFD
�OD�UDy�GHO�VXEMHFWH
�L�OD�UDy�GH�OD�LQFDUGLQDFLy�HQ�HO�PyQ��

També s'ha de realitzar un debat rigorós sobre el que es demana de l'escola, la
qual no ho pot fer tot. Per tant, la volem transmissora o transformadora?
Pretenem afavorir els canvis i la innovació o no?
Entrem de ple en una "cultura de la transformació" canviant l'escola transmissora
per la transformadora i, si és això el que volem, com i de quina manera
endeguem aquest  veritable canvi?.
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Al llarg de la història del PFZ del Vallès Oriental I hem trobat com una constant
aquesta falta de cultura transformadora, falta de cultura de la formació i de
l'avaluació i s'ha vist com en els cursos que s'ha incidit en aquest tema, que
SDUDOÂOHODPHQW�D�OHV�DFWLYLWDWV�GH�IRUPDFLy�KL�KDYLD�XQD�SHGDJRJLD�G
DTXHVWD,
s'ha guanyat, no solament en participació, sinó en la qualitat i reversió en el
centre educatiu.  Experiències actuals ens constaten el mateix. El fet que un
formador no segueixi una metodologia transmissora a la que estem habituats i
que un centre  estigui o no ben informat d'aquest fet,  produeix un treball profund
o un rebuig en els assistents a l'activitat. Els formadors/es han de variar la
metodologia a la que ens tenen acostumats, però, paral·lelament, hi ha d'haver
una tasca pedagògica des de la Comissió dels PFZ.

Una ullada ràpida a la història del PFZ  del Vallès Oriental I produeix un impacte
si ens volem adonar que estem utilitzant la majoria d'elements que ja eren
utilitzats fa 30 anys. Ës això dolent? No, si hi ha unes  variacions específiques
d'adequació al moment històrico-social però sí que ho és si restem aturats,
estancats, en elements que promouen únicament la divulgació i la informació i no
són introductors de canvis reals.

(O�SURIHVVRUDW

�GHVLWMD�YDULDU��GHVLWMD�HO�FDQYL����������������������������SHUz�OL�ID�SRU��DGRQDU�VH
Q�

ens calen estratègies que els evidenciïn les seves capacitats i que verbalitzant els
desitjos de canvi els portin a fer-los realitat i que connectin  emocionalment i
empàtica amb l'alumne per retrobar l’espontaneïtat i la creativitat que il·lusiona i
crea esperança.

La consciència del propi canvi i de l'autocrítica només es produeix en claustres
molt consolidats, amb confiança, amb treball d'equip de centre, etc. i si no hi són,
podem, a través de la formació i l'avaluació qualitativa, ajudar-los a ser-ho,
perquè  totes dues juntes provoquen aprofundiment en la pròpia feina diària.
Quan hom s'atura a qüestionar-la, quan el professorat s'adona que el canvi no ve
únicament de fora i pel fet de tenir molts recursos (encara que també en depèn)
sinó, molta part,  de la presa de consciència de la forma de fer de mestre de
cadascú, sense complexos ni inhibicions, aleshores hi ha moviment, hi ha canvi.
Aquest efecte, com he dit abans,  el produeix una avaluació de qualitat, una
detecció ajustada i una modalitat encertada.

Per tant hem de pensar la formació del professorat des de la preocupació ètica, política i epistemològica
(Capítol II) i hem de tenir presents el que en Llucià Núñez a la seva tesi (1995) recomana,  els tres factors
fonamentals sobre els que s'ha de treballar

• HO�SHQVDPHQW�GHO�SURIHVVRUDW
• HO�FRQWH[W�VRFLDO
• �L�OD�FRQVLGHUDFLy�GHO�FHQWUH�HGXFDWLX (p.21-22)

Es poden practicar diferents tipus d'avaluació al mateix temps, depèn del que ens interessi, però hem de tenir
present que l'avaluació per qüestionaris (anys 60-70, etc.) respon a un model de formació piramidal en el que
es fa necessari saber el funcionament i quantitat d'expansió del tema per a informació del qui organitza.
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El que proposo des d'aquesta recerca és diferent i es dóna en sistemes de formació horitzontal (fins i tot quan
parlem d'empresa), toca aspectes qualitatius i contrastats, és �HO� SXQW� UHDO� G
LQIOH[Ly� GHOV� SURFHVVRV
G
DSUHQHQWDWJH� GHOV� GRFHQWV�� i els dóna les dades necessàries per activar mecanismes de variació més
adients. Al mateix temps que incideix en el centre, ho fa sobre el docent pel que fa a cultura de la formació i
cultura de l'avaluació i el coneixement en profunditat a través de l'avaluació també permet plantejar
orientacions de millora a la Comissió pel que fa a modalitats, estratègies i la pròpia avaluació, perquè hi ha
una reversibilitat entre l'avaluació qualitativa i noves propostes que ens motiven  a cercar estructures
organitzatives diferents.

 /D�PLOORUD�GH�O¶HVFROD�pV�O
REMHFWLX� Cal estar atents al Pla de millora que té cadascú, veure si és realista,
quin significat té l’aprenentatge que s'ha obtingut amb l’assistència al curs per a la millora en el centre. Ens
podem trobar amb resultats importants i que no facin variar el centre. També ens cal saber-ho. Ens cal
conèixer tot el que porta a l'objectiu desitjat, ens cal conèixer, a través de l'avaluació, si es dóna una situació
diferent abans i després de la formació.
Un cop analitzat, cal una flexibilització del sistema i una aproximació del Pla de
Millora dissenyat i programat a nivell general.
,

Finalment, pel que fa la demostració que he respost als objectius que m'havia proposat, presento a mode de
conclusió d'aquest apartat el treball de recerca que he aportat a terme:

     * un marc general, síntesi d'opinions especialitzades sobre el tema
     * una perspectiva històrica de com s'ha tractat el tema de l'avaluació de les
activitats i de la incidència de la formació en els centres del Vallès Oriental
     * un recull annex d'instruments experimentats degudament classificats i
estudiats per a l'avaluació
     * un recull annex amb els instruments elaborats per aquesta recerca
     * un informe interpretatiu sorgit de l'anàlisi de totes les dades i les
comparacions que s'hagin pogut fer, que és on ens trobem ara.
     * la formulació de tendències i orientacions. Conclusions i propostes per
aconseguir  una avaluació més significativa i qualitativa  de l'impacte de la
formació i una formació més adequada per aquest segle XXI que comencem.

������ � � � )RUPXODFLy� GH� WHQGqQFLHV� L� RULHQWDFLRQV�� &RQFOXVLRQV� L� SURSRVWHV
SHU�DFRQVHJXLU��XQD�DYDOXDFLy�PpV�VLJQLILFDWLYD�L�TXDOLWDWLYD��GH�O
LPSDFWH�GH
OD� IRUPDFLy� L� XQD� IRUPDFLy� PpV� DGHTXDGD� SHU� DTXHVW� VHJOH� ;;,� TXH
FRPHQFHP�

���������5HVSHFWH�OD�SODQLILFDFLy��GLVVHQ\�L�RUJDQLW]DFLy�GHO�3)=

�/HV� DFWLYLWDWV� GH� IRUPDFLy� KDQ� GH� WHQLU� FRP� D� HL[� HOV� SUREOHPHV� UHODFLRQDWV� DPE� HO� GLVVHQ\� L
GHVHQYROXSDPHQW� GHO� FXUUtFXOXP� L� V
KDQ� GH� GRQDU� HQ� HO� Vt� G
HTXLSV� GRFHQWV� (Martín Toscano, J. I altres,
1997, nº 31) s'hauria de tendir a un PRGHO� GH� IRUPDFLy� LQWHJUDW� HQ� HO� VLVWHPD� HGXFDWLX� L� TXH� DTXHVW
FRPSRUWL�OD�QHFHVVLWDW�GHOV�PHVWUHV�G
HQJHJDU�GLQjPLTXHV�GH�SDUWLFLSDFLy�L�LQYHVWLJDFLy�HQ�HO�FHQWUH�L�D
O
DXOD��Per aconseguir-ho els dissenys de formació  han d'anar DFRPSDQ\DWV�(com hem vist els anys 80 a la
Comissió del PFZ del Vallès Oriental I) G
XQ�FHUW�JUDX��G
DQLPDFLy�SHGDJzJLFD" (cosa que s'ha realitzat a
altres països i ha donat resultats, per exemple  EEUU i a França, però no puc entrar en aquest estudi).
Cal, doncs:
• que els centres vegin que la formació pot ajudar a resoldre problemàtiques específiques
• voluntat de cooperació dins el centre educatiu, dins el cercle organitzatiu del PFZ, dins el gran cercle

dissenyador del Departament d'Ensenyament
• aportar a la formació models de treball de basats en la recerca-acció (idees, investigació, reflexió sobre

la pràctica, avaluació formativa i de qualitat)
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• una Inspecció que, no comenci i acabi en funcions tècniques sinó que inclogui la funció de dinamitzador
pedagògic

• uns CRP gestionadors, coordinadors, proporcionadors de suport en les activitats que es realitzin i en les
avaluacions

La formació del professorat demana continuïtat d'acció i per tant ha d'estar d'acord amb la línia d'escola i el
PEC, s'ha de conèixer bé el centre i el claustre ha de saber teoritzar sobre la pròpia tasca quotidiana, però ha
d'ésser coordinada i assessorada per personal especialista.
Si es tracta, com passa sovint sense adonar-nos-en, la formació d'una manera
aïllada i com a solució única, caiem en el parany  -mantes vegades!-  d'entendre-
la com una finalitat en sí, mateixa. En general les nostres aspiracions per ajudar
els docents a "ajudar-se ells mateixos" no es materialitzen i la formació deixa
d'ésser un mitjà, una solució, i es converteix en  finalitat. Després de molts anys
d'organitzar formació, alguns dels agents responsables d'aquesta hi hem caigut o
hi podem caure. És un perill molt elevat que requereix, també, un període de
reflexió. Sobretot per aquells agents fixes de les Comissions: Inspecció,
especialistes, Delegacions Territorials,  CRPs...

L'Administració Educativa, que és el lloc on es prenen decisions que afecten l'organització del sistema
educatiu hauria de tractar dins d'aquesta la formació permanent del professorat. (OV�3)= no s'entenen sense
pensar que VyQ�

- XQD� UHDOLWDW� H[WHQVD�� ULFD� HQ� OD� VHYD� GLYHUVLWDW� L� PDGXUD� SHU� D� OD� UHIOH[Ly; no es poden veure
exclusivament ni des d'una òptica generalitzada i ni des de la  restrictiva.

- que HVWDQ�GLQV�G
XQ�VLVWHPD�HQ�HO�TXH�QR�KL�SRGHQ�FDEUH�HOV�GREOHV�OOHQJXDWJHV pel que fa a formació,
avaluació i autonomia dels centres al respecte.

- +DXULHQ�G
HVWDU�VRWPHVRV�QRPpV�D�HOHPHQWV�GH�GHFLVLy�TXH�REHHL[LQ�D�PRWLXV�L�FULWHULV�SHGDJzJLFR�
GLGjFWLFV�D�SDUWLU�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�FHQWUHV. Si bé és evident que hi pesen els aspectes político-
econòmics, aquests no haurien de predominar per sobre de les necessitats reals dels centres.

- Si volem ésser coherents amb el criteri d'aprofundir en la innovació, els dissenyadors/es de la formació
del professorat han de tenir presents tots els aspectes que l'afecten i han de prendre mesures globals al
respecte, fins i tot en temes que semblen allunyats, però que són de gran influència com són alguns
aspectes laborals. Tot hauria d'estar amarat d'aquest aire renovador

- És una tasca paulatina que s'hauria d'anar incorporar mantenint l'oferta de formació permanent àmplia i
diversa i al mateix temps possibilitar, paulatinament, actuacions de major incidència

La LOGSE ens demana:
• Compromís polític
• Autonomia de centres
• Funcions dinamitzadores d'Inspecció,
• Formació en centre
• Pressupost adequat

En Luciano Núñez (1995) cita a Carme Yus (1993) que extraient unes
conclusions de la seva participació com a formadora en cursos de Formació
Bàsica per a la Reforma, ofereix uns punts de millora els agafo com a pauta i hi
afegeixo algunes matitzacions dins de parèntesi:

• �V
KD�G
DYDOXDU�HO�TXH�V
HVWj�IHQW (Ho ratifico amb la meva recerca però hi
afegeixo que ha d'ésser un tipus d'avaluació diferent de les que
habitualment s'estan portant a terme)

• V
KD�G
LQFUHPHQWDU�HO�SUHVVXSRVW�SHU�D�OD�IRUPDFLy��a través de la història
del PFZ del Vallès Oriental s'ha vist que quan s'ha produït innovació hi ha
hagut un augment de recursos ja siguin personals o materials per tant, és
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cert que l'augment de qualitat representa o bé augment de recursos o bé
retallada d'activitats. �&DQYLDU�HOV�WUHEDOODGRUV�pV�O
jUHD�PpV�GLItFLO�L�OD�TXH
FRPSRUWD� GHVSHVHV�PpV� HOHYDGHV� diu, a nivell d'empresa, Oliver, M.F.,
2001, nº 272)

• V
KD� GH� UHYLVDU� L� FXLGDU� O
DSDUWDW� GHOV� LQFHQWLXV (dins les diferents
Comissions que han passat pel PFZ del Vallès Oriental ha estat un tema
que s'ha repetit diverses vegades. Hem de plantejar un sistema d'horaris
diferents, unes substitucions, unes hores concretes, uns ajuts específics...
que aforeixin la innovació i no deixar-la en mans de la voluntarietat dels
professionals. Es necessita oferir-los incentius per a la millora)

• V
KD�GH�YHWOODU�OD�IRUPDFLy�GHO�SHUVRQDO�IRUPDGRU�(de vegades ens hem vist
obligats a acceptar uns formadors/es que no eren els més adients per la
tasca que s'havia de portar a terme. Hi ha d'haver una exigència per part
de tots al respecte.

Com ja he dit, de vegades no es poden solucionar amb formació totes les
problemàtiques dels centres i s'han de canalitzar de diferent manera, val
més un intercanvi entre centres amb uns horaris acceptables, inclosos dins
el PFZ per a les certificacions i seguint uns criteris establerts, que no pas la
proposta d'uns cursos amb uns formadors que no hi donaran sortida.
Alguns autors creuen que cal formació en un de cada 5 problemes i que�OD
IRUPDFLy�pV�XQD�VLWXDFLy�LQDSURSLDGD�HQ�HO�����GH�OHV�SUREOHPjWLTXHV�G
XQ
FHQWUH�GRFHQW���� Clark i Yinger (1994) i Spitzer (1990) a Núñez, Ll. 1995)
�������Però si hi ha una bona detecció i s'accepta que la solució passi per la
formació cal donar el nivell més alt possible i coherència amb la
metodologia que es vol potenciar. Difícil ho tenim si volem prioritzar, per
exemple, el treball cooperatiu en un centre i els ho expliquem amb lliçons
magistrals. Aquest exemple, en diverses formes, s'esdevé sovint  en els
PF.

• QR� V
KDQ� GH� GHVHQYROXSDU� DFWLYLWDWV� DPE� PHWRGRORJLHV� QR� FRQVHT�HQWV
DPE� HO� PRGHO� LQQRYDGRU� (aquest aspecte, també l'he trobat en els
programes i actes del PFZ del Vallès Oriental I. Unes activitats d'una àrea
concreta que no es veien com innovadores se suprimiren, sense
"traumes" per part de ningú. Donant altres tipus d'oportunitats a aquells/es
que desitjaven seguir-les, però no dins el PFZ. Aquest aspecte requereix
molta cura i serietat per part dels Programes del Departament i dels ICE
de les diferents Universitats)

• V
KD� G
RIHULU� XQ� VLVWHPD� GLYHUVLILFDW� G
DFWLYLWDWV� (segons les tipologies de
mestres -sense encasellar ningú- que hi ha a cada zona i els diferents
graus i anys de formació que porten requereix l'existència de diferents
modalitats unes al costat de les altres. La diversificació ajuda a mantenir
la llibertat individual i al mateix temps l'aprofundiment cooperatiu dins el
centre. S'ha de poder facilitar tot)

• KD� G
KDYHU�KL� XQ� HTXLOLEUL� GH� FRQWLQJXWV (que ha de venir donat per les
necessitats de la zona compaginades amb les necessitats del sistema.
Amb tot jo diria que, en aquests moments que s'ha potenciat tant la
informació i l'adequació a partir de la LOGSE caldria que els continguts
formatius prioritzessin la reflexió en els centres més que les informacions
específiques, l'actualització més que la iniciació, etc.)

• � 6
KD� GH� IDFLOLWDU� OD� GHVFHQWUDOLW]DFLy�� (aquest és un tema que
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l'administració central ha de debatre amb les comissions del PFZ i els
ICEs. I és un tema del tot rellevant per a poder tenir la flexibilitat
necessària).

No podem pas donar un "paquet metodològic" adaptable a qualsevol comissió. En la lectura del meu treball
ja es veu que es tracta de situacions concretes de les que estem parlant i per tant, aquest mateix tracte
requereix el disseny i l'organització de la formació.
És evident que cal un marc general provinent dels poders més alts de decisió, però precisament aquest podria
ésser un dels aspectes a revisar per veure si permet la realització de les modalitats i avaluacions que proposo.
En aquesta Memòria es ressalta que, difícilment es poden estandaritzar ni processos ni tècniques ni
instruments si els volem "qualitatius", el que sí, es pot fer és ús de les més convenients adaptant-les cadascú
a la seva realitat, perquè tots sabem que "el problema determina el mètode". Cap mètode és exclusiu i
diferents mètodes es poden combinar per aclarir el mateix problema.

El que resulta de suma importància i urgència (tots els representants de les Comissions PFZ que he parlat
han coincidit) és la necessitat de formadors/es "renovats". No perquè els que hi hagin no es renovin, res més
lluny d'aquesta afirmació, sinó perquè són pocs i en calen més de nous que s'hi afegeixin. Cal personal que
investigui més. Es fa preeminent i necessària la participació de la Universitat. Calen professionals preparats
que no imparteixin docència amb una metodologia clàssica (de curs, de transmissió) sinó preparats per
ajudar a desenvolupar projectes didàctics i curriculars pràctics, dins els centres educatius. En la mateixa línia
cal afavorir les tasques d'Inspecció en aquest sentit dinamitzador de la formació i de l'avaluació.

3HU�WDQW�DWHQFLy�D�

����El model emprat i el lligam de la formació amb el context en el qual es treballa

����Donar més importància al coneixement subjectiu (és a dir el del professor/a)

��� Reflexió a fons sobre la manca de pensament autònom del professorat que no té bases teòriques i
referents on emmarcar les situacions pràctiques. 9LJLODU�HOV�SURFHVVRV�GH�OD�)RUPDFLy�TXH�KD�GH�SURFXUDU
XQ�SURIHVVRUDW�TXH�VjSLJD�LQWHUSUHWDU��FRPSUHQGUH� L�UHIOH[LRQDU�VREUH� OD�VHYD�SUzSLD�UHDOLWDW�JOREDO
(centre i societat)

��� Reflexió sobre el tema �HVWHP� IRUPDQW� HO� SURIHVVRUDW� R� IDFLOLWDQW�OL� XQD� LQIRUPDFLy� SHU� D� pVVHU
FRQVXPLGD�UjSLGDPHQW�? (Mases, M. 1999, Memòria PFZ, curs 1999-2000)

��� Reflexió sobre el tema del professorat formador i tot el que cal, al seu entorn, per procurar una, millor
qualitat. Disposats a deliberar amb els altres, dialogar, consensuar, treure conseqüències... es necessiten
formadors/es que siguin "pràctics-reflexius" (Imbernón, F. 2000, nº 296)

��� A l'hora de programar s'ha de tenir present els molts factors i circumstàncies que intervenen en la relació
educativa i que determinen la incidència i aprofitament de la formació, acabant amb inèrcies entorpidores.

����Verificar d'una manera o altra si les demandes col·lectives que es formulen responen a:

• situacions globals de centre

• criteris de l'equip directiu

• necessitats individuals sumades

����/HV�IRUPHV�GH�YDORUDU�R�DYDOXDU�OHV�DFWLYLWDWV�GH�IRUPDFLy�KDXULHQ�GH�VHU
YDULDGHV�SHU�D�pVVHU�~WLOV�VHJRQV�OD�IXQFLy�TXH�VH
OV�GHPDQD�L�HOV�REMHFWLXV
TXH�HV�SUHWHQHQ��WHQGLQW�D�HIHFWXDU�DYDOXDFLRQV�TXDOLWDWLYHV�VHPSUH�TXH�HV
SXJXL�
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����/
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�pV�OD�TXH�HQV�SURSRUFLRQD�OD�FRPELQDFLy�QHFHVVjULD
SHU�LQFLGLU�HQ�HOV�FDQYLV�SHU�D�OD�PLOORUD�SHUz�FDO�DGPHWUH�TXH��SHU�D�GXU�OD�D
WHUPH�H[LJHL[�XQV�UHFXUVRV��GH�WHPSV�L�SHUVRQDO��TXH�QR�HV�WHQHQ�VHPSUH�L
TXH��SHO�PRPHQW��O
KDXUtHP�G
HQWHQGUH�FRP�D�FRPSOHPHQWjULD�G
DOWUHV
SURFHGLPHQWV�KDELWXDOV
�����(O�FDQYL�GH�OD�SUjFWLFD�GRFHQW��pV�OHQW�SHUTXq�KR�pV�OD�UHODFLy�SHQVDPHQW�
OOHQJXD�DFFLy��L�QR�V
KDQ�GH�SUHWHQGUH�FDQYLV�LPPHGLDWV��7HQGLU�D�PRGDOLWDWV
TXH�FROÂORTXLQ�DO�SURIHVVRUDW�HQ�VLWXDFLy�G
LQYHVWLJDFLy��TXH�SURPRJXLQ�OD
LQYHQWLYD�GLGjFWLFD��TXH�JHQHULQ�FRQHL[HPHQW�SHGDJzJLF��7HQGLU�D�PRGDOLWDWV
TXH�DMXGLQ�D�WUREDU�D�FDGD�SHUVRQD�HO��VHX�OORF��VDWLVIDFWRUL�HQ�HO�FHQWUH�GH
WUHEDOO�

���� Estar atents al desplaçament del pes i el repartiment de competències educatives en el moment històric
actual. Els projectes educatius de ciutat, les comunitats d'aprenentatge, les xarxes d'intercanvi cultural...
possibiliten altres marcs de treball educatiu, altres maneres de "fer de mestre/a", altres tipus de formació
permanent.

I tot això pensant que estem  començant el s. XXI,  pensant que estem en un moment decisiu per a corregir
inèrcies i fer un gran pas que ens torni a posar com a capdavanters  d'un sistema educatiu i pedagògic d'acord
amb les perspectives de futur.

���������5HVSHFWH�HO�SURIHVVRUDW�L�HO�FHQWUH

D'entrada ja sabem que hem de  tenir en compte que, per part dels centres educatius i el professorat, s'ha de
crear o millor dit, WRUQDU�D�FUHDU�GH�IRUPD�JHQHUDOLW]DGD��XQD��FXOWXUD�GH�O
DYDOXDFLy�L�GH�OD�IRUPDFLy�
lligada al treball de recerca-acció demostrada (per estudis científics) com a forma millor de producció de
canvis.
També sabem que  s'ha GH�WHQGLU�D�XQ�PRGHO�GH�IRUPDFLy�SDUWLQW�GH�O
DQjOLVL�GHOV�FRQWH[WRV (també del
sistema educatiu) i, per tant, les comissions del PFZ no es poden limitar  únicament a fer "formació a la
carta" o "formació dirigida" sinó que,  perquè hi hagi modificacions, canvis, innovació, s'ha de GHVSHUWDU, de
nou, O
DJXGHVD�GH�O
REVHUYDFLy��REWHQLU�XQV�LQVWUXPHQWV�L�HVWUDWqJLHV�G
DQjOLVLV�ULJRURVHV�L�IHU�~V�GH�OD
FUHDWLYLWDW�QHFHVVjULD�SHU�HQFHUWDU�HO�PRGHO�L�PRGDOLWDW�DGHTXDW�DGD��
També cal respondre seriosament a:

- El nostre principal objectiu és proporcionar una formació auténticament transformadora o una sèrie de
certificats acompanyats d'una informació?

- �$�TXq�KHP�GH�FRQFHGLU�SULRULWDW��D�OHV�QHFHVVLWDWV�LPPHGLDWHV�R�HOV�YDORUV�D�OODUJ�WHUPLQL"´   (Walker,
R. , 1997,  p. 19)

Cal una nova manera de fer que s’ha d’anar aconseguint, adaptant els
professionals a les noves necessitats i dintre d’aquesta, una nova manera
d'entendre l'avaluació per part del professorat (la de l'alumnat, la del centre, la de
la formació permanent)

Es planteja l'autoavaluació en els centres com una tasca "d'investigació en
l'acció" (Elliot 1986)
L'avaluació produirà diàleg, comprensió i millora dels programes que es posin al servei dels usuaris (p. 33-
34-35) i ha de ser:

• �,QGHSHQGHQW�L�SHU�WDQW�FRPSURPHVD
• TXDOLWDWLYD�L�QR�PHUDPHQW�TXDQWLILFDEOH
• SUjFWLFD�L�QR�PHUDPHQW�HVSHFXODWLYD
• 'HPRFUjWLFD�L�QR�DXWRFUjWLFD
• 3URFHVVDO��QR�PHUDPHQW�ILQDO
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• 3DUWLFLSDWLYD��QR�PHFDQLFLVWD
• &ROÂOHJLDGD�QR�LQGLYLGXDOLVWD
• ([WHUQD� HQFDUD� TXH� G
LQLFLDWLYD� LQWHUQD� �KR� GHPDQHQ�� SHUTXq� GHV� GH� IRUD� HV� SRW� SUHQGUH� XQD� YLVLy

FRPSOHPHQWDULD��

(Elliot (1986)  a Gimeno, X., 1998, p. 49)   defineix la UHFHUFD�HQ�O
DFFLy com: �8QD�DFWLYLWDW�UHDOLW]DGD�SHU
JUXSV� R� FRPXQLWDWV� DPE� OD� ILQDOLWDW� GH� FDQYLDU� OHV� VHYHV� FLUFXPVWjQFLHV� G
XQD� PDQHUD� TXH� UHVXOWL
FRKHUHQW� DPE� XQD� FRQFHSFLy� FRPXQD� GHOV� YDORUV� KXPDQV�� . Posa èmfasi en el sentit de comunitat,
diferenciant-lo��GHOV�SURFHVVRV�G
DXWRDYDOXDFLy�LQGLYLGXDO�D�SDUWLU�G
XQD�FRQFHSFLy�LQGLYLGXDOLVWD�GHO�Ep�
És "XQD�WDVFD�VRFLDO�UHIOH[LYD�HQ�OD�TXDO�QR�HV�SRW�HVWDEOLU�GLVWLQFLy�HQWUH�OD�SUjFWLFD�TXH�V
HVWj�LQYHVWLJDQW�L
HO�SURFpV�G
LQYHVWLJDU�OD�
�
El model d'investigació és l'alternativa de la societat democràtica per a l'ensenyament (coincideixen molts
estudiosos del tema) ja que la investigació és l'alternativa a l'autoritarisme.

Al professorat, per a poder realitzar tasques de recerca-acció, li cal:

1.- Capacitació cultural
2.- Coneixement de la teoria pedagògica per poder (analitzar i criticar el curriculum i per dominar i fer servir
l'educació i la pedagogia i la recerca)
3.- Capacitat per a diagnosticar i observar
4.- Conèixer recursos pedagògics, les seves possibilitats, l'efecte de la utilització, el funcionament,
l'elaboració, els fonaments i possibilitats de les diferents metodologies
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5.- Capacitat per processar la informació que permeti prendre decisions
6.- Controlar els efectes i criticant els sistemes

(Gimeno Sacristàn, J, a  Rodríguez Moreno, Ll., conferència 1986)

&DO�DQDU��FDS�HO�SURIHVVLRQDO�DPSOL��( Hoyle,  a Stenhouse, 1984, p.195-196) que considera la seva tasca
dins un context mes ampli de l'escola, el de la comunitat, la societat, que participa en diferents activitats
professionals, que es preocupa d'unir teoria i pràctica i estableix un compromís amb una teoria i modus
d'avaluació (P. Darder, J. Franch i C. Coll, F. Imbernón, L. Rigal, R. Flecha... han desenvolupat aquest tema
)

�'HV� G
DTXHVWD� SHUVSHFWLYD� O
HGXFDFLy� L� OD� UHFHUFD� HGXFDWLYD� QR� VyQ� GXHV� DFWLYLWDWV� GLIHUHQWV�� ens diu
Gimeno, X. (1998,  p. 49) i segueix en la p. 51 �/D� UHFHUFD� HGXFDWLYD�KD� G
HVWDU� JXLDGD� SHOV� YDORUV�� D
GLIHUqQFLD�GH� OD� UHFHUFD� HQ� O
HGXFDFLy� RQ� HOV� SURFHVVRV� HGXFDWLXV� VzQ� XWLOLW]DWV� FRP�D� FRQWH[W� RQ� TXHGHQ
H[DPLQDGHV�L�GHVHQYROXSDGHV�WHRULHV�EjVLTXHV�GH�OHV�FLqQFLHV�GH�OD�FRQGXFWD��LPSOLFDQW�XQD�GLYLVLy�HQWUH�HO
WUHEDOO�GHOV�HQVHQ\DQWV�L�HO�GHOV�LQYHVWLJDGRUV ".

L'experiència ens ha demostrat que al parlar de tasca docent ens oblidem de la societat on està immersa,  del
�GLVVHQ\� GHO� OORF� GH� WUHEDOO�� GH� OD� PLOORUD� GH� O
HQWRUQ� ODERUDO�� GH� OHV� DMXGHV� DO� OORF� GH� WUHEDOO�� GH� OD
WUDQVIRUPDFLy�GH�O
RUJDQLW]DFLy�R�GH�O
DFFpV�D�OD�LQIRUPDFLy��HQWUH�G
DOWUHV� " I quan parlem del professorat
ens oblidem de la seva motivació o del nivell d'estrès.

�/D�LQQRYDFLy�pV�XQ�SURFpV�TXH�VXSRVD�WUDQVIRUPDFLRQV�FXOWXUDOV�GH�SDUW�GHOV�VXEMHFWHV�TXH�OD�GHWHQWHQ�L
TXH� WHQHQ� VHQWLW� HQ� HO�PDUF� GH� SURSzVLWV� L� VLJQLILFDWV� FRPSDUWLWV� HQ� GHWHUPLQDWV� FRQWH[WRV� LQVWLWXFLRQDOV� L
VRFLDOV���OD� LQQRYDFLy� VyQ�HOV�SURFHVVRV�GH� FDQYL� LGHQWLILFDWV� L� FRQVWUXLWV� SHOV� DFWRUV� TXH� SDUWHL[HQ� GH� OD
FRPSUHQVLy�L�DMXVW�GH�OD�OzJLFD�GH�OD�VHYD�SUjFWLFD�L�TXH�HO�VHX�SURSRVLW�IRQDPHQWDO�HV�UHVSRQGUH�GH�PDQHUD
PHV�DGHTXDGD�D�OHV�QHFHVVLWDWV�R�SUREOHPHV�TXH�OD�SUDFWLFD�SODQWHMD��,QQRYDU�VXSRVD�FDSDFLWDW�G
DQDOLW]DU
FUtWLFDPHQW� OD� SUzSLD� SUjFWLFD� HQ� HOV� FRQWH[WRV� HVSHFtILFV� RQ� HV� GHVHYROXSD� L� MXQW� DPE� HOV� DOWUHV����� ��OD
SDUWLFLSDFLR�GHOV�PHVWUHV�YH�GHWHUPLQDGD�HQ�FHUWD�PHVXUD�SHU�OD�FRQVLVWqQFLD�HQ�TXH�OD�FRQYRFDWzULD
SUHQ�XQ�FRQWLQJXW�L�XQD�IRUPD�RSHUDWLYD�HQ�OHV�DFFLRQV�FRQFUHWHV��(Fierro, M.C., 1998, nº 36)
De nou això ens recorda que no hem de voler còrrer, ens hem de fixar projectes de més rendiment encara
que siguin a més llarg termini, cal temps, energia, i recursos materials.

HI ha molts col·lectius de mestres que treballen i surten amb èxit de les dificultats relacionades amb el seu
treball en equip, cosa que ens constata que existeixen les possibilitats.

Una altra alternativa podria ésser la d'emprendre el camí que ens marca La Perfomance Technology.
Aquesta �FRUUHQW�TXH�V
HQIURQWD�DOV�SUREOHPHV�GH�UHQGLPHQW�L�G
HILFjFLD�GHV�G
XQD�SHUVSHFWLYD�JOREDO�SHU�D
OD�TXDO� OD� IRUPDFLy� pV�XQD� VROXFLy�PROW� YjOLGD��SHUz�QR�pV�DSOLFDEOH�D� WRWV� HOV� FDVRV��$TXHVWD� WHQGqQFLD
DSOLFD�XQD�PHWRGRORJLD�VLVWHPjWLFD�EDVDGD�HQ�XQD�DYDOXDFLy�FRQWtQXD�GH�OD�VLWXDFLy�DFWXDO�L�GH�OD�VLWXDFLy
zSWLPD�D�OHV�iUHHV�GHO�OORF�GH�WUHEDOO��GHO�WUHEDOODGRU��GH�O
HQWRUQ�ODERUDO�   (Oliver, M.F., 2001,  nº 272)
La ciència que analitza la interconnexió entre les distintes parts del sistema s'anomena �+XPDQ�3HUIRPDQFH
7HFKQRORJ\�

Aquesta solució als problemes de rendiment mitjançant "OD�LQWHUYHQFLy�GH�WRWHV�OHV�jUHHV�GH�O
RUJDQLW]DFLy�L
O
HOLPLQDFLy�GH�OHV�FDXVHV��UHVSRQ�DOV�UHTXHULPHQWV�GH�PLOORUD�GH� WRWHV� OHV�jUHHV� LPSOLFDGHV��(O�VLVWHPD�HV
GLYLGHL[�HQ���IDVHV�

- 5HDOLW]DU�O
DQjOLVL�GH�UHQGLPHQW��LGHQWLILFDU�HO�UHQGLPHQW�DFWXDO�L�HO�GHVLWMDW�
- $QjOLVL�GH�OD�GLVFUHSjQFLD�GHWHFWDGD�HQ�OD�IDVH�DQWHULRU��HVWXGL�G
DYDQWDWJHV�L�EHQHILFLV�TXH�SRW�DSRUWDU

OD�PLOORUD�GHO�UHQGLPHQW�
- 6HOHFFLRQDU�VROXFLRQV��PpV�DGHTXDGD��FDQYL�G
RUJDQLW]DFLy��WUHEDOO�GH�PRWLYDFLy����
- 3RVDU�OHV�VROXFLRQV�HQ�SUjFWLFD
- $QDOLW]DU�L�DYDOXDU�HOV�UHVXOWDWV�����2OLYHU��0��)���������Q������

Sigui quin sigui el plantejament que es faci, el que mai es podrà descartar, en
aquest moment que estem vivint, és la dialogicitat. N'he parlat anteriorment però
vull exposar uns pensaments amb  paraules d'un gran pedagog:
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�6H�KDEOD�PXFKR�GH�HGXFDFLyQ�\�FLXGDGDQLD�������QR�HV�SRVLEOH��QDGD��VLQ�DWDFDU�HO�SUREOHPD�GH�IRQGR��GHO
KDPEUH��GHVHPSOHR��VDOXG��HGXFDFLyQ��6X�VROXFLyQ�LPSOLFD�����OD�SUiFWLFD�GH�XQD�HGXFDFLyQ�GH�DFXHUGR�FRQ
ORV�YDORUHV�GHPRFUiWLFRV��
�8QD�HGXFDFLyQ�TXH�SURSRQJD�\�DSURYHFKH� VLWXDFLRQHV�GRQGH� ORV� HGXFDQGRV� H[SHULPHQWHQ� OD� IXHU]D� \� HO
YDORU�GH�OD�XQLGDG�HQ�OD�GLYHUVLGDG��1DGD�TXH�SXHGD�HVWLPXODU�OD�IDOWD�GH�VROLGDULGDG��FRPSDxHULVPR���7RGR
D� IDYRU�GH� OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�FOLPD�HQ�HO�DXOD�GRQGH�HQVHxDU��DSUHQGHU��HVWXGLDU�� VRQ�DFWRV� VHULRV�SHUR
WDPELHQ� SURYRFDGRUHV� GH� DOHJULD�� 6ROR� SDUD� XQD� PHQWH� DXWRULWDULD� OD� DFFLyQ� HGXFDWLYD� HV� XQD� WDUHD
DEXUULGD�
�/D�VDWLVIDFFLyQ�FRQ�TXH�VH�SRQH�GHODQWH�GH�ORV�DOXPQRV��OD�VHJXULGDG�FRQ�TXH�OHV�KDEOD��OD�DSHUWXUD�FRQ
TXH�ORV�R\H��OD�MXVWLFLD�FRQ�TXH�WUDWD�VXV�SUREOHPDV�KDFHQ�GHO�HGXFDGRU�GHPRFUDWD�XQ�PRGHOR��6X�DXWRULGDG
VH�DILUPD�VLQ�HYLWDU�HO�UHVSHWR�D�ODV�OLEHUWDGHV� " ( Freire, P. , 1997, p. 97)

�/D�GLDORJLFLGDG�HV�XQD�H[LJHQFLD�HVWUDWpJLFD�\�QR�XQD�SXUD�WiFWLFD�GH�VXMHWRV�H[SHUWRV����XQD�H[LJHQFLD�GH
OD�QDWXUDOH]D�KXPDQD�\�WDPELHQ�XQD�UHFODPDFLyQ�D�IDYRU�GH�OD�RSFLRQ�GHPRFUDWLFD�GHO�HGXFDGRU�
1R�H[LVWH�OD�FRPXQLFDFLyQ�VLQ�GLDORJLFLGDG�\�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�HVWD�HO�Q~FOHR�GHO�IHQRPHQR�YLWDO� (Freire,
P. , 1997, p. 100)
�/D� UHODFLyQ� GLDOyJLFD� �FRPXQLFDFLyQ� H� LQWHUFRPXQLFDFLyQ� HQWUH� ORV� VXMHWRV� UHIUDFWDULRV� D� OD
EXURFUDWL]DFLyQ�GH�VX�PHQWH�� DELHUWRV�D� OD�SRVLELOLGDG�GH� FRQRFHU� \�GH�FRQRFHU�PiV�� HV� LQGLVSHQVDEOH�DO
FRQRFLPLHQWR����/D�GLDORJLFLGDG�VXSRQH�PDGXUH]��DYHQWXUD�GH�HVStULWX��VHJXULGDG�HQ�HO�SUHJXQWDU��VHULHGDG
HQ� OD� UHVSXHVWD���� GLDORJDU� QR� HV� FKLVPHDU�� SRU� HVR� SXHGH� KDEHU� GLDORJR� HQ� OD� H[SRVLFLyQ� FUtWLFD�
ULJXURVDPHQWH�PHWyGLFD���� Freire, P. , 1997, p. �������� ORV� HGXFDGRUHV� YHUGDGHUDPHQWH� GHPRFUDWDV� VRQ
GLDORJDQWHV���� Freire, P. , 1997, p. ����

Recordem la nostra realitat. Segons dades de Sindicats, a la majoria de professorat li manquen entre 15 i 20
anys per retirar-se i aquests necessiten molt l’ajuda pel canvi, per interpretar els processos que s’esdevenen al
seu voltant i arreu del món i també ho necessiten els professors/es que s'inicien (el tema de la formació
inicial universitària no el podem tocar ara) perquè la formació permanent s'ha d'emprendre com una eina
més en el treball i una necessitat que neix amb el concepte de fer de mestre.
Hi ha  possibilitat d'emprendre solucions, hi ha sortides, hi ha models, per a la millora qualitativa de l'escola,
només cal que tinguem en compte el que Carr, W. (1990, p. 4) diu: �/RV� SURIHVRUHV� VyOR� VH� SXHGHQ
GHVDUUROODU�SURIHVLRQDOPHQW�VL�OHV�GDQ�RSRUWXQLGDGHV�\�UHFXUVRV�SDUD�DQDOL]DU�VX�SUzSLD�SUiFWLFD�D�WUDYpV
GHO�HVWXGLR�VLVWHPiWLFR�\�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��

Dins d'aquesta manera de pensar, l'avaluació pren el relleu que li correspon i se situa al lloc on cal i per
aquesta raó s'ha d'entendre des del Centre��FRP�XQ�SURFpV�FtFOLF�R�HVSLUDO�L�QR�XQ�DFWH�DLOODW��(V�WUDFWD�GH�IHU
GH� O
DYDOXDFLy�XQD�HVWUXFWXUD�G
DSUHQHQWDWJH�� (McCormick y Mary James ,1988, a Santos Guerra, M. A.
1995, p.98) i que s'avalua per a comprendre i trasformar la pràctica .

���������5HVSHFWH�HO�PRGHO�HPSUDW�G
DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD

A partir dels resultats obtinguts en el treball de camp i contrastats amb el realitzat els cursos 95-97, afegint
les lectures i conclusions del capítol II, es pot afirmar que DTXHVW�WLSXV�G
DYDOXDFLy�V
LQWHJUD�GLQV�HO�SURFpV
GH�IRUPDFLy�DMXGDQW�D�FUHDU�XQ�QRX�FOLPD�GH�GLjOHJ�HQ�HO�TXH�HV�SRW�DQDU�LQWURGXLQW�HOV�JUXSV�FDS�D�OD
LQYHVWLJDFLy�HGXFDWLYD�
Les opinions i interpretacions dels participants han de reflectir-se en els informes Com diu McDonald, 1976,
és un procés democràtic que afavoreix el canvi a l'escola de forma real perquè hi ha una modificació de
metodologia i de conceptes.�En aquest cas no existeixen els conceptes d'èxit o fracàs, no es pot valorar des
d'aquests termes sinó veure com s'integren dins el procés formatiu de cada u.
L'avaluació, en aquest cas, ha de ser:

- 8Q�VLVWHPD�YLX�L�REHUW�QR�HV�FRPSUqQ�VL�HO�FRQVLGHUHP�DwOODW�GHO�VHX�FRQWH[W�PpV�DPSOL
- /D� FRPSUHQVLy� G
XQ� VLVWHPD� UHTXHUHL[� O
DQjOLVL� GHO� VHX� IXQFLRQDPHQW� DXWzQRP� L� GHO� FRPSRUWDPHQW

LQWHUUHODFLRQDW�GH�FDGD�XQ�GHOV�FRPSRQHQWV
- ,PSUHVFLQGLEOH�FRQqL[HU� OD�ELRJUDILD� LQGLYLGXDO�GHO� VLVWHPD�TXH�V
HVWXGLD� L� OD�SHUFHSFLy� VXEMHFWLYD�GH

FDGD�XQ�GHOV�SDUWLFLSDQWV
- +L�KD�GLIHUHQWV�SHUVSHFWLYHV� L� SXQWV�GH� YLVWD�TXH� V
KDQ�GH� FRQVLGHUDU�� LQGDJDU� L� FRQWUDVWDU�GHV�G
XQD

SRVLFLy�QHXWUDO��QR�LPSDUFLDO��GH�O
REVHUYDGRU
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- /D�UHDOLWDW�GH�FDGD�DXOD�pV�VLQJXODU�L�LUUHSHWLEOH

&DO�QHJRFLDU�O
DYDOXDFLy�DPE�WRWKRP��RUJDQLW]DU�OHV�RSLQLRQV��IHU�HO�UHFXOO�GH�GDGHV��SURPRXUH�HO�FRQWUDVW
G
RSLQLRQV��SURPRXUH�OD�SUROLIHUDFLy�G
LQLFLDWLYHV�G
DQjOLVL�L�HO�FDQYL�
3HU�UHFROOLU�FRVHV�PpV�RFXOWHV�L�UHOOHYDQWV�FDO�WHQLU�OD�FRQILDQoD�GH�WRWV�
(OV� DYDOXDWV� V
KDQ� GH� VHQWLU� HQULTXLWV� D� O
LQWHUYHQLU� HQ� HO� WUHEDOO�� SHUTXq� FODULILFD� SURFHVVRV� L� DMXGD� D
LGHQWLILFDU�HOV�SURFHGLPHQWV�TXH�GRQHQ�PLOORUV�UHVXOWDWV
                                                                      (Parlett, M. i Hamilton, D. , 1976 )

La Comissió, el Departament, etc. , que estan interessats en el desenvolupament
entren en aquest sistema des d'un punt de vista global i com agents, també, de
l'acte avaluatiu però qui desenvolupa el procés i en treu resultats és l'escola.

Característiques el nou model d'avaluació  (Stenhouse, L., 1984,  p. 245, citat a Corominas, 1988)

��� Definició del que es vol estudiar (processos canviants, estant en els llocs, coneixent la història, l'evolució,
etc. ) L'Avaluació és única de cada situació i es concreta de manera progressiva

���� Metodologia d'acord amb els participants. Apertura i flexibilitat metodològica DPE�OHV�WqFQLTXHV�REHUWHV
TXH�V
KDQ�HPSUDW
El mètode també pot canviar durant el procés per la reformulació d'activitats

���� � Reconeixement de condicionants interns i externs (no aïllat del context, anàlisi del comportament
interrelacionat dels seus membres, conèixer la història del que s'estudia, el permanent ocult que sorgeix. Hi
ha moltes perspectives i punts de vista

���  Valors implicats en aquesta avaluació.
L'avaluador/a ha d'organitzar opinions, recollir dades alternatives, promoure el contrast d'opinions. Ha de
situar el seu rol com un element mes del procés (cal un grau de maduresa).
S'ha de reconèixer en tot moment el valor i el desig de les persones implicades.
Els que hi han participat han de sentir-se enriquits i amb mes comprensió del que estan fent.

DIFERENTS MOMENTS DE L'AVALUACIÓ.

• Avaluadors fan observació de la realitat, organitzen dades, recullen comentaris interpretatius sobre
característiques manifestes o latents de la situació. Es tenen presents les converses informals que de
vegades revelen situacions que no passa en els moments formals. Registre models d'actuació, utilització
del temps, possibilitats de materials, intercanvis, etc.

• Informació documental o coneixement històric de l'avaluador és important, perquè ajuda a la
interpretació  a partir de l'experiència

• Entrevistes per veure els diferents punts de vista de les persones implicades
- curtes. Donen mes dades quantificables
- obertes o amplies donen expectatives, millores, preocupacions professionals
- preparades donen elements de reflexió en profunditat sobre aspectes molt preocupants pel centre
- preparades per l'avaluador sense que "l'altre" en tingui coneixement i les esculli a l'atzar. Es guanya

espontaneïtat i surten aspectes ocults sense adonar-se'n. Poden tocar temes col·laterals que de vegades
son de molt interès

-    Qüestionari reforça la reflexió individual, previs a l'entrevista
- Comentaris escrits
- Diaris de les sessions

És important que  no s'entengui l'avaluació com la pretensió d'obtenir valoracions per veure el canvi que es
realitza a l'escola (sigui dins i/o fora de l'aula), sinó que QR�SRW�DQDU�GHVOOLJDGD�GH�OD�SODQLILFDFLy�SRVWHULRU
QL�GH�OD�UHYLVLy�G
DTXHVWD�
S'ha de tenir present que la primera experiència del PFZ Vallès Oriental I  va durar dos cursos (anys 90) i
que l'experiència del 95-98 també i la que realitzo en aquests moments, per a ésser completa, també li
caldria.
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Els objectius d'una bona avaluació han de tenir present:

RECULL D'INFORMACIÓ

-  el recull de dades sobre el procés de treball que es porta a terme, situació i
context. Cercar la informació necessària per a la descripció del cas i  descripció
dels aspectes més generals.
- La preparació d'instruments, (contingut, adequació, rellevància, dificultat...)
  .  format
  .  instruccions
  .  qüestionaments (3RGHQ� VHU� DILUPDFLRQV� R� SUHJXQWHV�� (Q� DOJXQHV� RFDVLRQV� HV� SRGHQ� SUHVHQWDU� FRP� D
UHODFLy�FDXVD�HIHFWH��SUHJXQWHV�LQIRUPDWLYHV��R�DYDOXDWLYHV���:DONHU�5��������
  .  respostes previstes i respostes clau
- la formulació dels descriptors:
.  en positiu
.  ben definits: distincions reals i concretes
.  clars: sintaxi simple i estrutura explícita
.  breus
.  independents
(O�PpV� FRPSOLFDW� pV� O¶HODERUDFLy� GH� OHV� SUHJXQWHV� GH� UHIOH[Ly�� (O�PpV� KDELWXDO�� SHUz� HV� TXH� HYROXFLRQHQ
GXUDQW�O¶HVWXGL�(Stake, R.E., 1998,  p. 39)
³/D� GLILFXOWDW� HVWj� HQ� WUREDU� OD� GLIHUqQFLD� HQWUH� SUHJXQWHV� ~WLOV� G¶LQIRUPDFLy� L� SUHJXQWHV� WHPjWLTXHV� GH
FRQWLQJXW�LPSRUWDQW´�(Stake, R.E., 1998,  p. 40)

 L'afegir els que surten dels altres agents. Correcció després de primeres entrevistes i validacions

*  METODOLOGIA

- Selecció d'una mostra
- Full d'observació (longitud, duració, reacció dels assistents...)
- Estratègies previstes (entrevistes, observació documentació, prendre notes escrites, gravació....)� En

qualsevol dels casos, fer servir l’entrevista deixa pòsit a l’entrevistat, l’entrevista permet el diàleg, i és
oberta i permet parlar de coses quotidianes. El millor és concedir a  l’entrevistat la possibilitat de
participar en la preparació de l’entrevista pel que fa al contingut, tipus, seqüència i nombre de
preguntes, seria aleshores una relació simètrica, es compartiria el poder (variació sobre text de TRIPP,
1983). Des de dins mateix de l’entrevista donar peu a la reflexió.

*  CONDICIONS
- temps
- disponibilitat dels altres...

*APLICACIÓ

- ABANS
- Donar informació
- Sessions d'unificació de criteris, d'aplicació i de correcció d'instruments
- Comprovar i organitzar les qüestions pràctiques

- DURANT
- Intentar que tothom desenvolupi els treballs amb els instruments convenients i sentintse'n participant i

amb voluntat de saber el resultat per a la millora
- Recollir informació sobre reacció i incidències

- DESPRÉS
- Consensuar informes sorgits

*  RESULTATS
- Anàlisi de l'observació i dels qüestionaris
- Comparació i contrast de resultats entre tots
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*  PRESA DE DECISIONS:
- Arribar a trobar sotides positives pel grup o individualment
- Redactar l’informe final, interpretar

Aquest model ens ajuda a saber la metodologia del formador/al, la metodologia del
professorat, els documents que s'elaboren i s'usen habitualment (a l'activitat i a l'aula) les referències que es
tenen conceptualitzades, etc.

Walker R. (1997, p. 26) ens diu que� �HQ� O¶HVWXGL� TXDOLWDWLX� V¶DSUHFLD� OD� VLQJXODULWDW� L� OD� FRPSOH[LWDW�� OD
LQVHUFLy�HQ�HO�FRQWH[W�L�OD�LQWHUUHODFLy�HQWUH�HOOV��Es mira de veure com es ��OOXLWD�FRQWUD�OHV�OLPLWDFLRQV��FRP
ID� IURQW� DOV� SUREOHPHV�� (OV� WHPHV� QR� VyQ� VLPSOHV�� WHQHQ� XQD� LQWULQFDGD� UHODFLy� DPE� FRQWH[WRV� SROtWLFV�
VRFLDOV��KLVWzULFV�L�VREUH�WRW�SHUVRQDOV

Sabem que l'avaluació qualitativa

• És una modalitat complexa que no pot donar resultats immediats.
• El que són dades objectives formals és fàcil de valorar-la i de produir modificacions (ex. L'horari, local,

etc.). En temes de contingut és diferent �SHUTXq�KL�KD�PROWV�IDFWRUV�L�FLUFXPVWjQFLHV�TXH�LQWHUYHQHQ�HQ
OD� UHODFLy� HGXFDWLYD� TXH� ID� TXDVL� LPSRVVLEOH� DLOODU� HO� GHWHUPLQDQW� (Memòria Grup Treball ICE/UB,
1995-1997,  p. 2).

• No es poden fer generalitzacions, cada cas té una explicació diferent.
• "(O� IHW� TXH� HO� IRUPDGRU� DSRUWL� H[HPSOHV� FRQFUHWV� SjFWLFV� VREUH� FRP� DSOLFDU� D� O
DXOD� XQD� GHWHUPLGD

DFWLYLWDW�QR�DVVHJXUD�OD�VHYD�DSOLFDFLy�L�PHQ\V�HQFDUD�OD�VHYD�FRQVROLGDFLy�FRP�D�SUjFWLFD�KDELWXDO���
HQ�PLJ�KL�KD�O
LQWHUqV�GHO�GRFHQW�TXH�DVVLVWHL[�D�OD�IRUPDFLy��OHV�FDUiFWHUtVWLTXHV�GHO�JUXS�G
DOXPQHV��OD
GLQjPLFD�GHO�FHQWUH�HGXFDWLX��HWF� (memòria Grup Treball ICE/UB, 1995-1997, p.  3)

• Requereix molta més complicació que els models generalitzats i amb qüestionaris tancats. També
demana més dedicació.

• La valoració col·lectiva es fa més lenta però d'altra banda li proporciona un nivell de serenitats que
permet que l'escola pugui assumir dins la pròpia formació i amb l'ajuda d'un disseny i d'exemplificació
d'instruments i amb l'ajut d'agent extern, Inspecció, CRP, membres de la Comissió.

D'altra banda, també coneixem (en referència al meu treball) que �(Q� OD� LQYHVWLJDFLy� DYDOXDWLYD�� HV� ID
TXDOFRP�PpV�TXH�LQYHVWLJDU��MD�TXH�V
KD�G
HPHWUH�XQ�MXGLFL�GH�YDORU�VREUH�O
REMHFWH�TXH�V
HVWj�DYDOXDQW��Ruíz
Carrascosa, 1995, dins Gimeno Soria,  X, 1998, P 52)
�/D� LQYHVWLJDFLy� DYDOXDWLYD� LPSOLFD� O
~V� GH� PHWRGRORJLHV� G
LQYHVWLJDFLy
VRFLDO
�SHU� MXWMDU� L�PLOORUDU� OD�SODQLILFDFLy��HO�FRQWURO�� O
HIHFWLYLWDW� L� O
HILFLqQFLD�GH�SURJUDPHV�HQ�FDPSV�GLYHUVRV
FRP�OD�VDQLWDW��O
HGXFDFLy��HO�EHQHVWDU (Angulo, 1990 , citat a Gimeno Soria,  X, 1998,  p. 52) es tracta "GHO
SURFpV� VLVWHPjWLF� GH� UHFROOLGD� L� DQjOLVL� G
LQIRUPDFLy� ILDEOH� L� YjOLGD� DGUHoDGD� D� SUHQGUH� GHFLVLRQV� TXH
RSWLPLW]LQ�HO�IXQFLRQDPHQW " (Gairin, 1993, p. 73-74, citat per Gimeno Soria,  X, 1998,  p. 53).

Per aquestes raons, també cal dedicar atenció al perfil de l'avaluador/a que ha de potenciar i fomentar
l'avaluació qualitativa en els centres. Ha de :

• Tenir clar el seu paper en aquest treball
• Tenir en compte com influeixen les variades situacions on s'aplica i circumstàncies en les que s'han

desenvolupat projectes en el centre i llurs avaluacions
• Com afecta l'avaluació a les activitats intel·lectuals i acadèmiques
• Discutir el més significatiu i freqüent
• Tenir una base teòrica
• Conèixer el context del moment social, econòmic, polític
• Conèixer els projectes i possibilitats dels Serveis Centrals al respecte
• Conèixer les característiques de la Comissió del PFZ on es desenvolupa la formació
• Conèixer bé el procés d'avaluació. Si és el mateix entrevistador s'haurà de preguntar: "què HVWLF�IHQW��SHU

TXq�L�FRP�KR�SXF�MXVWLILFDU�
• Conèixer motivacions i incentius (prendre decisions per a fer-ho millor)
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• Conèixer els principis pedagògics dels usuaris (constructivistes, etc.)
• Conèixer les destreses i capacitats exigides al formador/assesor/a
• Conèixer els components bàsics de la innovació
• Saber interpretar
• Tenir incorporades unes conductes necessàries (moderació, obert, de fàcil acomodació a l'ambient,

comprensiu, diplomàtic, responsable, rigurós, complidor, bones relacions, claredat...)

Per part de la Comissió del PFZ caldrà que :

.   faciliti la tasca, tenir-ho pautat i donar temps

.   tenir criteris clars

.   tenir instruments sistematitzats

.   tenir moderador o agent extern

.  Ajudar en la priorització de temes

Per part del claustre requereix:

.   una motivació del claustre (que es visqui com a necessitat i que es vegi com a prioritari)

.   escoltar a tothom

.   que hi hagi consens

.   predisposició de les persones

.   compartir conceptes, significats i valors

.   que es vegin expectatives de millora per la persona i el centre

.   que no sigui una feina sobrevinguda

.   que s'incorpori dins el temps de treball en centre

.   que es plantegi sense precipitació

.   saber repartir responsabilitats

.   dossificar la tasca

.   comprensió i acceptació de la metodologia emprada pel formador/a

Per un enfocament educatiu de l'avaluació ens calen uns principis d'actuació:

- Exposar mesures d'investigació teòrica i empírica sobre els processos de l'administració
- Radicalitzar i potenciar la funció informadora i motivadora de l'avaluació, situant-la en el terreny de la

democràcia participativa
- Exigir i promoure el compliment de certes normes ètiques, de justicia i d'igualtat social
- Cal avaluar TOT el sistema (administració, aprenentatges, valors, motivacions, circumstàncies

socieoeconòmiques i culturals...
- La informació extreta ha de generar processos de comprensió i de recreació crítica
- Els intruments s'han de basar en l'estudi de casos, grups de discussió, etc.
          (Angulo, F. , 1993, nº 219)
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També és important no oblidar que:

• No és possible elaborar judicis de valor amb dades quantitatives o basades únicament en l'opinió dels
assistents, especialment en la incidència en la pràctica posterior al que s'ha aprés a l'activitat, tampoc
sobre el que passa als centres en quant a modifcacions o canvis en els grups  i planificacions generals

• Si mirant aspectes formals tenim uns resultats immediats, no passa el mateix d'aquesta manera. Podem
dir que hem avançat pel sol fet de tenir més informació contrastada que ens fa tenir més idea del que
està passant. És això el que ens pot ajudar a millorar coses, mantenir-ne o reforçar-ne d'altres. El cert és
que aquest tipus d'avaluació ens permet conèixer més bé la feina que estem fent i ens ajuda a la
Comissió a compartir valors i significats. Si a més a més podem destacar alguns factors que són més
positius per orientar la presa de decisions. Millor

El resultat de l'avaluació depèn, en gran part, de les característiques de la informació disponible, això ho
diferenciaria d'altres modalitats avaluatives (com dèiem al principi). La qualitat de la informació permet
posteriorment fer valoracions i conclusions qualitativament diferents però calen també agents adequats per
obtenir la informació necessària contrastada que permeti la triangulació corresponent

Els plans de formació han de poder integrar aquest sistema d'avaluació d'una manera sistemàtica, per això els
criteris dels indicadors que jo he fet servir, es poden resumir en dos d'essencials (com varen fer el Grup de
Treball ICE/UB, 95-97):

• rellevància (aportar informació realment significativa)
• viabilitat (fàcil i possible obtenint la informació sobte el camp que es determina)

Ens hem de fer preguntes:
- quina informació és possible obtenir sobre aquesta activitat?
- És rellevant de debò per a les valoracions posteriors?
- Quina és la millor manera d'obtenir la informació?

�1R� V
DYDOXHQ� OHV� SHUVRQHV� VLQy� HO� 3)� L� OD� UHSHUFXVVLy� GH� O
DFWLYLWDW� (Memòria Grup treball ICE/UB,
1996) .

Queda clar que les millores poden venir indicades per unes avaluacions perfectes, cada cop més verídiques,
més acurades, científicament més correctes però HO UHVXOWDW� GH� O
DYDOXDFLy� FRPSRUWD� PRGLILFDFLRQV i
aquestes vénen d'altres camps més amplis que afecten el sistema. D'aquí la pregunta, O
LPSRUWDQW� pV
O
DYDOXDFLy�R�OD�FDSDFLWDW�GH�UHVSRVWD�TXH�HV�Wp�GDYDQW�GHOV�UHVXOWDWV�G
DTXHVWD?.

En un principi la importància de la formació requeia sobre l'obtenció de novetats metodològico-didàctiques
de les diferents àrees i de nous recursos i materials adequats per aquelles. Foren necessaris anys de cursos i
cursets i conferències i intercanvis i seminaris de treball d'elaboració de materials específics. Es donaren
casos esporàdics de recerca-acció.

Després es veu la necessitat d'incidir sobre parcel·les oblidades  en la formació inicial dels docents les quals
havien deixat llacunes que calia omplir. Comportava uns reciclatges amb l'organització de cursos en relació
a activitats pràctiques, seminaris, intercanvis.

Més endavant fou la necessitat de donar solució a problemàtiques concretes d'aula la que fa encetar
modalitats directes en el centre, a part de les altres que hi puguin haver, evidentment.

Ve una època de canvis en el sistema educatiu i la necessitat empeny a fer un esforç pels temes
d'organització, coordinació i gestió de centre. Es torna, de nou a cursos seguits de seminaris de
complementació.

I de nou torna una època que la preocupació se centra a l'aula i el Centre Educatiu i que cal reflexió sobre
aspectes psicopedagògics-didàctics en àrees, aspectes generals de centre, avaluació de centre, participació
dins el centre... tots requereixen d'una variació molt gran de modalitats, però sempre relacionades
estretament amb l'objecte i lloc on s'ha de produir el canvi.
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6L�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�HV�MXVWLILFD�HQ�OD�QHFHVVLWDW�G
DFWXDOLW]DU�L
FRPSHQVDU�OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�L�PLOORUDU�OD�WDVFD�GRFHQW�SHUTXq�HOV
DOXPQHV�SXJXLQ�DSURILWDU�PLOORU�OHV�VHYHV�SRWHQFLDOLWDWV�HGXFDWLYHV��KD�GH
IDFLOLWDU�OD�PRGLILFDFLy�GHO�SHQVDPHQW�L�SHU�DTXHVWD�UDy�HQV�FDO�VDEHU�HOV
VLJQLILFDWV��DPE�HOV�TXH�SUDFWLFD�HO�SURIHVVRU�D�DEDQV�L�GHVSUpV�GH
UHDOLW]DGD�O
DFWLYLWDW�G
DSUHQHQWDWJH��,�DL[z�pV�DYDOXDFLy�L�SHU�D�FRQqL[HU�HO
TXH�SURSRVHP�FDO�SHQVDU�OD�D�FXUW��PLWMj�L�OODUJ�WHUPLQL�VHJRQV�HO�JUDX
G
LQWHQVLWDW�GH�OD�QRVWUD��QHFHVVLWDW�GH�VDEHU�

���� A part dels primers temps de formació (anys 60-80 que es passava qüestionari necessari per a
l'organització) l'avaluació ha estat centrada majoritàriament, i encara ara, en general, se centra dos tipus i
dos moments:

• L'avaluació Processual

• L'avaluació final que és proposada pels Programes i Institucions organitzadores d'activitats

���  Al PFZ del Vallès Oriental I, l'avaluació ha estat al servei de diferents objectius. Majoritàriament ha
estat sempre al servei de les institucions organitzadores del PF. Excepte en etapes d'experimentació:

• Anys 70 : Recerca-acció
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• Anys 87-92: PIDE

                         Seminaris de llengua

                         Seminaris de poble

• anys 95-98: Avaluació qualitativa

                           Seminari de centre

• anys 2000-2001: Avaluació qualitativa

��� L'objecte de l'avaluació ha variat des de l'activitat (assistents, formador, funcionament, rendiment,
organització, evolució,  etc.) fins al centre (organització, coordinacions, equips de treball, incidència, etc.) i a
l'aula (professorat, alumnes, materials, didàctica, incidència...).

���  Sempre s'ha dit que quan més informació es tenia millor però no ha estat així. Hi ha hagut etapes de
molta informació que no s'ha donat abast al buidat de la mateixa i menys a les triangulacions i contrastes
necessaris per a treure'n conclusions.

5.-� Els agents de l'avaluació han estat també diferents segons èpoques,
organització, experimentació, etc. En principi ja hem dit que han estat els
assistents a l'activitat, els seus formadors/es i algun membre de l'organització, de
manera fixa. S'hi afegeix, després, una avaluadora externa de l'activitat i altres.

6.-� L'avaluació i la detecció sempre han estat dissenyades amb molta
minuciositat, pautades, amb instruments i estratègies molt marcades (encara que
es posessin a consulta i revisió dels docents) dins el PFZ del Vallès Oriental I

��� Les comissions encarregades de la gestió i organització del PF a la zona sempre han fet ús d'una
avaluació interna (si se'n pot dir autoavaluació o autocrítica) que els ha servit per contrastar-la amb les de la
resta de participants i prendre mesures més objectives i acordades.

��� Els instruments d'avaluació no sempre han estat validats i consensuats, només en les etapes
d'experimentació que he mencionat abans.

 Els instruments, estratègies i fonts han anat variant al llarg dels anys. Des dels inicis amb qüestionaris
orientatius per a l'organització fins a l'avaluació qualitativa amb ús del PEC, diari d'aula, entrevistes
semiestruturades, reunions en petits i grans grups, programa informatiu, observacions a l'aula, material dels
alumnes, etc. Es veurà en la mostra dels annexos.

��� Totes les avaluacions que han volgut transcendir un mínim enllà de les tipificades, han comportat un
esforç de dedicació i de temps. Quan més aprofundida l'avaluació més temps es necessita, perquè es pugui
comprovar el pòsit fet per la formació donada.

���� 4XDQ�V
KD�YROJXW�IHU�XQD�DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD�GH�IRUPD�H[WHQVLYD��DQ\V��������QR�KD�HVWDW
SRVVLEOH�SHU�PDQFD�GH�UHFXUVRV�KXPDQV�L�GH�WHPSV. Sempre que s'ha anat a una avaluació qualitativa ha
estat amb estudi de cas i el propòsit que durés, com a mínim dos cursos (excepte enguany)

���� Al llarg dels anys a l'àmbit territorial del PFZ del Vallès Oriental I s'ha agafat la suficient experiència,
perquè puguem dir que hi ha una dinàmica entre el professorat i el PF que funciona, tenen una estructura
organitzativa consolidada, uns treballs de detecció i avaluació aprofundits tant pel que fa al Pla de Formació
en sí, mateix com pel que fa al bon funcionament de les activitats i formadors/es. És l'hora, d'establir
sistemes d'avaluació qualitativa dissenyats, portats a terme i amb l'extracció de conclusions dels propis
centres, des de i per als centres.
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No sempre el fet d’avaluar vol dir que s’han d’arreglar les deficiències de forma immediata. Hem de tenir
present que en l’anàlisi dels temes desenvolupats en els PFZ no hi surten cursos per aprendre a avaluar fins
fa pocs anys i, encara, dirigits als Caps d'estudi del centre amb unes finalitats diferents de les que diem.

����������$VSHFWHV�TXH�KDQ�DIDYRULW�OD�LQQRYDFLy

/D� LQQRYDFLy� DUUHQFD� G
XQD� SODQLILFDFLy�� (V� EDVD� HQ� XQ� PLOORU� GHVHQYROXSDPHQW� GH� OHV� WDVTXHV�� PLOORU
GHILQLFLy�GHOV� � SURFHVVRV��PLOORU� JHVWLy� GHO� FRQHL[HPHQW� L� GH� OD� WHFQRORJLD� L� XQ� WUHEDOO� FRQVWDQW� ��GXU�� HO
TXDOLILTXHQ��� L� SRWHQFLDQW� XQHV� DFWLYLWDWV� EjVLTXHV�� JHQHUDQW� R� DSOLFDQW� QRXV� FRQFHSWHV�� SRVDQW�ORV� HQ
SUjFWLFD�L�D�O
HQVHPV�DQDOLW]DQW�ORV�L�YDORUDQW�ORV��WRUQDQW�D��UHGHILQLU�HOV�SURFHVVRV��VL�FDO���L�JHVWLRQDQW�Ep
HOV�UHFXUVRV��VREUHWRW�HOV�WHFQROzJLFV���,��D�FDGD�OORF��VHJRQV�HO�FRQWH[W�RQ�HV�GHVHQYROXSD�OD�SUD[LV��3HU�WDQW�
HOV� IHWV� LQQRYDGRUV� WHQHQ�XQ� � IXQFLRQDPHQW�GLIHUHQW� L�QR�VyQ�FRPSDUDEOHV�FRP� WDPSRF�KR�pV� OD� FDSDFLWDW
G
LQQRYDFLy�HQWUH�GLYHUVRV�FHQWUHV�VLQy�GLQV�XQ�PDWHL[�FHQWUH�L�DO�OODUJ�GHO�WHPSV��(Q�OD�FRQFHSWXDOLW]DFLy�GH
OD�SDUWLFLSDFLy�TXH�O
HVFROD�QHL[��FRP��TXDOVHYRO�LQVWLWXFLy�VRFLDO��SHU�D�VDWLVIHU�XQHV�QHFHVVLWDWV�FRQFUHWHV�GH
OD� VRFLHWDW�� OD� UHVROXFLy� GH� OHV� TXDOV� LPSOLFD� O¶DFFLy� GH� GLIHUHQWV� VXEMHFWHV� DPE� XQHV� FDSDFLWDWV�
UHVSRQVDELOLWDWV�L�SDSHUV�EHQ�GLIHUHQWV� (Capítol II)

Hi ha una cosa que juga un paper molt important a les aules i és el reconeixement que molts mestres
necessiten per al seu ego, l'estímul, la recompensa... poques vegades el ressaltem però, a voltes, juga un
paper decissiu. I és que HO�VHQWLPHQW�GH�IRUPDU�SDUW�G
XQ�SURFpV�GH�IRUPDFLy�LQQRYDFLy�DYDOXDFLy�GHV�GH
O
LQLFL�GyQD�VHJXUHWDW�L�FRQILDQoD�VXSHULRU�GDYDQW�OD�LQVHJXUHWDW�L�FRQIXVLy�DFWXDOV��DFDEDU�Ep��SHUTXq
HV�XQ�DSUHQHQWDWJH�UHJXODW�SHU�XQ�PDWHL[�
També el diàleg afavoreix l'obertura i l'aprenentatge. 6HQVH� HO� GLjOHJ� L� O
DIHFWLYLWDW�pV� LPSRVVLEOH�TXH� HV
SXJXL�GRQDU�HO�IHW�HGXFDWLX�en grau òptim ni que es pugui tenir possibilitats de fer una bona avaluació per a
la innovació. Aquest és un fet fonamental amb el que poques vegades es compte i des de l'experiència
personal sabem que la persona és la base de tot.

Els valors i actituds del professional es traspassen en forma de currículum ocult (paraula en desús en la que
crec fermament).

½ La curiositat, l'estar al dia en aspectes inherents a la pròpia tasca, conèixer què passa al voltant i al món,
l'esperança, la responsabilitat ètica, la il·lusió, l'alegria, la disponibilitat, l'obertura a noves experiències
vitals i pedagògiques, la coherència, la tolerància, la llibertat, el respecte, la voluntat, les ganes de
transformació, els somnis, l'actitud democràtica, el compromís, el diàleg,... surten a l'hora de posar-se a
treballar ja sigui amb l'alumne o amb els companys o en la pròpia formació. Quan s'ha donat un fet
innovador, s'han donat la majoria de sentiments que he enumerat.

½ Per contra, quan es dona la desídia,  l'autoritarisme, el dogmatisme, "l'apoltronament", la mecànica
repetitiva, l'acceptació de les coses sense qüestionaments, l'adaptació al que ens és més fàcil, la
irresponsabilitat, les "moralines", l'orgull, l'autosuficiència, la neutralitat davant els fets,  el desinterès,
la inseguretat... aleshores difícilment es produiran canvis per molta formació que es faci.

Tots aquests i molts d'altres factors intervenen en la realització de les pràctiques
educatives i, també, en les  d'innovació. És correcte, doncs, que intentem
potenciar els primers i neutralitzar els segons. Alguns d'ells, si parem atenció
veurem que també  són elements importantíssims per a una bona avaluació,  per
exemple, la curiositat, aprendre a fer-se preguntes, les ganes de fer-ho tot bé,
ens fan  aportar  elements d'autoavaluació  constant.

(O�TXH�IHP�UHVSHFWH�D� LQQRYDFLy� L�DYDOXDFLy�KD�G
HVWDU�GLQV�HO�PDUF�GH� OD�SUHWHQVLy�GH� OOLJDU�DPE�HO
FXUUtFXOXP�RFXOW�DIHFWLX�L�DPE�XQ�SRVLFLRQDPHQW�L�YROXQWDW�GLDOzJLFD�WRWDO�SHU�SDUW�QRVWUH��DO�PDWHL[
WHPSV�TXH�OD�IRPHQWHP�HQ�HOV�DOWUHV. Hauria d'ésser així, també,  en la presa de decisions i aquest és un
camí complicat, perquè moltes vegades les decisions per a modificar elements per a la millora, no depenen
del PFZ, el sobrepassen.
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El diàleg com a comunicació i la comunicació com enriquiment i creixença personal és el principi que hauria
d'amarar tots els PFZ procurant una formació permanent distesa i profitosa.
Canviar és difícil però possible i cal fer-ho malgrat les dificultats, a poc a poc. Els canvis en el PFZ i els
canvis a l'escola s'han de procurar, s'han de motivar, s'han de promocionar, s'han de produir si de mica en
mica anem introduint més diàleg, més participació, l'avaluació formativa, l'avaluació qualitativa i una
"cultura pedagògica" que sustenti la pràctica.

Civantos, P. (2000) diu una cita d'en J. Ramos:�FRQVWUXLU� XQD� HVFROD� HQ� OD� TXH� HV� UHGXHL[L�� DO� PtQLP�
O
DQVLHWDW�L�OHV�WHQVLRQV��HQ�OD�TXH�VLJXL�SRVVLEOH�WUREDU�VLJQLILFDW�D�OD�SUzSLD�DFWLYLWDW����FDO�FRQYHUWLU�OD�HQ
XQD�DYHQWXUD� SHUVRQDO� L� FRO�OHFWLYD���� XQ� JUXS� DPE� OD� VHYD� SUzSLD�KLVWzULD�����/D� FODX� SHU� WUDQVIRUPDU
O
HVFROD�pVWj�PpV�HQ�OHV�FUHHQFHV��OHV�DFWLWXGV�L�HOV�YDORUV�GHO�SURIH�TXH�HQ�OHV�UHIRUPHV�HVSHFWDFXODUV����� i
afegeix���VL�QR�FRPSUHQF�HO�TXH�IDLJ�L�QR�WHRULW]R�VREUH�DL[z��QR�SRGUp�PRGLILFDU�KR�
����6L�HO�SURIHVVRUDW�QR�VH�VHQW�FzPRGH�SHU�LPSOLFDU�VH�HQ�XQ�SURMHFWH�FRP~�L�QHJRFLDW�GH�FDQYL��GLILFLOPHQW
DTXHVW� HV� SRW� DIURQWDU����� �4XDOVHYRO� SURFpV� GH� FDQYL� KD� GH� WHQLU� FRP� D� UHIHUHQW� OD� SUzSLD� IRUPDFLy� GH
O
DOXPQDW��

�������'LILFXOWDWV�L�OLPLWDFLRQV�DPE�OHV�TXH�P
KH�WUREDW

� Tot i que l'opció que vaig prendre fou la de donar cos i sentit global a la recerca crec que el treball
realitzat mostra només unes pinzellades del que jo hagués volgut. Ja he esmentat anteriorment que la
primera limitació, tot i les hores que hi he esmerçat, ha estat el temps (curt i poc adequat per a una
experimentació, que he vist clarament, que necessita dos cursos)

� La novetat del tema, a nivell pràctic, fa que, amb les persones que he treballat, s'hagi hagut de clarificar
conceptes no integrats en els centres

� Ha estat un treball complex perquè he fet ús d'una metodologia multifocal
� No he pogut dedicar massa atenció a la comparació i contrast dels instruments resultants amb els de

cursos anteriors. Ni els de cursos anteriors entre ells.
� La investigació individual i sola m'ha representat una situació més difícil que treballar dins un equip. A

l'hora de treure resultats, a l'hora de l'anàlisi, sempre és millor tenir vàries opinions contrastades que, ja
d'entrada, li donen una altra validesa.

� No he pogut elaborar mesures d'anàlisi pel que fa a les institucions, a part de la Comissió del PFZ, i
encara molt superficialment.

� La meva manca de preparació

��������$VSHFWHV�TXH�KH�DQDW�GHL[DQW�SHO�FDPt�L�TXH�VHULD�ER�IHU�QH�XQ�DSURIXQGLPHQW�R�HVWXGL�

- La formació inicial i permanent  del professorat
- L'avaluació general dels Plans de Formació
- Història de la formació del profesorat a Catalunya l'últim quart del segle XX
- La formació permanent del professorat des d l'organització institucional (anys 1950-2000)
- Història de la formació permanent del professorat a la comarca del Vallès Oriental des del 1980 a

l'actualitat
- Què va significar per a l'Escola pública dels anys 70 al 2.000 el pas de professorat provinent de

l'Escola Privada
- El Casal del Mestre de Granollers i el seu paper destacat en la Formació del Professorat de la

nostra zona i en la Federació de Moviments
- Evolució de les modalitats de formació al llarg dels anys
- Aprofundiment en l'anàlisi dels instruments dels annexos referents a la història de l'avaluació del

PFZ del Vallès Oriental I
- Influència de l'Associació de Mestres Rosa Sensat en la formació del Vallès Oriental
- Modalitats i temàtiques de formació al PFZ del Vallès Oriental, al llarg del temps
- Aportacions creatives del professorat del Vallès a la pedagogia d'avui
- L'elaboració dels currículums a partir de l'any 92 ençà i la seva relació amb els llibres de text
- Nivells de participació en el PFZ. Propostes de millora.
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- Paper dels CRPs en la innovació des de l’inici fins avui
- Aprofundir en l’avaluació qualitativa
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��������(StOHJ

Davant de tants factors que ens influeixen com són els canvis ràpids actuals, les noves tecnologies, les noves
necessitats, les noves relacions... el que hem de tenir clar és que cal un FDQYL�L�XQD�DGHTXDFLy en el Sistema
Educatiu i , per tant, en la Formació Permanent del Professorat i en conseqüència en els sistemes avaluatius
que s'hi produeixen, i que és el motiu de l'estudi que he presentat.

Davant de centenars de mestres inquiets que, en silenci, als seus Centres Educatius (de vegades amb pocs
mitjans) tiren endavant projectes de treball  amb voluntat, rigurositat i persistència, amb esperit de
cooperació i participació,... els organitzadors/es i dissenyadors/es de la formació ens veiem obligats a donar-
los respostes coherents i innovadores. Les Institucions Educatives haurien d'exercir���OD�VXSHUYLVLyQ�\�WRPDU
GHFLVLRQHV� SDUD� PHMRUDU� OD� FDOLGDG� GH� OD� HGXFDFLyQ�� UHFRJHU� LQIRUPDFLRQ� UHOHYDQWH� SDUD� DWHQGHU� VXV
IXQFLRQHV� HYDOXDGRUDV�� FRRSHUDU� FRQ� HO� HTXLSR� GLUHFWLYR� SDUD� SODQLILFDU� \� UHDOL]DU� XQ� MXVWR� \� HIHFWLYR
VLVWHPD�GH�HYDOXDFLRQ�  (Strike, K.A.,1990, a Santos Guerra, M.A. 1995, p. 95)

Les Comissions  dels PFZ tenim el perill de caure en el fet d’establir "tècnics
avaluadors" però insisteixo que l’ideal és que cadascú pugui fer-ho
permanentment en el lloc de treball. Tots els i les docents poden ésser al mateix
temps avaluadors i avaluats.

�Davant la  gran riquesa que aporten els Plans de zona (aquest estudi només mostra la petita part
corresponent a l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental I), davant l
DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW�VHJRQV�QHFHVVLWDWV
GH�FDGD�FHQWUH i l'organització propera a aquest que es produeix, davant la possibilitat que aquests ofereixen
de contribució a l'augment del nivell qualitatiu pedagògic en els Centres, és convenient una revisió dels
plantejaments dels marcs de desenvolupament, descentralització i flexibilitat que se'ls otorga des de
l'Administració educativa.

Davant els projectes d'investigació actual que es realitzen (tòrics i pràctics), on es parla de les pedagogies
antiescola i "xarxes d'aprenentatge informal" (Illich) i
 dels projectes col.lectius i de les experiències d'escola oberta, i de comunitats
d'aprenentatge, etc hem de reflexionar sobre on s'educa, perquè i com.

A la cimera de Lisboa del Consell Europeu de l’any passat, HV� YD� HQFDUUHJDU� DO�&RQVHOO� GH�0LQLVWUHV� XQ
GRFXPHQW�VREUH�HOV�REMHFWLXV�QHFHVVDULV�GHOV�VLVWHPHV�HGXFDWLXV�L�HV�YD�HVWUXFWXUDU�XQ�SURJUDPD�GH�WUHEDOO
TXH�FRQWp�XQV�REMHFWLXV�SURSRVDWV�

• 0LOORUDU�OD�TXDOLWDW�GH�O
DSUHQHQWDWJH�D�(XURSD��LPSXOVDU�OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVLRQDO�GH�OD�GRFqQFLD�
JDUDQWLU�OHV�KDELOLWDWV�EjVLTXHV�DOV�DOXPQHV�

• )DFLOLWDU� L� DPSOLDU� O
DFFpV� D� O
DSUHQHQWDWJH� D� TXDOVHYRO� HGDW� �DGDSWDU� OHV� HVFROHV� D� OHV� SHUVRQHV� GH
TXDOVHYRO�HGDW��SURPRXUH�O
DSUHQHQWDWJH�SHUPDQHQW����

• 'HILQLU�OHV�FDSDFLWDWV�EjVLTXHV�SHU�D�OD�VRFLHWDW�GHO�FRQHL[HPHQW��WDQW�OHV�SURIHVVLRQDOV�FRP�OHV�DSWLWXGV
SHUVRQDOV��7UDQVPHWUH�HOV�YDORUV�VRFLDOV�GH�FLXWDGDQLD�L�GHPRFUjFLD����

• 2EULU� O
HGXFDFLy� L� OD� IRUPDFLy� D� O
HQWRUQ� ORFDO�� D� (XURSD� L� DO� PyQ� �LGLRPHV�� PRELOLWDW�� LQWHUFDQYL�
HPSUHVHV����

• $SURILWDU�HO�Pj[LP�HOV�UHFXUVRV�L�FUHDU�QRYHV�UHODFLRQV�DPE�HOV�FHQWUHV�HVFRODUV
6XJJHUHL[HQ�OD�UHFRQYHUVLy�GH�OHV�DFWXDOV�HVFROHV�HQ�FHQWUH�ORFDOV�G
DGTXLVLFLy�GH�FRQHL[HPHQWV�SROLYDOHQWV�L
DFFHVVLEOHV�D�WRWKRP����$VVDMDU�QRXV�PqWRGHV�SHU�DWHQGUH�OD�JUDQ�GLYHUVLWDW�GH�JUXSV�GHVWLQDWDULV����EXVFDU
DVVRFLDFLRQV�DPE�OD�VRFLHWDW�FLYLO����TXH�HOV�HGXFDGRUV�VLJXLQ�FDSDoRV�G
XWLOLW]DU�LQWHUQHW�L�HTXLSV�PXOWLPqGLD
D�ILQDOV�GH�O
DQ\���������(Caivano, F., 2001)
Aquest és el repte que s'acosta, donem oportunitat a tothom de fer la seva aportació i de rebre el que
necessita per enfrontar-s'hi.

No voldria acabar sense remarcar alguns aspectes, per a mi essencials, i que són el fruit del conjunt general
de l'estudi:



Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 338 -

•  La formació del professorat ha de sorgir del contrast dialògic entre tots els protagonistes i de les
necessitats reals dels centres.

• S'ha de compartir entre dissenyadors/es, organitzadors/es, gestors/es, formadors/es i professorat la
voluntat de canvi lligada a l'avaluació qualitativa.

• L'avaluació qualitativa és un procés d'anàlisi conjunta dels aspectes considerats rellevants per a la
transformació i millora d'aquests dins un diàleg constructiu.

• L'avaluació qualitativa no és generalitzable sinó única en cada cas i els objectes a avaluar han de sorgir
d'un procés democràtic.

• El personal formador i les modalitats són elements clau en la situació actual.

• Les polítiques educatives que s'emprenguin són decisives per a la pràctica educativa dels propers anys

• La tecnologia actualitzada ha de formar part, com a eina, de qualsevol projecte.

• Estem davant de diferents propostes de reflexió que cal donar sortida i debatre.

Amb aquesta frase �OR�TXH�PHMRUD� OD�DFFLyQ�HGXFDWLYD�QR�HV� WDQWR� OD� LQYHVWLJDFLRQ�VREUH� ORV�SURIHVRUHV
VLQR� OD� GH� ORV� SURIHVRUHV� TXH� DQDOL]DQ� VX� SUzSLD� DFWLYLGDG�� (Stenhouse, 1984 ,p. 25 Gimeno, X, 1998)
quedaria resumida la meva recerca sobre model, estratègies i instruments per a una avaluació qualitativa en
els PFZ.

La Memòria que presento és una minsa contribució a la recerca sobre la pràctica avaluativa. Crec que podrà
ésser útil perquè a partir d'ella es puguin desenvolupar diferents aspectes i investigacions en profunditat.
Seria bo prendre aquest motiu per una tesi, i veure quin abast tenen les aportacions fetes i a quines
possibilitats de generalització científica poden arribar.

Seria encara millor, (impensable per mi), que aquesta aportació fos presa en compte en un futur disseny de
polítiques educatives (reorganització del PFZ, reformulació de models, revalorització del treball del mestre,
...)

Caldrà diferenciar el tipus de treball que jo he realitzat com a activitat de recerca i d'estudi personal del que
realment s'ha de fer com avaluació qualitativa dins el centre.

Proposo que es faci la divulgació d'algunes parts del treball a totes les Comissions PFZ o CRPs  ja que
aquest era un dels objectius (la conveniència d'aprofitar la informació que els puc passar). Per a la qual cosa
m'ofereixo a arranjar-ho, traient tots els aspectes tècnics referents a la Memòria i la metodologia de treball
personal i arranjant els annexos adients. La publicació del treball o part d'aquest requeriria una modificació
de l'estructura i de la redacció.

Espero que el treball permeti la realització de noves aportacions, obri algunes perspectives o pugui servir
d'orientació a algú sobretot pel que fa a la cultura avaluativa dels centres educatius, el treball dels formadors
de formadors i el disseny i organització dels Plans de Formació.

El treball portat a terme ha estat, per a mi, un aprenentatge molt important però al mateix temps una
satisfacció pel fet d'haver pogut treure a la llum l'esforç que moltes persones han dedicat, successivament, al
PFZ del Vallès Oriental I. A ells hem d'agrair l'augment qualitatiu que cada curs ha tingut lloc.

0��5RVD�9HUJpV�&OHPHQWH
Granollers, setembre 2001
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%,%/,2*5$),$�*(1(5$/
$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

1992 0HPzULD�GHO�3)=�GHO�3UDW�GH�//REUHJDW PFZ El Prat de Llobregat. (Coordinador
J. Rul)

1978 *UDQ�(QFLFORSqGLD�&DWDODQD Gran Enciclopèdia Catalana, S.A.
Barcelona

Diccionari

1983 'LFFLRQDULR�GH�ODV�FLHQFLDV�GH�OD�HGXFDFLyQ��9RO�
,

Santillana Diccionari

86-2000 0HPzULHV�GHO�3OD�GH�)RUPDFLy�GH�]RQD PFZ Vallès Oriental I (Granollers) Document
1987 �$YDOXDFLy�SURFHVXDO�GHO�3OD�8QLWDUL�GH�)RUPDFLy

3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO
��������

Buidatge d'enquestes març-abril. Document

1982
1984

(VWDWXWV�IXQGDFLRQDOV� Casal del Mestre de Granollers Document

1985 *OREDOLW]DFLy�L�LQWHUGLVFLSOLQDULHWDW�HQ�OD
IRUPDFLy�G
HQVHQ\DQWV��8Q�QRX�FXUUtFXOXP
GRFHQW��

Col.lecció de formació de mestres de
Catalunya, nº 3 (febrer).Generalitat de
Catalunya, Barcelona

Document

curs 85.-
86

,QIRUPH�VREUH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW�HQ�6W��-RDQ�G
(VSt��

CRP de St. Joan d'Espí, Departament
d'Ensenyament. Generalitat de
Catalunya. Barcelona

Document

1986 /D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHOV�PHVWUHV�D�&RUQHOOj�
0RGHO�G
RUJDQLW]DFLy�L�JHVWLy��

CRP de Cornellà. (gener) Departament
d'Ensenyament. Generalitat de
Catalunya. Barcelona

Document

curs 84-85 3OD�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�H
LQYHVWLJDFLy�

ICE Universitat de Barcelona Document

curs 86-87 3OD�GH�)RUPDFLy�SHUPDQHQW�SHU�D��3URIHVVRUV
G
(�*�%��%HUJXHGj�

ICE/Universitat Autònoma de Barcelona Document

curs 75-76 3URMHFWH�GH�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�GH�FLqQFLHV� Universitat Politècnica de Barcelona Document
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV
curs 84-85 38�GH�7HUUDVVD� CRP de Terrassa. Document

1945 /(<�*(1(5$/�'(�('8&$&,Ï1�35,0¬5,$
���MXOLR�����

Fotocòpia Document

Cursos
82-2000

0HPzULHV�L�3ODQV�GH�WUHEDOO� &53�9DOOqV�2ULHQWDO�, Document

1968-
1986

0HPzULHV�L�SURJUDPHV� Moviments de Renovació Pedagògica Document

1984 ([SHULqQFLD�SLORW�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GH
PHVWUHV��)23,��D�&RUQHOOj��%DODQo�GHO�SULPHU
DQ\�GH�O
H[SHULqQFLD�������
�/ySH]�

Departament d'Ensenyament Generalitat
de Catalunya Barcelona

Document

1981 9DOOqV Rosa Sensat Col. Dossiers nº 18;  1ª. Ed.
Barcelona

Dossier

Curs 82-
84

$YDOXDFLy�GH�O
H[SHULqQFLD�SLORW�GH�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�LQVWLWXFLRQDO�GH�PHVWUHV�GH�&RUQHOOj
�)23,���������

Departament  Ensenyament.  Generalitat
de Catalunya. Barcelona

Llibre

1970 /(<�*(1(5$/�'(�('8&$&,Ï1������ MEC. Madrid Llibretó

Curs 85-
86

3URJUDPD�GHO�3OD�8QLWDUL�GH�)RUPDFLy�GHO
SURIHVVRUDW�&XUV�������9DOOqV�2ULHQWDO� Casal del Mestre de Granollers Llibretó

1999
0HPRULD�GHO�6HPLQDUL��$QjOLVL�G
HVWUDWqJLHV
RUJDQLW]DWLYHV�L�PHWRGROzJLTXHV�GDYDQW�HOV
FDQYLV�

ICE/UB i IES M. Blancafort de La
Garriga

Document

1984 3UR\HFWR�GH�)RUPDFLyQ�GHO�3URIHVRUDGR MEC. Madrid. abril Document

AA. VV. 1985 /D�IRUPDFLyQ�SHUPDQHQWH�GHO�SURIHVRUDGR
Cuadernos de pedagogia nº 131 (PFZ
Terrasa)

Revista

AA.VV. 2000
,QQRYDFLy��XQ�GHOV�QRXV�UHSWHV�HPSUHVDULDOV� EL PERIÓDICO (novembre, 2000),

Premis a la Innovació Tecnològica 2000 Diari
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

ALTHUSSER 1975

A Angulo Rasco, 1993, (YDOXDFLyQ�GHO
VLVWHPD�HGXFDWLYR��DOJXQDV�UHVSXHVWDV
FUtWLFDV���

Citat

ANGULO RASCO, J. F. 1993
(YDOXDFLyQ�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��DOJXQDV
UHVSXHVWDV�FUtWLFDV���

Cuadernos de Pedagogia nº 219 (Resum
ponència  Congrés Internacional de
Didàctica (La Coruña) setembre )

Revista

ANGULO RASCO, J.F. 1994 (YDOXDFLyQ�HGXFDWLYD�\�SDUWLFLSDFLyQ
GHPRFUiWLFD

A Gimeno Soria, X. 1998
3ODQV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW�QR�XQLYHUVLWDUL��XQD
SURSRVWD�G
DYDOXDFLy��9RO���

Citat

ANGULO RASCO, J.F. 1990 ,QYHVWLJDFLyQ��DFFLyQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD�

Investigación en la Escuela. Nº 11 .
Sevilla Ed. Servicio de publicaciones
Universidad de Sevilla

Revista

ANTONELL, I. i altres 1979 (O�9DOOqV� Rosa Sensat. Barcelona Dossier

ANTUNEZ, S. I d'altres 1987 /
DYDOXDFLy�GH�3ODQV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO
3URIHVVRUDW

ICE Universitat Autónoma de Barcelona Llibre

APPLE, M. W. 2001 /D�HGXFDFLyQ�HQ�XQD�qSRFD�FRQVHUYDGRUD�
T.E. nº 219 Federació d'Ensenyament
CCOO (entrevista, gener)

Revista

BARBIER, JM. 1993 /D�HYDOXDFLyQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�IRUPDFLyQ
Paidós i M.E.C. Col. Temas de
Educación (1ª. Edició en castellà, traduit
de la 2ª. Edició del francés)

Llibre

BELTRAN, F.  i SANMARTÍN, A. 1993
/D�RUJDQL]DFLyQ�HVFRODU�¢(YDOXDFLyQ�R
GHYDOXDFLyQ"�� Cuadernos de Pedagogia nº 219 Revista

BERTOLIN, L. i altres
2001 (O�VHQWLGR�GHO�FRQRFLPLHQWR�

Cuadernos de Pedagogia, nº 299
,febrero, Revista
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

BRUNNER, J. 1985

A Rigal, L.  1999, /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,; i
Gimeno  Sacristan���1999,a�/D
HGXFDFLyQ�TXH�WHQHPRV��OD�HGXFDFLyQ
TXH�TXHUHPRV

Citat

BRUNNER, J. 1987 'HVDUUROOR�FRJQLWLYR�\�HGXFDFLyQ Morata. Madrid. Llibre

&$,9$12��)� 2001 /D�QRYD�HVFROD�HXURSHD�TXH�YH El Periódico, 16 d'abril Diari

CAMPBELL, D.T. *UDGRV�GH�OLEHUWDG�\�HO�HVWXGLR�GH�FDVRV
A Cook i Reichart, 1997, 0pWRGRV
FXDOLWDWLYRV�\�FXDQWLWDWLYRV�GH�OD
LQYHVWLJDFLyQ�HYDOXDWLYD

Citat

CANALS, Q.
2001 (62��HO�PRGHOR�FDWDOiQ�GH�DWHQFLyQ�D�OD

GLYHUVLGDG�

T.E. nº 221; Federación de
Enseñanza CC.OO. marzo,
Barcelona

Revista

CARDÚS, S. 2001 Programa TV K33, juny 2001. Document
CARDÚS, S. 2000 (O�GHVFRQFHUW�GH�O
HGXFDFLy� La Campana, Barcelona Llibre

CARLES, R.M. 2001
Full dominical , nº 31 de 5 d'agost.
Bisbat de Barcelona

Fulletó

CARNEIRO, R.
1996

(OV� SURIHVVRUV� L� HOV� QRXV
GHVDILDPHQWV�GHO�V��;;,

Comissió Internacional de la
UNESCO sobre Educació al
segle XXI. Ponència als
professionals de CRPs (Casal
Borja. St. Cugat del Vallès)

Document

CARR, W. 1990 &DPELR�HGXFDWLYR�\�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO�

Investigación en la escuela, nº 11,
Ponència a les VII Jornades de "Estudio
sobre la investigación en la escuela"
celebrades a Sevilla. Marzo 1990. Ed.
Servicio de publicaciones Universidad
de Sevilla

Revista
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

CARR, W. I KEMMIS, S.
1988
1983 7HRULD�FUtWLFD�GH�OD�HQVHxDQ]D

A Colàs, M.P, 1998,  ,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD� Angulo, J,F. , 1990 ,
,QYHVWLJDFLyQ�DFFLRQ�\�FXUUtFXOXP�
XQD�QXHYD�SHUVSHFWLYD�HQ�OD
LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD

citat

CASTELLS 1998
A Imbernón, F. 1999, $PSOLWXG�\
SURIXQGLGDG�HQ�OD�PLUDGD��/D
HGXFDFLyQ�D\HU��KR\�\�PDxDQD

citat

CHAVARRIA, X i BORRELL, E 2000 $YDOXDFLy�GH�OD�IXQFLy�GLUHFWLYD��8QD�HVWUDWqJLD
SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�

Guix nº 268 . Octubre Revista

CIVANTOS, P. i altres 2001

3HGDJRJLDV�GHO�VLJOR�;;��
/D�FXOWXUD�GHO�FDPELR� Cuadernos de Pedagogia, nº 299

,febrero,
Revista

COBETA GARCIA, M. i altres 2001 /D�DXWRULGDG�GH�OD�PLUDGD��IHPHQLQD
Cuadernos de Pedagogia, nº 299
,febrero,

Revista

COLÀS BRAVO, Mª.P. i BUENDÍA
EISMAN, L. 1998 ,QYHVWLJDFLyQ�(GXFDWLYD�

Alfar, Sevilla  3ª. edició (1ª. Edició el
1992) Llibre

COLEN, M.  i COROMINAS A 1987 (OV�3ODQV�8QLWDULV��XQD�DOWHUQDWLYD�D�OD�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�

Guix, octubre Revista

COLL, C. 1986 0DUF�FXUULFXODU�SHU�D�O
HQVHQ\DPHQW�REOLJDWRUL
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Document

COOK, T.D. i REICHARDT, CH.S. 1997
0pWRGRV�FXDOLWDWLYRV�\�FXDQWLWDWLYRV�HQ
,QYHVWLJDFLyQ�HYDOXDWLYD�

Morata S.L., Madrid. 3ª. Edición Llibre

COROMINAS CASALS, A. 1984 /
(VFROD�G
(VWLX� Full foll , setembre(CRP Granollers) Revista

COROMINAS I CASALS, A. 1988
8QD�SURSRVWD�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW��HOV�SODQV�XQLWDULV�

Tesi de llicenciatura dirigida el Dr.
Josep Puig i Rovira Departament de
Història de l'Educació. Ciències de
l'Educació Universitat de Barcelona

Document

DARDER, P. i LÓPEZ, J.A 1985
.(OHPHQWV�G
RUJDQLW]DFLy�L�DYDOXDFLy�G
XQ�FHQWUH
HGXFDWLX�G
(*%

Edicions 62, col. Estudis Llibre



Com avaluar l'impacte de la formació permanent en el marc del PFZ CAPÍTOL VI

Llicència d’estudis. Curs 2000-2001. M. Rosa Vergés i Clemente - 345 -

$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

DE LA TORRE 1994

A Gimeno Soria, X, 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

citat

DELEUZE, G. I GUATTARI, F. 1977
A Hargreaves, 1996. 3URIHVRUDGR�
FXOWXUD�L�SRVWPRGHUQLGDG��FDPELDQ�ORV
WLHPSRV��FDPELD�HO�SURIHVRUDGR�

citat

ELLIOT, J i altres 1986 ,QYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ�HQ�HO�DXOD Conselleria de Cultura Generalitat de
Valencia

Document

ELLIOT, J.
1986
1977

$XWRHYDOXDFLyQ��GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO�\
UHVSRQVDELOLGDG

A Angulo, J,F. , 1990 , ,QYHVWLJDFLyQ
DFFLRQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD; a Gimeno,X. 1998 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���; a Santos Guerra, 1995, /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD; Rodríguez, Ll..
1985 4Xq�pV�OD�UHFHUFD�DFFLy�L�/D
UHFHUFD�DFFLy�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV

FLWDW

Equipo Pedagógico del CPR de Miranda de
Ebro (Burgos)

2000 (O�&HQWUR�GH�3URIHVRUHV�\�OD�VDWLVIDFFLyQ�GHO
SURIHVRUDGR

Aula de innovación Educativa nº 91,
maig

Revista

ERICKSON, F.
1986
1989

0pWRGRV�FXDOLWDWLYRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD
HQVHxDQ]D

A Núñez, L. 0HPzULD�*�7��$YDOXDFLy
TXDOLWDWLYD i a Stake, �����
LQYHVWLJDFLyQ�FRQ�HVWXGLR�GH�FDVRV

FLWDW

ESTEBARANZ, A ,  i altres 2000
(O�LPSDFWR�GH�OD�LQQRYDFLyQ�D�WUDYpV��GHO��HVWXGLR
GH�FDVRV�

BORDÓN. Sociedad Española de
Pedagogia, Vol. 52, nº  2, Madrid-

5HYLVWD

FERRER, T. M. I altres,
1986 0HVWUHV�0RQWDxD��HO�VHX�WUHEDOO�L�OD�VHYD�qSRFD

Casal del Mestre i Ajuntament de
Granollers

llibre

FIERRO EVANS, M.C. 1998

/D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�PDHVWURV�HQ�ORV�SURFHVRV
GH�LQQRYDFLyQ�GHVGH�OD�HVFXHOD��8Q�GHVDILR�GH�OD
UHIRUPD�HGXFDWLYD�PH[LFDQD�

Investigación en la escuela, nº 36 Ed.
Servicio de publicaciones Universidad
de Sevilla

Revista

FLECHA, R. 1987 (QWUHYLVWD�D�%RJGDQ�6XFKRGROVNL Guix, nº 122 desembre Revista
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

FLECHA, R. I TORTAJADA, I. 1999
5HWRV�\�VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH�VLJOR�

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre

FREIRE, P.
1997
1994
1992

A Flecha, R. I Tortajada, I. , 1999,
5HWRV�\�VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD
HQWUDGD�GH�VLJOR�; i a Imbernón, F.
,1999, $PSOLWXG�\�SURIXQGLGDG�HQ�OD
PLUDGD��/D�HGXFDFLyQ�D\HU��KR\�\
PDxDQD�; a Rigal, L , 1999, /D�HVFXHOD
FUtWLFR�GHPRFUjWLFD��XQD�DVLJQDWXUD
SHQVGLHQWH�HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�V��;;,

Citat

FREIRE, P. 1997 $�OD�VRPEUD�GH�HVWH�iUERO�� El Roure, Barcelona Llibre
FULLAT, O. 1982 /DV�ILQDOLGDGHV�HGXFDWLYDV�HQ�WLHPSRV�GH�FULVLV Hogar del Libro Col. Navidad Llibre

FURRIOL, E. 2000

/D�UHVSXHVWD�DO�GpILFLW�GH�WpFQLFRV�HV�OD�FODYH�GHO
IXWXUR��/RV�GHVDMXVWHV�H[LVWHQ�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV
\�DIHFWDQ�DO�Q~PHUR�\�D�ORV�FRQWHQLGRV�GH�ORV
DFWXDOHV�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�

La Vanguárdia, sábado 16 diciembre
(Apart. Economia y negocios. Informe)

Diari

GAIRIN 1993

A Gimeno Soria,  X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

FLWDW

GALÍ, A. 1978-79
+LVWzULD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQV�L�HO�PRYLPHQW�FXOWXUDO
D�&DWDOXQ\D���������� Fundació A. Galí, Barcelona Llibre

GARCIA ÁLVAREZ
1993
1997

A Gimeno Soria, X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO��� i Núñez, Ll. ,1995,�$YDOXDFLy�GH
OD�LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH
)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�
DSOLFDFLy�L�FRQVROLGDFLy

&LWDW

GARCIA, J.E. y PORLÁN, R. 1990 &DPELR�HVFRODU�\�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO��XQ
HQIRTXH�EDVDGR�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�HVFXHOD�

Investigación en la Esccuela. Nº 11 .
Sevilla; Ed. Servicio de publicaciones
Universidad de Sevilla

Revista
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GIMENO SACRISTAN, J  i PEREZ
GÓMEZ, A

1989 /D�HQVHxDQ]D��VX�WHRULD�\�VX�SUiFWLFD�
 Ailzal. Madrid. 1985
Akal/Universitaria Serie pedagogia, (3º
edició).

Llibre

GIMENO SACRISTAN, J.
1999 /D�HGXFDFLyQ�TXH�WHQHPRV��OD�HGXFDFLyQ�TXH

TXHUHPRV

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre

GIMENO SACRISTAN, J. 1999
)RUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV�H�LQQRYDFLyQ�FXUULFXODU
� Cuadernos de Pedagogia nº139 Revista

GIMENO SORIA, X.
1998 3ODQV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR

XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy��9RO���

Tesi doctoral. Dirigida pel Dr. Joaquin
Gairín Sallán. Universitat Autònoma de
Barcelona. Facultat de Ciències de
l'Educació. Departament de Pedagogia
aplicada. Juliol Document

GIROUX, H. 1990 /RV�SURIHVRUHV�FRPR�LQWHOHFWXDOHV��+DFLD�XQD
SHGDJRJLD�FUtWLFD�GHO�DSUHQGL]DMH

A Flecha, R. 1999 /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,.... i a
Imbernón, F. 1999, $PSOLWXG�\
SURIXQGLGDG�GH�OD�PLUDGD��/D
HGXFDFLyQ�D\HU��KR\�\�PDxDQD�

FLWDW

GIROUX, H. 1999 3HGDJRJLD�FUtWLFD�FRPR�SUR\HFWR�GH�SURIHFLD
HMHPSODU��FXOWXUD�\�SROtWLFD�HQ�HO�QXHYR�PLOHQLR

 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre

GOETZ, J.P.  i LECOMPTE, M. D. 1988

A Gimeno Soria, X. ,1998; 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO����i a Núñez, L. 1995,�$YDOXDFLy�GH
OD�LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH
)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�
DSOLFDFLy�L�FRQVROLGDFLy

Citat
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GOETZ, J.P.  i LECOMPTE, M. D. 1988
0HWRGRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ
FXDOLWDWLYD� Paidós. Madrid Llibre

GONZÁLEZ SOKLER 1988

A Gimeno Soria, X., 1998 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

citat

GUBA, E. i LINCOL
1982
1985

A Gimeno Sacristán, 1989,�/D
HQVHxDQ]D��6X�WHRUtD�\�VX�SUiFWLFD���i a
I Colàs, M.P. 1998, ,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD

Citat

GUBA, E.G.
1981

&ULHWULRV�GH�FUHGLELOLGDG�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ
QDWXUDOLVWD�

Criteria for Assesing the truthworthiness
of naturalistic inquiries  ERIC/ECTJ
Anual, vol. 29,2,

Llibre

HABERMAS, J. 1987 'HO�DSUHQGL]DMH�VLJQLILFDWLYR�DO�DSUHQGL]DMH
GLDOzJLFR

A FLECHA, R. I TORTAJADA,
I.5HWRV�\�VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD
HQWUDGD�GH�VLJOR. i a Colás M. P. , 1998,
,QYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD i a
Subirats , M. 1999,�/D�HGXFDFLyQ�GHO
VLJOR�;;,��OD�XUJHQFLD�GH�XQD
HGXFDFLyQ�PRUDO�

Citat

HARGREAVES, A. 1996
3URIHVRUDGR��FXOWXUD�L�SRVWPRGHUQLGDG
�&DPELDQ�ORV
WLHPSRV��FDPELD�HO�SURIHVRUDGR��

0RUDWD�6�/��0DGULG Llibre

HOPKINS, AINSCOW i WEST 1994
A ARACELI ESTEBARAZ i d’altres,
2000,  (O�LPSDFWR�GH�OD�LQQRYDFLyQ�D
WUDYpV�GHO�HVWXGLR�GH�FDVRV

citat

HOYLE
A Stanhouse, 1984,�,QYHVWLJDFLRQ�\
GHVDUUROOR�GHO�FXUULFXOXP

citat

ILLICH, I. 1973 /D�FRQYLYHQFLDOLGDG
Integral n 252, desembre 2000 (dins
biografia)

Revista
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

IMBERNÓN, F i d'altres 1999
/D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR�

Graó , col.lecció Biblioteca de Aula nº
136,  Barcelona

Llibre

IMBERNÓN, F. 1999 $PSOLWXG�\�SURIXQGLGDG�GH�OD�PLUDGD��/D
HGXFDFLyQ�D\HU��KR\�\�PDxDQD

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres Llibre

IMBERNÓN, F. 2000
/D�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�GH�VHFXQGDULD�
(QWUH�OD�DXVHQFLD��HO�DEDQGRQR�\�OD�GHVLGLD��

Cuadernos de Pedagogia nº 296,
Noviembre

Revista

IME DE BADALONA 1984 3URMHFWH�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�SHOV�PHVWUHV
GHOV�&RO��3~EOLFV�GH�%DGDORQD�

Badalona, desembre del 84 Document

KEPLER, K 1999
,QYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�HQVHxDQ]D��LPSOLFDFLRQHV
SDUD�ORV�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�GHO
SURIHVRUDGR�

A Perez A.; Barquin, J. y Angulo J.F.
'HVDUUROOR�SURIHVLRQDO�GHO�GRFHQWH�
3ROtWLFD��LQYHVWLJDFLyQ�\�SUiFWLFD�

citat

LAPASSADE, G. 1979 (O�DQDOL]DGRU�\�HO�DQDOLVWD Gedisa S.A. LLibre

LASH, S. 1990 $� +DUJUHDYHV�� ������ 3URIHVRUDGR�
FXOWXUD�\�SRVPRGHUQLGDG�

citat

LISTON, D.P. i  ZEICHNER, K.M. 1993
)RUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�\�FRQGLFLRQHV
VRFLDOHV�GH�OD�HVFRODUL]DFLyQ� 0RUDWD�6�/��0DGULG Llibre

LLORENS GUMBAU, S. I GRAU
GUMBAU, R.

2000 'LVHxR�GH�OD�IRUPDFLyQ�FRQWtQXD��DSRUWDFLRQHV�D
XQ�PRGHOR�WHyULFR

Revista de Educación, nº 323 Revista

LLORET, C. I altres
2001 5HLQYHQWDU�OD�HVFXHOD

Cuadernos de Pedagogia, nº 299
,febrero,

Revista

LOPEZ, J.D 1983 /D�UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�L�OD�IRUPDFLy�GHO
SURIHVVRUDW

Butlletí de Mestres nº 8-9 Generalitat de
Catalunya. Barcelona

Revista

LUZURIAGA
A Civantos, P. 2001, 3HGDJRJLDV�GHO
VLJOR�;;��OD�FXOWXUD�GHO�FDPELR

citat

MACEDO,D.  I
 BARTOLOMÉ, L.

1999
(O� UDFLVPR� HQ� OD� HUD� GH� OD
JOREDOL]DFLyQ

Graó. Dins llibre�/D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

MAGANTO, J.M. i d’altres 2000

(YDOXDFLyQ�GH�XQ�SURJUDPD�GH�LQWHUYHQFLyQ
GLULJLGR�D�IRPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD
FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�HQ�ORV�FHQWURV�HVFRODUHV��

BORDÓN. Sociedad Española de
Pedagogia, Vol. 52, nº  2, Madrid-

5HYLVWD

MARTÍN TOSCANO, J.i altres 1997 8QD�H[SHULHQFLD�GH�IRUPDFLyQ�FRPR�SXQWR�GH
SDUWLGD�GH�XQ�FDPELR�PHWRGROyJLFR

Investigación en la escuela nº 31,
Sevilla. Ed. Servicio de publicaciones
Universidad de Sevilla

Revista

MASALLES ROMAN, J. 2000 /
HVWDW�DFWXDO�GH�O
HGXFDFLy�VHFXQGjULD� Perspectiva Escolar nº 248 Rosa Sensat,
octubre , Barcelona

Revista

MATEO ANDRÉS, J.
2000 /D�HYDOXDFLyQ�HGXFDWLYD��VX�SUiFWLFD�\�RWUDV

PHWiIRUDV�

Horsori ICE Universitat de Barcelona,
desembre Col. Cuadernos de Educación
nº 33

Llibre

McCORMIK i JAMES, M. 1988
A Santos Guerra, 1995, /D�HYDOXDFLyQ�
XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR��FRPSUHQVLyQ�\
PHMRUD

citat

McDONALD, A. 1976
/D� HYDOXDFLyQ� \� HO� FRQWURO� GH� OD
HGXFDFLyQ

Akal. Madrid. A Rodríguez, Ll., 1985,
/D�UHFHUFD�DFFLy�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV
i a Corominas,A , 1988, 8QD�SURSRVWD
GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�
HOV�SODQV�XQLWDULV

Citat

McLAREN
A Rigal, L. 1999�/D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,

Citat

McLAREN 1999

3HGDJRJLD� UHYROXFLRQDULD� HQ
WLHPSRV� SRVUHYROXFLRQDULRV�
UHSHQVDU� OD�HFRQRPLD�SROtWLFD�GH� OD
HGXFDFLyQ�FUtWLFD

 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre

McMULLEN 1991
A Santos Guerra,M.A. 1995, /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat

MEC 1984 3UR\HFWR�GH�)RUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�

MEC, apartat II de "Formación
permanente del profesorado en ejercicio
y los CEP" (abril) Madrid

Document
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

MENENDEZ I PABLO, J. 1993 (YDOXDU�ORV�FHQWURV�
Cuadernos de Pedagogia nº 217 ,
Setiembre

Revista

NÚÑEZ ALVAREZ, L. 1997 0HPzULD�*�7��$YDOXDFLy�TXDOLWDWLYD ICE Universitat de Barcelona Document

NÚÑEZ ÁLVAREZ, L. 1995

$YDOXDFLy�GH�OD�LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH
)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW��DSOLFDFLy�L
FRQVROLGDFLy�

Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona.
Dirigida pel Dr. Vicenç Benedito de la
Universitat de Barcelona

Document

OLIVER, MIQUEL F. 2001 /D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVRUDW��VROXFLy�R
SUREOHPD"��(O�VLVWHPD�GH�PLOORUD�GHO�UHQGLPHQW�

Guix, nº 272, Febrer
Revista

PAIN 1993
A Gimeno Soria, X , 1998, 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW��QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy

Citat

PALLACH, J. 1978
(OV� PHVWUHV� S~EOLFV� L� OD� UHIRUPD� GH
O
HQVHQ\DPHQW�D�&DWDOXQ\D� Ed. CEAC Llibre

PARLETT, M. I HAMILTON, D 1976
A Stake, R., 1998, ,QYHVWLJDFLyQ�FRQ
HVWXGLR�GH�FDVRV

Citat

PARLETT, M. I HAMILTON, D
1976

/D��(YDOXDFLyQ�FRPR�LOXPLQDFLyQ�

(Londres)  Dins text col.lectiu l'any
1976. Publicat en castellà a l'obra
(capítol VIII)  /D�HQVHxDQ]D��VX�WHRUtD
\�VX�SUiFWLFD� ,1985, J. GIMENO
SACRISTÁN Y A. PÉREZ GÓMEZ
Edi. Akal/Universitaria. Madrid

Llibre

PEREZ GOMEZ , A.
1990 /D�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRU�\�OD�UHIRUPD�HGXFDWLYD &XDGHUQRV�GH�SHGDJRJLD����� Revista

PEREZ GOMEZ , A.i altres 1999 'HVDUUROOR�SURIHVLRQDO�GHO�GRFHQWH��3ROtWLFD�
LQYHVWLJDFLyQ�\�SUiFWLFD

Akal. Madrid LLibre

PEREZ GOMEZ, A.
1998
1992

&RPSUHQGHU�OD�HQVHxDQ]D�HQ�OD�HVFXHOD��0RGHORV
PHWRGROyJLFRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD�

A Rigal, L. ,1999, /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;, ; i a
Gimeno Soria , X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

citat
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

POPKEWITZ, T.S. 1999
5HIRUPD��FRQRFLPLHQWR�SHGDJyJLFR�\
DGPLQLVWUDFLyQ�VRFLDO�GH�OD�LQGLYLGXDOLGDG��OD
HGXFDFLyQ�HVFRODU�FRPR�HIHFWR�GHO�SRGHU

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

LLibre

RAMOS, J. 2001
A Civantos, M. P.�3HGDJRJLDV�GHO�VLJOR
;;��/D�FXOWUXUD�GHO�FDPELR

citat

RICARD M. CARLES, 2001 Full dominical, nº 31 de 5 d'agost Revista

RIGAL, L.
A Flecha, R. , 1994 5HWRV�\�VDOLGDV
HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH�VLJOR�

citat

RIGAL, L. 1999 /D�HVFXHOD�FUtWLFR�GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD
SHQGLHQWH�HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR�� Imbernón, F. i d'altres

LLibre

RODRÍGUEZ MORENO , LL. 1986 (O�PqWRGH�5HFHUFD�DFFLy��(OHPHQWV�G
DQjOLVL�
Jornades formació de mestres i directius
de CRPs. Conferència amb resum.
Barcelona, 9 i 10 de setembre

Document

RODRÍGUEZ MORENO , LL. 1985 �4Xp�pV�OD�UHFHUFD��DFFLy��,�
Butlletí dels Mestres febrer nº 193.
Generalitat de Catalunya.

Revista

RODRÍGUEZ MORENO , LL. 1985 /D�UHFHUFD�DFFLR�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV
Butlletí de mestres, nº 196 juny-juliol,
Generalitat de Catalunya

Revista

ROSEMBERG 1990

A Oliver M.F, 2001,�/D�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�GHO�SURIHVRUDW��VROXFLy�R
SUREOHPD"��(O�VLVWHPD�GH�PLOORUD�GHO
UHQGLPHQW�
Guix, nº 272

Revista

RUÉ, J. 1987 4Xq�pV�DYDOXDU" %XWOOHWt�GH�0HVWUHV�Q����� 5HYLVWD

RUIZ CARRASCOSA 1995

A Gimeno Soria, X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

citat

RUL, J. 1995 /D�HYDOXDFLyQ�FRPXQLFDWLYD��IDFWRU�GH�GHVDUUROOR
KXPDQR��RUJDQL]DWLYR�\�FXUULFXODU

Aula de Innovación Educativa, nº 39 5HYLVWD

SANCHO, J.M. 1988
A Santos Guerra,M.A., 1995, /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

citat

SANCHO, J.M. 1990 'H�OD�HYDOXDFLyQ�D�ODV�HYDOXDFLRQHV Cuadernos de Pedagogia, nº 185
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

SANTOS GUERRA, M. A. 1995
/D�HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD��

Aljibe.  Col. Biblioteca de Educación
(2ª. Edición) Málaga

Llibre

SCRIVEN 1978
A Stenhouse, 1984, ,QYHVWLJDFLyQ�\
GHVDUUROOR�GHO�FXUUtFXOXP

citat

SOLTIS 1984
A Colás, M.P., 1998, ,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD

citat

STAKE, R. E. 1998 Investigación con estudio de casos. 0RUDWD�6�/���0DGULG Llibre

STENHOUSE
1979
1975

A Angulo, J.F., 1990,�,QYHVWLJDFLyQ�
DFFLyQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD; i a Rodríguez, LL.�/D
UHFHUFD�DFFLy�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV i a
Corominas, A. 1988, 8QD�SURSRVWD�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�
HOV�SODQV�XQLWDULV

Citat

STENHOUSE, L 1984 ,QYHVWLJDFLRQ�\�GHVDUUROOR�GHO�FXUUtFXOXP� Morata. S.L. Madrid
Llibre

STRIKE, K.A.
1990 7KH�HWKLFV�RI�(GXFDWLRQDO�(YDOXDWLRQ

A Santos Guerra, M.A., 1995,  /D
HYDOXDFLyQ�XQ�SURFHVR�GH�GLDORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat

STUFFLEBEAM, D.L i SHINKFIELD, A.J 1995 (YDOXDFLyQ�VLVWHPiWLFD��*XtD�WHyULFD�\�SUiFWLFD
Paidós  i MEC , Madrid; 3º edició, (1ª.
Edició 1987)

LLibre

STUFFLEBEAM, D.L i SHINKFIELD, A.J 1989

A Gimeno Sorias, X., 1998,  3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW
QR�XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD
G
DYDOXDFLy; i a per Santos Guerra,
1995,  /D�HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH
GLDORJR��FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

citat

SUBIRATS, M. 1999 /D�HGXFDFLyQ�GHO�VLJOR�;;,��OD�XUJHQFLD�GH�XQD
HGXFDFLyQ�PRUDO

Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre

SUCHODOLSKI , B. 1982 (GXFDFLyQ�SDUD�HO�IXWXUR� Perspectiva Escolar (¿) Revista
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$XWRU $Q\ 7tWRO (GLWD 7LSXV

THOMAS 1991
A Santos Guerra, 1995, /D�HYDOXDFLyQ�
XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR��FRPSUHQVLyQ�\
PHMRUD

citat

TONUCCI, F.
A Corominas, A. 1988, 8QD�SURSRVWD
GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�
HOV�SODQV�XQLWDULV

citat

TONUCCI, F. 1984 (QWUHYLVWD�D�)��7RQXFFL
Entrevista. Guix nº 76  , febrer

Revista

UNESCO 1996 /D�HGXFDFLyQ�HQFLHUUD�XQ�WHVRUR

Santillana. Ediciones UNESCO.
(Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el
siglo XXI, presidida por JACQUES
DELORS) .

Llibre

WALKER, R. 1997

0pWRGRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�HO�SURIHVRUDGR�

Morata S.L., Madrid Llibre
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%,%/,2*5$),$�6(*216�7,386�'(�'2&80(17

7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Citat ALTHUSSER 1975 A Angulo Rasco, 1993, (YDOXDFLyQ�GHO

VLVWHPD�HGXFDWLYR��DOJXQDV�UHVSXHVWDV
FUtWLFDV���

Citat ANGULO RASCO, J.F. (YDOXDFLyQ�HGXFDWLYD�\�SDUWLFLSDFLyQ
GHPRFUiWLFD

1994 A Gimeno Soria, X. 1998
3ODQV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW�QR�XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD
G
DYDOXDFLy��9RO���

Citat BRUNNER, J. 1985 A Rigal, L.  1999, /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,; i Gimeno
Sacristan���1999,a�/D�HGXFDFLyQ�TXH
WHQHPRV��OD�HGXFDFLyQ�TXH�TXHUHPRV

Citat CAMPBELL, D.T. *UDGRV�GH�OLEHUWDG�\�HO�HVWXGLR�GH�FDVRV A Cook i Reichart, 1997, 0pWRGRV
FXDOLWDWLYRV�\�FXDQWLWDWLYRV�GH�OD
LQYHVWLJDFLyQ�HYDOXDWLYD

Citat CARR, W. I KEMMIS, S. 7HRULD�FUtWLFD�GH�OD�HQVHxDQ]D 1988
1983

A Colàs, M.P, 1998,  ,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD� Angulo, J,F. , 1990 ,
,QYHVWLJDFLyQ�DFFLRQ�\�FXUUtFXOXP��XQD
QXHYD�SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD

Citat CASTELLS 1998 A Imbernón, F. 1999, $PSOLWXG�\
SURIXQGLGDG�HQ�OD�PLUDGD��/D�HGXFDFLyQ
D\HU��KR\�\�PDxDQD

Citat DE LA TORRE 1994 A Gimeno Soria, X, 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

Citat DELEUZE, G. I GUATTARI, F. 1977 A Hargreaves, 1996. 3URIHVRUDGR��FXOWXUD
L�SRVWPRGHUQLGDG��FDPELDQ�ORV�WLHPSRV�
FDPELD�HO�SURIHVRUDGR�
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD

&LWDW ELLIOT, J. $XWRHYDOXDFLyQ��GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO�\
UHVSRQVDELOLGDG

1986
1977

A Angulo, J,F. , 1990 , ,QYHVWLJDFLyQ
DFFLRQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD;
a Gimeno,X. 1998 3ODQV�GH�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���; a Santos Guerra, 1995, /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD; Rodríguez, Ll..
1985 4Xq�pV�OD�UHFHUFD�DFFLy�L�/D
UHFHUFD�DFFLy�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV

&LWDW ERICKSON, F. 0pWRGRV�FXDOLWDWLYRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD
HQVHxDQ]D

1986
1989

A Núñez, L. 0HPzULD�*�7��$YDOXDFLy
TXDOLWDWLYD i a Stake, ������LQYHVWLJDFLyQ
FRQ�HVWXGLR�GH�FDVRV

Citat FREIRE, P. 1997
1994
1992

A Flecha, R. I Tortajada, I. , 1999, 5HWRV�\
VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH�VLJOR
; i a Imbernón, F. ,1999, $PSOLWXG�\
SURIXQGLGDG�HQ�OD�PLUDGD��/D�HGXFDFLyQ
D\HU��KR\�\�PDxDQD�; a Rigal, L , 1999,
/D�HVFXHOD�FUtWLFR�GHPRFUjWLFD��XQD
DVLJQDWXUD�SHQVGLHQWH�HQ�ORV�XPEUDOHV
GHO�V��;;,
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD

&LWDW GAIRIN 1993 A Gimeno Soria,  X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

&LWDW GARCIA ÁLVAREZ 1993
1997

A Gimeno Soria, X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO��� i Núñez, Ll. ,1995,�$YDOXDFLy�GH�OD
LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH�)RUPDFLy
3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW��DSOLFDFLy�L
FRQVROLGDFLy

&LWDW GIROUX, H. /RV�SURIHVRUHV�FRPR�LQWHOHFWXDOHV��+DFLD�XQD
SHGDJRJLD�FUtWLFD�GHO�DSUHQGL]DMH

1990 A Flecha, R. 1999 /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,.... i a
Imbernón, F. 1999, $PSOLWXG�\
SURIXQGLGDG�GH�OD�PLUDGD��/D�HGXFDFLyQ
D\HU��KR\�\�PDxDQD�

Citat GOETZ, J.P.  i LECOMPTE, M. D. A Gimeno Soria, X. ,1998; 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO����i a Núñez, L. 1995,�$YDOXDFLy�GH�OD
LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH�)RUPDFLy
3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW��DSOLFDFLy�L
FRQVROLGDFLy

Citat GONZÁLEZ SOKLER 1988 A Gimeno Soria, X., 1998 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

Citat GUBA, E. i LINCOL 1982
1985

A Gimeno Sacristán, 1989,�/D�HQVHxDQ]D�
6X�WHRUtD�\�VX�SUiFWLFD���i a�I Colàs, M.P.
1998, ,QYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Citat HABERMAS, J. 'HO�DSUHQGL]DMH�VLJQLILFDWLYR�DO�DSUHQGL]DMH

GLDOzJLFR
1987 A FLECHA, R. I TORTAJADA, I.5HWRV�\

VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH�VLJOR.
i a Colás M. P. , 1998, �,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD i a
Subirats , M. 1999,�/D�HGXFDFLyQ�GHO�VLJOR
;;,��OD�XUJHQFLD�GH�XQD�HGXFDFLyQ
PRUDO�

Citat HOPKINS, AINSCOW i WEST 1994 A ARACELI ESTEBARAZ i d’altres,
2000,  (O�LPSDFWR�GH�OD�LQQRYDFLyQ�D
WUDYpV�GHO�HVWXGLR�GH�FDVRV

Citat HOYLE A Stanhouse, 1984,�,QYHVWLJDFLRQ�\
GHVDUUROOR�GHO�FXUULFXOXP

Citat KEPLER, K ,QYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�HQVHxDQ]D��LPSOLFDFLRQHV
SDUD�ORV�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�GHO
SURIHVRUDGR�

1999 A Perez A.; Barquin, J. y Angulo J.F.
'HVDUUROOR�SURIHVLRQDO�GHO�GRFHQWH�
3ROtWLFD��LQYHVWLJDFLyQ�\�SUiFWLFD�

Citat LASH, S. 1990 $� +DUJUHDYHV�� �����
3URIHVRUDGR�� FXOWXUD� \
SRVPRGHUQLGDG�

Citat LUZURIAGA A Civantos, P. 2001, 3HGDJRJLDV�GHO�VLJOR
;;��OD�FXOWXUD�GHO�FDPELR

Citat McCORMIK i JAMES, M. 1988 A Santos Guerra, 1995, /D�HYDOXDFLyQ��XQ
SURFHVR�GH�GLiORJR��FRPSUHQVLyQ�\
PHMRUD

Citat McDONALD, A. /D� HYDOXDFLyQ� \� HO� FRQWURO� GH� OD
HGXFDFLyQ

1976 Akal. Madrid. A Rodríguez, Ll., 1985,�/D
UHFHUFD�DFFLy�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV i a
Corominas,A , 1988, 8QD�SURSRVWD�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW��HOV
SODQV�XQLWDULV

Citat McLAREN A Rigal, L. 1999�/D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;,
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Citat McMULLEN 1991 A Santos Guerra,M.A. 1995, /D

HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat PAIN 1993 A Gimeno Soria, X , 1998, 3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW��QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy

Citat PARLETT, M. I HAMILTON, D 1976 A Stake, R., 1998, ,QYHVWLJDFLyQ�FRQ
HVWXGLR�GH�FDVRV

Citat PEREZ GOMEZ, A. &RPSUHQGHU�OD�HQVHxDQ]D�HQ�OD�HVFXHOD�
0RGHORV�PHWRGROyJLFRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD�

1998
1992

A Rigal, L. ,1999, /D�HVFXHOD�FUtWLFR�
GHPRFUiWLFD��XQD�DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH
HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR�;;, ; i a
Gimeno Soria , X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

Citat RAMOS, J. 2001 A Civantos, M. P.�3HGDJRJLDV�GHO�VLJOR
;;��/D�FXOWUXUD�GHO�FDPELR

Citat RIGAL, L. A Flecha, R. , 1994 5HWRV�\�VDOLGDV
HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH�VLJOR�

Citat RUIZ CARRASCOSA 1995 A Gimeno Soria, X. 1998�3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy�
9RO���

Citat SANCHO, J.M. 1988 A Santos Guerra,M.A., 1995, /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat SCRIVEN 1978 A Stenhouse, 1984, ,QYHVWLJDFLyQ�\
GHVDUUROOR�GHO�FXUUtFXOXP

Citat SOLTIS 1984 A Colás, M.P., 1998, ,QYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Citat STENHOUSE 1979

1975
A Angulo, J.F., 1990,�,QYHVWLJDFLyQ�
DFFLyQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD;
i a Rodríguez, LL.�/D�UHFHUFD�DFFLy�D
O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV i a  Corominas, A.
1988, 8QD�SURSRVWD�GH�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW��HOV�SODQV
XQLWDULV

Citat STRIKE, K.A. 7KH�HWKLFV�RI�(GXFDWLRQDO�(YDOXDWLRQ 1990 A Santos Guerra, M.A., 1995,  /D
HYDOXDFLyQ�XQ�SURFHVR�GH�GLDORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat STUFFLEBEAM, D.L i
SHINKFIELD, A.J

1989 A Gimeno Sorias, X., 1998,  3ODQV�GH
IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW��QR
XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy; i
a per Santos Guerra, 1995,  /D
HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLDORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD

Citat THOMAS 1991 A Santos Guerra, 1995, /D�HYDOXDFLyQ��XQ
SURFHVR�GH�GLiORJR��FRPSUHQVLyQ�\
PHMRUD

Diari AA.VV. ,QQRYDFLy��XQ�GHOV�QRXV�UHSWHV�HPSUHVDULDOV� 2000 EL PERIÓDICO (novembre, 2000),
Premis a la Innovació Tecnològica 2000

Diari CAIVANO, F. /D�QRYD�HVFROD�HXURSHD�TXH�YH 2001 El Periódico, 16 d'abril

Diari FURRIOL, E. /D�UHVSXHVWD�DO�GpILFLW�GH�WpFQLFRV�HV�OD�FODYH
GHO�IXWXUR��/RV�GHVDMXVWHV�H[LVWHQ�HQ�WRGRV�ORV
QLYHOHV�\�DIHFWDQ�DO�Q~PHUR�\�D�ORV�FRQWHQLGRV
GH�ORV�DFWXDOHV�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�

2000 La Vanguárdia, sábado 16 diciembre
(Apart. Economia y negocios. Informe)

Diccionari *UDQ�(QFLFORSqGLD�&DWDODQD 1978 Gran Enciclopèdia Catalana, S.A.
Barcelona

Diccionari 'LFFLRQDULR�GH�ODV�FLHQFLDV�GH�OD�HGXFDFLyQ�
9RO��,

1983 Santillana

Document 0HPzULD�GHO�3)=�GHO�3UDW�GH�//REUHJDW 1992 PFZ El Prat de Llobregat. (Coordinador J.
Rul)
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Document 0HPzULHV�GHO�3OD�GH�)RUPDFLy�GH�]RQD 86-2000 PFZ Vallès Oriental I (Granollers)
Document �$YDOXDFLy�SURFHVXDO�GHO�3OD�8QLWDUL�GH

)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�GHO
9DOOqV�2ULHQWDO���������

1987 Buidatge d'enquestes març-abril.

Document (VWDWXWV�IXQGDFLRQDOV� 1982
1984

Casal del Mestre de Granollers

Document *OREDOLW]DFLy�L�LQWHUGLVFLSOLQDULHWDW�HQ�OD
IRUPDFLy�G
HQVHQ\DQWV��8Q�QRX�FXUUtFXOXP
GRFHQW��

1985 Col.lecció de formació de mestres de
Catalunya, nº 3 (febrer).Generalitat de
Catalunya, Barcelona

Document ,QIRUPH�VREUH�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW�HQ�6W��-RDQ�G
(VSt��

curs 85.-86 CRP de St. Joan d'Espí, Departament
d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
Barcelona

Document /D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHOV�PHVWUHV�D
&RUQHOOj��0RGHO�G
RUJDQLW]DFLy�L�JHVWLy��

1986 CRP de Cornellà. (gener) Departament
d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
Barcelona

Document 3OD�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�H
LQYHVWLJDFLy�

curs 84-85 ICE Universitat de Barcelona

Document 3OD�GH�)RUPDFLy�SHUPDQHQW�SHU�D��3URIHVVRUV
G
(�*�%��%HUJXHGj�

curs 86-87 ICE/Universitat Autònoma de Barcelona

Document 3URMHFWH�GH�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�GH
FLqQFLHV�

curs 75-76 Universitat Politècnica de Barcelona

Document 38�GH�7HUUDVVD� curs 84-85 CRP de Terrassa.

Document /(<�*(1(5$/�'(�('8&$&,Ï1
35,0¬5,$����MXOLR�����

1945 Fotocòpia

Document 0HPzULHV�L�3ODQV�GH�WUHEDOO� Cursos 82-
2000

&53�9DOOqV�2ULHQWDO�,

Document 0HPzULHV�L�SURJUDPHV� 1968-1986 Moviments de Renovació Pedagògica
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Document ([SHULqQFLD�SLORW�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GH

PHVWUHV��)23,��D�&RUQHOOj��%DODQo�GHO�SULPHU
DQ\�GH�O
H[SHULqQFLD�������
�/ySH]�

1984 Departament d’Ensenyament Generalitat
de Catalunya Barcelona

Document 0HPRULD�GHO�6HPLQDUL��$QjOLVL�G
HVWUDWqJLHV
RUJDQLW]DWLYHV�L�PHWRGROzJLTXHV�GDYDQW�HOV
FDQYLV�

1999 ICE/UB i IES M. Blancafort de La Garriga

Document 3UR\HFWR�GH�)RUPDFLyQ�GHO�3URIHVRUDGR 1984 MEC. Madrid. abril
Document CARDÚS, S. 2001 Programa TV K33, juny 2001.
Document CARNEIRO, R. (OV� SURIHVVRUV� L� HOV� QRXV

GHVDILDPHQWV�GHO�V��;;,
1996 Comissió Internacional de la UNESCO

sobre Educació al segle XXI. Ponència
als professionals de CRPs (Casal
Borja. St. Cugat del Vallès)

Document COLL, C. 0DUF�FXUULFXODU�SHU�D�O
HQVHQ\DPHQW
REOLJDWRUL

1986 Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Document COROMINAS I CASALS, A. 8QD�SURSRVWD�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO
SURIHVVRUDW��HOV�SODQV�XQLWDULV�

1988 Tesi de llicenciatura dirigida el Dr. Josep
Puig i Rovira Departament de Història de
l'Educació. Ciències de l'Educació
Universitat de Barcelona

Document ELLIOT, J i altres ,QYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ�HQ�HO�DXOD 1986 Conselleria de Cultura Generalitat de
Valencia

Document GIMENO SORIA, X. 3ODQV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW
QR�XQLYHUVLWDUL��XQD�SURSRVWD�G
DYDOXDFLy��9RO�
�

1998 Tesi doctoral. Dirigida pel Dr. Joaquin
Gairín Sallán. Universitat Autònoma de
Barcelona. Facultat de Ciències de
l'Educació. Departament de Pedagogia
aplicada. Juliol

Document IME DE BADALONA 3URMHFWH�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�SHOV�PHVWUHV
GHOV�&RO��3~EOLFV�GH�%DGDORQD�

1984 Badalona, desembre del 84
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Document MEC 3UR\HFWR�GH�)RUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR� 1984 MEC, apartat II de "Formación

permanente del profesorado en ejercicio y
los CEP" (abril) Madrid

Document NÚÑEZ ALVAREZ, L. 0HPzULD�*�7��$YDOXDFLy�TXDOLWDWLYD 1997 ICE Universitat de Barcelona
Document NÚÑEZ ÁLVAREZ, L. $YDOXDFLy�GH�OD�LQFLGqQFLD�G
XQD�PRGDOLWDW�GH

)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW�
DSOLFDFLy�L�FRQVROLGDFLy�

1995 Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona.
Dirigida pel Dr. Vicenç Benedito de la
Universitat de Barcelona

Document RODRÍGUEZ MORENO , LL. (O�PqWRGH�5HFHUFD�DFFLy��(OHPHQWV�G
DQjOLVL� 1986 Jornades formació de mestres i directius
de CRPs. Conferència amb resum.
Barcelona, 9 i 10 de setembre

Dossier 9DOOqV 1981 Rosa Sensat Col. Dossiers nº 18;  1ª. Ed.
Barcelona

Dossier ANTONELL, I. i altres (O�9DOOqV� 1979 Rosa Sensat. Barcelona

Fulletó CARLES, R.M. 2001 Full dominical , nº 31 de 5 d'agost. Bisbat
de Barcelona

Llibre $YDOXDFLy�GH�O
H[SHULqQFLD�SLORW�GH�IRUPDFLy
SHUPDQHQW�LQVWLWXFLRQDO�GH�PHVWUHV�GH
&RUQHOOj��)23,���������

Curs 82-84 Departament  Ensenyament.  Generalitat
de Catalunya. Barcelona

Llibre ANTUNEZ, S. I d'altres /
DYDOXDFLy�GH�3ODQV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW
GHO�3URIHVVRUDW

1987 ICE Universitat Autónoma de Barcelona

Llibre BARBIER, JM. /D�HYDOXDFLyQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�IRUPDFLyQ 1993 Paidós i M.E.C. Col. Temas de Educación
(1ª. Edició en castellà, traduit de la 2ª.
Edició del francés)

Llibre BRUNNER, J. 'HVDUUROOR�FRJQLWLYR�\�HGXFDFLyQ 1987 Morata. Madrid.

Llibre CARDÚS, S. (O�GHVFRQFHUW�GH�O
HGXFDFLy� 2000 La Campana, Barcelona
Llibre COLÀS BRAVO, Mª.P. i BUENDÍA

EISMAN, L.
,QYHVWLJDFLyQ�(GXFDWLYD� 1998 Alfar, Sevilla  3ª. edició (1ª. Edició el

1992)
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Llibre COOK, T.D. i REICHARDT, CH.S. 0pWRGRV�FXDOLWDWLYRV�\�FXDQWLWDWLYRV�HQ

,QYHVWLJDFLyQ�HYDOXDWLYD�
1997 Morata S.L., Madrid. 3ª. Edición

Llibre DARDER, P. i LÓPEZ, J.A .(OHPHQWV�G
RUJDQLW]DFLy�L�DYDOXDFLy�G
XQ
FHQWUH�HGXFDWLX�G
(*%

1985 Edicions 62, col. Estudis

llibre FERRER, T. M. I altres, 0HVWUHV�0RQWDxD��HO�VHX�WUHEDOO�L�OD�VHYD�qSRFD 1986 Casal del Mestre i Ajuntament de
Granollers

Llibre FLECHA, R. I TORTAJADA,
I.

5HWRV�\�VDOLGDV�HGXFDWLYDV�HQ�OD�HQWUDGD�GH
VLJOR�

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

Llibre FREIRE, P. $�OD�VRPEUD�GH�HVWH�iUERO�� 1997 El Roure, Barcelona
Llibre FULLAT, O. /DV�ILQDOLGDGHV�HGXFDWLYDV�HQ�WLHPSRV�GH�FULVLV 1982 Hogar del Libro Col. Navidad
Llibre GALÍ, A. +LVWzULD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQV�L�HO�PRYLPHQW

FXOWXUDO�D�&DWDOXQ\D����������
1978-79 Fundació A. Galí, Barcelona

Llibre GIMENO SACRISTAN, J  i PEREZ
GÓMEZ, A

/D�HQVHxDQ]D��VX�WHRULD�\�VX�SUiFWLFD� 1989  Ailzal. Madrid. 1985 Akal/Universitaria
Serie pedagogia, (3º edició).

Llibre GIMENO SACRISTAN, J. /D�HGXFDFLyQ�TXH�WHQHPRV��OD�HGXFDFLyQ�TXH
TXHUHPRV

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

Llibre GIROUX, H. 3HGDJRJLD�FUtWLFD�FRPR�SUR\HFWR�GH�SURIHFLD
HMHPSODU��FXOWXUD�\�SROtWLFD�HQ�HO�QXHYR
PLOHQLR

1999  Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR
LQPHGLDWR . Imbernón, F. i d'altres

Llibre GOETZ, J.P.  i LECOMPTE, M. D. 0HWRGRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ
FXDOLWDWLYD�

1988 Paidós. Madrid

Llibre GUBA, E.G. &ULHWULRV�GH�FUHGLELOLGDG�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ
QDWXUDOLVWD�

1981 Criteria for Assesing the truthworthiness
of naturalistic inquiries  ERIC/ECTJ
Anual, vol. 29,2,
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Llibre HARGREAVES, A. 3URIHVRUDGR��FXOWXUD�L

SRVWPRGHUQLGDG��&DPELDQ�ORV
WLHPSRV��FDPELD�HO�SURIHVRUDGR��

1996 0RUDWD�6�/��0DGULG

Llibre IMBERNÓN, F i d'altres /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO
IXWXUR�LQPHGLDWR�

1999 Graó , col.lecció Biblioteca de Aula nº
136,  Barcelona

Llibre IMBERNÓN, F. $PSOLWXG�\�SURIXQGLGDG�GH�OD�PLUDGD��/D
HGXFDFLyQ�D\HU��KR\�\�PDxDQD

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

LLibre LAPASSADE, G. (O�DQDOL]DGRU�\�HO�DQDOLVWD 1979 Gedisa S.A.

Llibre LISTON, D.P. i  ZEICHNER, K.M. )RUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�\�FRQGLFLRQHV
VRFLDOHV�GH�OD�HVFRODUL]DFLyQ�

1993 0RUDWD�6�/��0DGULG

Llibre MACEDO,D.  I
 BARTOLOMÉ, L.

(O� UDFLVPR� HQ� OD� HUD� GH� OD
JOREDOL]DFLyQ

1999 Graó. Dins llibre�/D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

Llibre MATEO ANDRÉS, J. /D�HYDOXDFLyQ�HGXFDWLYD��VX�SUiFWLFD�\�RWUDV
PHWiIRUDV�

2000 Horsori ICE Universitat de Barcelona,
desembre Col. Cuadernos de Educación nº
33

Llibre McLAREN 3HGDJRJLD� UHYROXFLRQDULD� HQ
WLHPSRV� SRVUHYROXFLRQDULRV�
UHSHQVDU� OD� HFRQRPLD� SROtWLFD� GH
OD�HGXFDFLyQ�FUtWLFD

1999  Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO
VLJOR�;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR
. Imbernón, F. i d'altres

Llibre PALLACH, J. (OV� PHVWUHV� S~EOLFV� L� OD� UHIRUPD
GH�O
HQVHQ\DPHQW�D�&DWDOXQ\D�

1978 Ed. CEAC
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Llibre PARLETT, M. I HAMILTON, D /D��(YDOXDFLyQ�FRPR�LOXPLQDFLyQ� 1976 (Londres)  Dins text col.lectiu l’any 1976.

Publicat en castellà a l'obra (capítol VIII)
/D�HQVHxDQ]D��VX�WHRUtD�\�VX�SUiFWLFD�
,1985, J. GIMENO SACRISTÁN Y A.
PÉREZ GÓMEZ Edi. Akal/Universitaria.
Madrid

LLibre PEREZ GOMEZ , A.i altres 'HVDUUROOR�SURIHVLRQDO�GHO�GRFHQWH��3ROtWLFD�
LQYHVWLJDFLyQ�\�SUiFWLFD

1999 Akal. Madrid

LLibre POPKEWITZ, T.S. 5HIRUPD��FRQRFLPLHQWR�SHGDJyJLFR�\
DGPLQLVWUDFLyQ�VRFLDO�GH�OD�LQGLYLGXDOLGDG��OD
HGXFDFLyQ�HVFRODU�FRPR�HIHFWR�GHO�SRGHU

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

LLibre RIGAL, L. /D�HVFXHOD�FUtWLFR�GHPRFUiWLFD��XQD
DVLJQDWXUD�SHQGLHQWH�HQ�ORV�XPEUDOHV�GHO�VLJOR
;;,

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR��
Imbernón, F. i d'altres

Llibre SANTOS GUERRA, M. A. /D�HYDOXDFLyQ��XQ�SURFHVR�GH�GLiORJR�
FRPSUHQVLyQ�\�PHMRUD��

1995 Aljibe.  Col. Biblioteca de Educación  (2ª.
Edición) Málaga

Llibre STAKE, R. E. ,QYHVWLJDFLyQ� FRQ� HVWXGLR� GH
FDVRV�

1998 0RUDWD�6�/���0DGULG

Llibre STENHOUSE, L ,QYHVWLJDFLRQ�\�GHVDUUROOR�GHO�FXUUtFXOXP� 1984 Morata. S.L. Madrid

LLibre STUFFLEBEAM, D.L i
SHINKFIELD, A.J

(YDOXDFLyQ�VLVWHPiWLFD��*XtD�WHyULFD�\
SUiFWLFD

1995 Paidós  i MEC , Madrid; 3º edició, (1ª.
Edició 1987)

Llibre SUBIRATS, M. /D�HGXFDFLyQ�GHO�VLJOR�;;,��OD�XUJHQFLD�GH
XQD�HGXFDFLyQ�PRUDO

1999 Graó. Dins llibre /D�HGXFDFLyQ�HQ�HO�VLJOR
;;,��/RV�UHWRV�GHO�IXWXUR�LQPHGLDWR .
Imbernón, F. i d'altres

Llibre UNESCO /D�HGXFDFLyQ�HQFLHUUD�XQ�WHVRUR 1996 Santillana. Ediciones UNESCO.  (Informe
a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el
siglo XXI, presidida por JACQUES
DELORS) .
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Llibre WALKER, R. 0pWRGRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�HO�SURIHVRUDGR� 1997 Morata S.L., Madrid

Llibretó /(<�*(1(5$/�'(�('8&$&,Ï1������ 1970 MEC. Madrid

Llibretó 3URJUDPD�GHO�3OD�8QLWDUL�GH�)RUPDFLy�GHO
SURIHVVRUDW�&XUV�������9DOOqV�2ULHQWDO�

Curs 85-86 Casal del Mestre de Granollers

Revista SANCHO, J.M. 'H�OD�HYDOXDFLyQ�D�ODV�HYDOXDFLRQHV 1990 Cuadernos de Pedagogia, nº 185
Revista AA. VV. /D�IRUPDFLyQ�SHUPDQHQWH�GHO�SURIHVRUDGR 1985 Cuadernos de pedagogia nº 131 (PFZ

Terrasa)
Revista ANGULO RASCO, J. F. (YDOXDFLyQ�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��DOJXQDV

UHVSXHVWDV�FUtWLFDV���
1993 Cuadernos de Pedagogia nº 219 (Resum

ponència  Congrés Internacional de
Didàctica (La Coruña) setembre )

Revista ANGULO RASCO, J.F. ,QYHVWLJDFLyQ��DFFLyQ�\�FXUUtFXOXP��XQD�QXHYD
SHUVSHFWLYD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD�

1990 Investigación en la Escuela. Nº 11 . Sevilla
Ed. Servicio de publicaciones Universidad
de Sevilla

Revista APPLE, M. W. /D�HGXFDFLyQ�HQ�XQD�qSRFD�FRQVHUYDGRUD� 2001 T.E. nº 219 Federació d'Ensenyament
CCOO (entrevista, gener)

Revista BELTRAN, F.  i SANMARTÍN, A. /D�RUJDQL]DFLyQ�HVFRODU�¢(YDOXDFLyQ�R
GHYDOXDFLyQ"��

1993 Cuadernos de Pedagogia nº 219

Revista BERTOLIN, L. i altres (O�VHQWLGR�GHO�FRQRFLPLHQWR� 2001 Cuadernos de Pedagogia, nº 299 ,febrero,

Revista CANALS, Q. (62��HO�PRGHOR�FDWDOiQ�GH�DWHQFLyQ�D�OD
GLYHUVLGDG�

2001 T.E. nº 221; Federación de Enseñanza
CC.OO. marzo,
Barcelona
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Revista CARR, W. &DPELR�HGXFDWLYR�\�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO� 1990 Investigación en la escuela, nº 11,

Ponència a les VII Jornades de "Estudio
sobre la investigación en la escuela"
celebrades a Sevilla. Marzo 1990. Ed.
Servicio de publicaciones Universidad de
Sevilla

Revista CHAVARRIA, X i BORRELL, E $YDOXDFLy�GH�OD�IXQFLy�GLUHFWLYD��8QD
HVWUDWqJLD�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�

2000 Guix nº 268 . Octubre

Revista CIVANTOS, P. i altres 3HGDJRJLDV�GHO�VLJOR�;;��
/D�FXOWXUD�GHO�FDPELR�

2001 Cuadernos de Pedagogia, nº 299 ,febrero,

Revista COBETA GARCIA, M. i altres /D�DXWRULGDG�GH�OD�PLUDGD��IHPHQLQD 2001 Cuadernos de Pedagogia, nº 299 ,febrero,
Revista COLEN, M.  i COROMINAS A (OV�3ODQV�8QLWDULV��XQD�DOWHUQDWLYD�D�OD

IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW�
1987 Guix, octubre

Revista COROMINAS CASALS, A. /
(VFROD�G
(VWLX� 1984 Full foll , setembre(CRP Granollers)
Revista Equipo Pedagógico del CPR de

Miranda de Ebro (Burgos)
(O�&HQWUR�GH�3URIHVRUHV�\�OD�VDWLVIDFFLyQ�GHO
SURIHVRUDGR

2000 Aula de innovación Educativa nº 91, maig

5HYLVWD ESTEBARANZ, A ,  i altres (O�LPSDFWR�GH�OD�LQQRYDFLyQ�D�WUDYpV��GHO
HVWXGLR�GH�FDVRV�

2000 BORDÓN. Sociedad Española de
Pedagogia, Vol. 52, nº  2, Madrid-

Revista FIERRO EVANS, M.C. /D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�PDHVWURV�HQ�ORV
SURFHVRV�GH�LQQRYDFLyQ�GHVGH�OD�HVFXHOD��8Q
GHVDILR�GH�OD�UHIRUPD�HGXFDWLYD�PH[LFDQD�

1998 Investigación en la escuela, nº 36 Ed.
Servicio de publicaciones Universidad de
Sevilla

Revista FLECHA, R. (QWUHYLVWD�D�%RJGDQ�6XFKRGROVNL 1987 Guix, nº 122 desembre
Revista GARCIA, J.E. y PORLÁN, R. &DPELR�HVFRODU�\�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO��XQ

HQIRTXH�EDVDGR�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�OD
HVFXHOD�

1990 Investigación en la Esccuela. Nº 11 .
Sevilla; Ed. Servicio de publicaciones
Universidad de Sevilla

Revista GIMENO SACRISTAN, J. )RUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV�H�LQQRYDFLyQ
FXUULFXODU��

1999 Cuadernos de Pedagogia nº139
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Revista ILLICH, I. /D�FRQYLYHQFLDOLGDG 1973 Integral n 252, desembre 2000 (dins

biografia)
Revista IMBERNÓN, F. /D�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�GH�VHFXQGDULD�

(QWUH�OD�DXVHQFLD��HO�DEDQGRQR�\�OD�GHVLGLD��
2000 Cuadernos de Pedagogia nº 296,

Noviembre

Revista LLORENS GUMBAU, S. I GRAU
GUMBAU, R.

'LVHxR�GH�OD�IRUPDFLyQ�FRQWtQXD��DSRUWDFLRQHV
D�XQ�PRGHOR�WHyULFR

2000 Revista de Educación, nº 323

Revista LLORET, C. I altres 5HLQYHQWDU�OD�HVFXHOD 2001 Cuadernos de Pedagogia, nº 299 ,febrero,

Revista LOPEZ, J.D /D�UHQRYDFLy�SHGDJzJLFD�L�OD�IRUPDFLy�GHO
SURIHVVRUDW

1983 Butlletí de Mestres nº 8-9 Generalitat de
Catalunya. Barcelona

5HYLVWD MAGANTO, J.M. i d'altres (YDOXDFLyQ�GH�XQ�SURJUDPD�GH�LQWHUYHQFLyQ
GLULJLGR�D�IRPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD
FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�HQ�ORV�FHQWURV�HVFRODUHV��

2000 BORDÓN. Sociedad Española de
Pedagogia, Vol. 52, nº  2, Madrid-

Revista MARTÍN TOSCANO, J.i altres 8QD�H[SHULHQFLD�GH�IRUPDFLyQ�FRPR�SXQWR�GH
SDUWLGD�GH�XQ�FDPELR�PHWRGROyJLFR

1997 Investigación en la escuela nº 31, Sevilla.
Ed. Servicio de publicaciones Universidad
de Sevilla

Revista MASALLES ROMAN, J. /
HVWDW�DFWXDO�GH�O
HGXFDFLy�VHFXQGjULD� 2000 Perspectiva Escolar nº 248 Rosa Sensat,
octubre , Barcelona

Revista MENENDEZ I PABLO, J. (YDOXDU�ORV�FHQWURV� 1993 Cuadernos de Pedagogia nº 217 ,
Setiembre

Revista OLIVER, MIQUEL F. /D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVRUDW��VROXFLy
R�SUREOHPD"��(O�VLVWHPD�GH�PLOORUD�GHO
UHQGLPHQW�

2001 Guix, nº 272, Febrer

Revista PEREZ GOMEZ , A. /D�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRU�\�OD�UHIRUPD
HGXFDWLYD

1990 &XDGHUQRV�GH�SHGDJRJLD�����

Revista RICARD M. CARLES, 2001 Full dominical, nº 31 de 5 d'agost
Revista RODRÍGUEZ MORENO , LL. �4Xp�pV�OD�UHFHUFD��DFFLy��,� 1985 Butlletí dels Mestres febrer nº 193.

Generalitat de Catalunya.
Revista RODRÍGUEZ MORENO , LL. /D�UHFHUFD�DFFLR�D�O
DEDVW�GHOV�PHVWUHV 1985 Butlletí de mestres, nº 196 juny-juliol,

Generalitat de Catalunya
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7LSXV $XWRU 7tWRO $Q\ (GLWD
Revista ROSEMBERG 1990 A Oliver M.F, 2001,�/D�IRUPDFLy

SHUPDQHQW�GHO�SURIHVRUDW��VROXFLy�R
SUREOHPD"��(O�VLVWHPD�GH�PLOORUD�GHO
UHQGLPHQW�
Guix, nº 272

5HYLVWD RUÉ, J. 4Xq�pV�DYDOXDU" 1987 %XWOOHWt�GH�0HVWUHV�Q�����
5HYLVWD RUL, J. /D�HYDOXDFLyQ�FRPXQLFDWLYD��IDFWRU�GH

GHVDUUROOR�KXPDQR��RUJDQL]DWLYR�\�FXUULFXODU
1995 Aula de Innovación Educativa, nº 39

Revista SUCHODOLSKI , B. (GXFDFLyQ�SDUD�HO�IXWXUR� 1982 3HUVSHFWLYD�(VFRODU

Revista TONUCCI, F. (QWUHYLVWD�D�)��7RQXFFL 1984 Entrevista. Guix nº 76  , febrer
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���� 0DWHULDO�FUHDW�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�GH�OD�LQYHVWLJDFLy�L��R�HQ�UHODFLy�D�DTXHVWD

$QQH[���   Fitxa resum de la lectura de bibliografia
$QQH[����  Fitxa resum del buidat anual del PFZ del Vallès Oriental I
$QQH[���   Primers llistats, primers instruments
$QQH[����  Materials passats als experts per a les validacions d'indicadors
$QQH[����� Primers instruments validats
$QQH[���   Instruments d'ús de l'avaluadora-col.laboradora, pel treball de camp
$QQH[���ELV     Exemplificacions de material recollit al treball de camp
$QQH[����� Quadres resum de les memòries del PFZ del Vallès Oriental
$QQH[����  Fitxa per a demanda d’Informacions d'altres Comissions PFZ
$QQH[���� Registre anecdòtic

���� 0DWHULDO�UHFRSLODW�GHOV�DU[LXV�GHO�3)=�GHO�9DOOqV�2ULHQWDO�,

$QQH[���� Decrets i Resolucions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
$QQH[���� Fotocòpia pàgina revista Full foll
$QQH[����ELV   Exemplificació d’algún material de l’avaluació del PF del Vallès Oriental. Cursos 1982-1984
$QQH[���� Parts memòria PF curs 86-87
$QQH[����ELV  Estructura i organigrama PF. Curs 86-87
$QQH[���  Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 87-88
$QQH[���� Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 88-89
$QQH[���� Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 89-90
$QQH[���  Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 90-91
$QQH[���� Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 91-92
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 92-93
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 93-94
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 94-95
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 95-96
$QQH[�����Exemplificació de material corresponent a l'avaluació qualitativa  del PFZ del Vallès Oriental. Curs 95-97
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 96-97
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 97-98. Document de treball
de Col.laboradors/es PFZ en les activitats
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 98-99
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de la Comissió i l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 99-2000.
$QQH[�����Exemplificació d'algun material de la Comissió i l'avaluació del PFZ del Vallès Oriental. Curs 2000-2001


