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La formació a centres.
UNA FÓRMULA PER AFRONTAR REPTES I PROBLEMES.

Jaume Morell Pons
CEIP S'HORT DES FASSERS. ALCÚDIA

catorze@educacio.caib.es

LA formació a centres és la fórmu-
la que la majoria de centres hem 
entès com a més vàlida per trobar 
solucions als problemes i als reptes 
que el nostre ofici i la nostra tas-
ca ens plantegen.  Oberta aquesta 
possibilitat per part dels CEPs hem 
anat essent molts els centres que 
ens hi hem acollit. Intentaré expli-
car l’experiència del meu centre 
des del meu punt de vista.

El CEIP S’Hort des Fassers és un 
centre relativament nou. Aquest 
és el seu setè curs en funciona-
ment. Els primers cursos varen 
esser d’organització i muntatge. 
Així i tot mentre es duia a terme 
aquesta feina ineludible, es varen 
anar organitzant, anualment, un o 
més seminaris de formació en cen-
tres (recerca d’adreces web, crea-
ció de pàgina web de centre, pla 
d’acollida...) 

Superada aquesta primera etapa 
inicial de consolidació organitzati-
va, l’escola havia d’anar pensant 
en el disseny d’una línia de centre. 
L’oportunitat era evident. Estàvem 
en els inicis i tot estava per fer. 

Així ens plantejàrem treballar 
anualment una àrea del currícu-
lum, seguint el següent ordre: llen-
gua, educació emocional, medi, 
matemàtiques... –Més endavant a 
la pràctica  es varià aquest ordre 
a partir d’interessos educatius que 
a la memòria de curs aparegueren 
com a prioritaris-.

La fórmula que s’escollí per dur 

endavant aquestes tasques va ser la del seminari dins el marc del CEP. 
Aquesta era una bona fórmula ja que aconseguíem l’assessoria del CEP, 
amb la possibilitat que alguns especialistes venguessin al nostre centre. 

El seminari permetia integrar tot el conjunt del claustre, que era una 
forma d’implicar i fer partícip tot el professorat de les decisions que es 
poguessin prendre. També tot el conjunt del professorat podia exposar 
les seves idees i contrastar-les amb els companys. Aprofitàvem també, el 
saber acumulat, entre experiència i cursos fets, principalment al CEP, dels 
professors i professores.

Exceptuant els seminaris de tema de noves tecnologies en què s’ha treba-
llat majoritàriament en gran grup a l’aula d’informàtica, en els altres semi-
naris ens hem organitzat en petits grups de treball amb un coordinador. 
Alternam reunions de petit grup, reunions de coordinadors i reunions de 
gran grup. Les reunions de gran grup es realitzen sobretot a l’inici per a 
obrir el debat i enfocar el seminari i al final per a postes en comú i debat 
dels possibles acords.

Aquesta fórmula en què s’hi implica tothom és interessant, i pensam 
que pot afavorir que al final en  surti un document pràctic, funcional i a 
l’abast de tothom. Les aportacions de tots l’enriqueixen. Les diferències 
d’opinió s’han de procurar tancar amb consensos, que el pas del temps i 
l’experimentació s’encarregaran d’ajustar.

Els documents que surten dels seminaris han de ser simples, clars i sen-
zills. Útils i vius. Han d’esser fàcils de posar en pràctica. S’actualitzaran i 
modificaran, en esser necessari, a mida que es vagi aprenent.

Seguidament ve una part molt important: la posada en pràctica. Aquesta 
requerirà d’una implicació de l’equip directiu o de comissions de feina i 
seguiment, que impulsin experiències i activitats per dur endavant el que 
abans s’ha dissenyat. També seguir comptant amb l’ajuda de l’assessor 
del CEP és important. En el nostre cas, també ho ha estat el seguiment i 
la direcció del senyor Gaspar Nicolau, inspector del nostre centre.

En el cas del seminari esmentat sobre l’àrea de llengua que és realitzà 
durant el curs 2004-2005 en sorgí un document que emmarcava la nos-
tra feina dins la línia del constructivisme, definia el català com a llengua 
d’ensenyament i comunicació de l’escola i establia els objectius a acon-
seguir. 

El curs 2005-2006 es posà en marxa. Ja a l’inici del curs es posaren so-
bre horari unes sessions per al que podríem anomenar taller d’escriptura, 
s’impulsà la participació a la mostra de teatre escolar d’Alcúdia, es va fer 
una comissió pedagògica exclusiva per a fer un seguiment de la feina 
que s’anava fent i intentàrem fer més efectiu el Programa Biblioteca-
Escola que dur endavant l’Ajuntament a traves de la biblioteca Ca’n 
Torró. 
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El curs 2006-2007 per estimular 
l’expressió oral s’organitzaren debats 
a les aules sobre temes com compor-
tament, cura de les instal·lacions... 
que acabaven en una posada en co-
mú entre els delegats i uns acords 
finals que es plasmaren sobre uns 
pòsters que es repartiren per les au-
les i pel centre,  l’equip de suport 
detallà i seqüèncià els ítems que vo-
lem aconseguir a les assignatures de 
llengua i n’establí unes proves per a 
la seva avaluació. S’inicià el suport a 
sessions específiques de lectura a 5 
anys i a primer.

El curs 2007-2008 el suport per a 
la lectura s’amplia a segon i tercer, 
es crea una comissió de llengües, 
l’equip de suport està elaborant 
uns quadernets sobre tècniques 
d’estudi, bona part dels quals afec-
ten a aquesta àrea: lectura, resum, 
subratllat..., s’habilita una aula per 
a l’ensenyament de l’anglès i l’equip 
d’educació infantil redacta els objec-
tius i les proves per a l’àrea de comu-
nicació i representació als diferents 
nivells d’aquest cicle.

Pel que fa al seminari sobre educa-
ció emocional que es realitzà durant 
el curs 2005-2006, el 2006-2007 es 
posà en marxa duent a terme acti-
vitats de forma desigual i amb difi-
cultats per fer efectiva la periodicitat 
que havíem estipulada. Durant el 
curs 2007-2008 es crea una comis-
sió que intenta impulsar activitats i 
animar-nos a tots a dur-les endavant, 
facilitant la seva realització. 

Pensam que aquesta continuïtat en 
l’aplicació dels acords dels seminaris 
ha permès portar-los a cap de forma 
efectiva, millorant la nostra feina en-
tre tots, i avançant de mica en mica 
en una línia de centre.

Finalment apuntar que una vegada 
presos i redactats els acords aquests 
han d’estar fàcilment a la disposició 
de tots. Es poden entregar en pa-
per, tenir-los a una carpeta comú a 
la xarxa del centre o ubicar-los a la 

pàgina web de l’escola, si se’n té.  Es important, també, explicar-los al 
professorat nou que es va incorporant, i ajudar-los en el que faci falta. 
Els nostres documents els podeu consultar a  http://www.fassers.com/uti-
litats/utilitats.htm

Com a conclusió podríem assenyalar que la formació a Centres és molt 
profitosa, gairebé indispensable, de cara a la millora del claustre com a 
equip humà i com a equip de feina. Requereix, per a iniciar-la, un com-
promís del claustre, un bon ambient de feina i de relació, una motivació i 
unes inquietuds per aprendre i per afrontar reptes. Una vegada iniciada, 
la mateixa formació potenciarà  aquests valors que acabam d’esmentar.


