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Transitar pel laberint: 
la formació del professorat 

E l  que sólo busca la salida 
no entiende el laberinto, y, 
aunque la encuentre, 
saldrá sin haberlo entendido. 

José Bergamín 

ai no s'acaba d'aprendre 
de ser mestre corn mai 
no s'acaba d'aprendre 
de ser persona. L'apre- 

nentatge és un procés sempre inaca- 
bat. Formar-se corn a professor no 
conclou amb la formació inicial. Si, 
corn és el cas del professorat de 
primaria, la formació inicial té corn a 
objectiu preparar professionals per a 
la funció d'ensenyar, cal no oblidar 
que la practica amb la qual es troba- 
ran és una tasca complexa que dema- 
na l'adequació a situacions canviants, 
amb la qual cosa la formació ha de 
continuar al llarg de tota la vida pro- 
fessional dels que la fan. Pero si, a 
rnés a més, la formació inicial per ser 
professor és inexistent, o gairebé, corn 
és el cas del professorat de secundaria, 
limitada al curs d'aptitud pedagogica 
(CAP) i realitzat al final d'una forma- 
ció disciplinaria, la formació perma- 
nent es manifesta corn a imprescindi- 
ble. La formació del professorat és i 
ha de ser, doncs, un tema important 
en la vida professional de qualsevol 
docent. Penso que aquest és un aspec- 
te que, a hores d'ara, esta perfecta- 
ment assumit pels professionals que 
ens dedicam a l'ensenyament i pel sis- 
tema educatiu en con-junt. 

Parteixo, doncs, d'aquesta premis- 
sa: per al professorat és necessaria 
una formació al llarg de tota la seva 

vida professional, ja que les situa- 
cions en que es trobara no poden ser 
prefixades d'antuvi. El  procés d'en- 
senyar i aprendre es configura així 
corn un laberint del qual no es pot 
aprendre sols el recorregut de la sor- 
tida, perque ben segur que aquesta 
ens dura a un nou laberint. Sols si 
entenem els recorreguts, podrem fer 
rnés facil la recerca de les possibles 
sortides i anar trobant solucions di- 
ferents als problemes que la practica 
ens planteja. 

Amb el que segueix no pretenc, 
doncs, sols trobar sortides al laberint 
de la formació del professorat, sinó 
transitar-hi per intentar comprendre'l 
una mica més, plantejar preguntes, 
rnés que aportar solucions, perqui 
crec que no es tracta que cada proble- 
ma tingui la seva solució, sinó que 
tota solució ve determinada pel plan- 
tejament que ens fem del problema. 

' ~ n e m - h i !  ... Aixo de la formació 
permanent és un tema en el qual tot- 
hom coincideix quant a la seva ne- 
cessitat: el professorat i l'administra- 
ció educativa. Els primers fa molt 
temps que són conscients de la seva 
importancia i que fan esforqos per 
formar-se, les escoles d'estiu en són 
un exemple: cense gaire suport, el 
professorat rnés innovador i rnés pre- 
ocupat per la seva tasca docent s'or- 
ganitza i dedica una part del seu 
temps lliure a la formació perma- 
nent. L'administració educativa, corn 
sempre per darrera del que la societat 
civil ja venia demanant, comenqa a 
preocupar-se pel tema als anys vui- 
tanta: es reconegué la formació del 
professorat corn un dret i un deure 

dels professionals de l'educació i es 
posaren els mitjans per a la formació 
permanent; la creació dels centres de 
professors n'és un exemple. La ma- 
teixa administració oferí i continua 
oferint al professorat un allau de cur- 
sos i activitats de formació. A hores 
d'ara hauríem d'esser el professorat 
rnés ben format que no hi ha hagut 
mai en aquest país, pero, ai las!, pot- 
ser som el professorat rnés desencisat 
i rnés cansat (més aclaparat?) que 
mai no hem conegut. Potser hem 
tingut molta informació, pero no 
gaire formació?. . . 

El coneixement declaratiu del 
professorat ha canviat molt als da- 
rrers anys, tots manejam bé el ((vota- 

bulari de la Reforman i podem parlar 
amb facilitat d'aprenentatge signifi- 
catiu, temes transversals, continguts 
procedinnentals, aprendre a apren- 
dre, projectes educatius i curriculars, 
avaluació continua.. . , pero el conei- 
xement procedimental i actitudinal 
del professorat, les formes de fer i 
pensar sobre el que és l'escola, apren- 
dre i ensenyar, no han sofert un pro- 
cés de transformació adient amb les 
formes de dir. 1, a&, en aquests mo- 
ments, la realitat dels centres educa- 
tius és que s'ha transformat l'estruc- 
tura del sistema educatiu, s'han 
modificat els llibres de text, es ma- 
neja un nou vocabulari i s'elaboren 
nous documents, pero les practiques 
educatives han canviat poc. Conti- 
nuen pesant rnés ensenyar que 
aprendre, la repetició que la part sig- 
nifica, l'assignatura i els seus contin- 
guts que les necessitats de l'alumnat. 



Que hem aconseguit després de 
gairebé quinze anys de programes 
institucionals de formació del pro- 
fessorat? ... Tenim molta informació! 
Pero la formació és qualque cosa 
rnés ..., i ens cal: 

Plantejar quina és la 
societat en que vivim i de 
quines persones necessita: 
quina educació per a quina 
societat? 

Mai la humanitat no havia tingut 
tanta informació al seu abast, i tam- 
poc mai no ens havíem trobat amb 
tanta confusió. Que en fem amb tanta 
informació per trobar sortides, si no 
som capacos d'entendre el laberint? 

La societat de la informació de- 
mana persones capaces de moure's 
en la complexitat, de trobar sortides 
(solucions als problemes?) al si del 
laberint, amb l'intent d'aproximació 
a la seva comprensió. La funció de 
l'escola ja no és la de proveir de 
molta informació als joves sinó d'a- 
judar-los a afrontar un aprenentatge 
continuat en una societat canviant. 

Mentre nosaltres continuam an- 
corats en una concepció simplificada 
del món, fruit de la nostra educació, 
el nostre alumnat i nosaltres matei- 
xos ens trobam en un món en cons- 
tant canvi, complex, global, que sols 
pot ser interpretat des d'un canvi de 
paradigma. Avui rnés que mai, l'es- 
cola va per un costat mentre la socie- 
tat esta immersa en un procés de 
canvi del qual, per estar-hi dintre, 
se'ns fa molt difícil copsar la seva 
magnitud; potser ens passa com el 
peix, que és el darrer que veu l'aigua. 

Afrontar des de l'escola aquests 
reptes exigeix aprendre a mirar d'al- 
tra manera, embarcar-se en un pro- 
cés constant de reflexió sobre el que 
avui és aprendre, fer-nos conscients 
del nostre propi aprenentatge en 
aquesta societat de la informació i la 
comunicació que no admet ja, per 
acostar-se a la seva comprensió, del 
pensament basat en la simplicitat. La 
formació del professorat, que viu i 
treballa en aquesta societat, no es pot 
limitar, doncs, a aportar nova infor- 

mació als docents corn s'ha vingut 
fent durant molt de temps. La for- 
mació, que és aprenentatge, implica 
canvi no sols en les maneres de dir, 
sinó també en les de pensar i actuar, 
implica una millora dels procedi- 
ments i les actituds. Aixo no és gens 
facil perque no es tracta sols d'apren- 
dre noves tecniques ni noves tecno- 
logies per ensenyar, sinó de replante- 
jar-se globalment la professió i 
d'estar disposat a no deixar d'apren- 
dre, no sols com a professor o pro- 
fessora, sinó corn a persona, en tots 
els ambits de la vida. La formació 
corn a professor o professora no es 
pot deslligar, doncs, de la formació 
corn a persona. 

Quina és la funció del 
professorat? 

La finció del professorat no pot 
consistir sols a mostrar les sortides 
del laberint als alumnes (donar solu- 
cions fetes, aportar molta informa- 
ció), sinó a acompanyar-los en el re- 
corregut del mateix i ajudar-los a 
entendre'l. Podem fer-ho? Crec que 
sí, pero sols si posseim la ((experien- 
cia» de recórrer laberints. Maria 
Zambrano deia que ctothom ha vis- 
cut, pero no tothom té experiencia)), 
ja que aquesta s'adquireix sols amb la 
reflexió sobre el que es viu. Per aixo, 
penso que la funció rnés important 
de la formació és la d'ajudar el pro- 
fessorat a adquirir experiencia amb 
la reflexió sobre allo que viu, sobre la 
seva practica corn a ensenyant. 

Adquirir experiencia, en aquest 
sentit, passa per pensar sobre els 
nostres propis processos d'aprenen- 
tatge; adquirir coneixement sobre el 
que és aprendre i entendre corn 
aprenem (entendre el laberint?). 

L'aprenentatge rnés important en 
aquesta societat és aprendre a apren- 
dre i per aixo cal un professorat que 
pugui ajudar l'alumnat a aconseguir- 
ho. Com que no es pot ensenyar rnés 
que des del que som i sabem, neces- 
sitam ser conscients dels nostres pro- 
pis processos d'aprenentatge, saber 
corn aprenem per poder ajudar a l'a- 
prenentatge dels nostres alumnes. 

Els canvis a les practiques docents 
són molt lents i sols es poden pro- 
duir corn un procés constant d'apre- 
nentatge dels que ensenyen a partir 
de la reflexió sobre les seves practi- 
ques, per poder anar millorant-les, 
no mai corn un procés de substitució 
d'unes practiques per unes altres. 

Per tant... quina formació 
permanent del professorat? 

E n  funció de tot l'anterior, sembla 
que necessitam d'una formació per- 
manent que: 
- Tingui en compte les caracte- 

rístiques de la societat actual, que se 
situi en el món en continu canvi en 
que vivim. 
- Tingui clar quines són les ne- 

cessitats de les persones que s'hi han 
de moure. 
- Reconegui l'experiencia del 

professorat, les seves concepcions i 
les seves practiques docents, el que 
penca i el que fa, i parteixi d'aquests 
punts. 
- No pretengui substituir unes 

practiques per unes altres, que no su- 
pediti la teoria sobre la practica, sinó 
que accepti la interrelació de l'una 
amb l'altre. 
- Es basi en el treball compartit 

amb els companys, en la reflexió, en 
la voluntat d'aprendre per millorar. 
- Possibiliti espais diversos per a 

aquest treball: seminaris, cursos, 
grups de treball ..., que es poden 
adrecar a equips de professors del 
mateix centre o de diversos centres. 
- S'adreci amb prioritat als 

equips de professors que compartei- 
xen un mateix context, que poden 
definir problemes que afecten la 
practica del grup, que transiten pel 
mateix laberint. Els centres educatius 
es configuren, doncs, corn un dels 
llocs rnés adients per a la formació 
dels professionals que hi treballen. 
- No consisteixi sols a oferir 

bones practiques, a aportar metodo- 
logies i tecniques. Una formació que 
no cregui que cada problema té una 
única solució, sinó que aquestes 
estan en funció dels plantejaments 
que es fan dels problemes i que, per 



tant, es basi en la capacitat del pro- 
fessorat per formular els seus propis 
problemes i els ajudi a desvetllar-los. 
- Compti per aixo amb assessors 

i assessores de formació experimen- 
tats que ajudin el professorat a plan- 
tejar-se els seus propis problemes, 
que els acompanyin en el procés de 
reflexió, en el camí d'entendre el la- 
berint; que no es limitin sols a mos- 
trar-los la sortida. Persones que: 

- Comparteixen amb el professo- 
, rat una mateixa practica professio- 

nal, pero que han adquirit ((experien- 
cia» i es troben en disposició d'ajudar 
els seus companys a adquirir-la. 

- Han trobat sortides i han entes 
laberints i, per aixo, poden ajudar els 
altres a entendre el laberint en que es 
troben, mentre cerquen, conjunta- 
ment, la sortida. 

- Posseeixen capacitats de dina- 
mització de grups. 

- Se situen al costat del professo- 
rat i intenten comprendre les seves 
formes de pensar i actuar, a més, re- 

coneixen la seva capacitat d'aprendre 
i formar-se permanentment. 

- Tenen una actitud de constant 
d'aprenentatge, continuen formant- 
se com a docents i com a formadores, 
i s'apliquen a elles mateixes allo que 
volen ajudar a fer als seus companys. 

- Poden explicitar les concepcions 
que guien les seves actuacions. 

- Tenen una actitud de compro- 
mís amb el canvi i la transformació 
social. 

Podrem aconseguir-ho? 

Pot deixar de ser aprendre sols cosa 
de l'alumnat i ensenyar del professo- 
rat? És possible que l'alumnat i el 
professorat, conjuntament amb els 
formadors i formadores, compartei- 
xin els verbs ensenyar i aprendre? Es 
poden trobar persones que reuneixen 
les característiques necessaries per 
ajudar a aprendre el professorat? 
Serem capaeos de supeditar la forma- 

ció sobre la informació? Estam dispo- 
sats a canviar per millorar? Qualcú 
ens ajudara? ... Preguntes que ens 
obliguen a recórrer el camí de la for- 
mació oberts a la recerca de respostes. 

Alícia, al país de les Meravelles, 
demana al gat de Cheshire cap on 
havia d'anar: «qualsevol camí és bo, 
sinó saps on vols arribar)), li contesta 
el gat. Si amb la formació del profes- 
sorat volem arribar a aconseguir uns 
professionals capacos d'aprendre en- 
senyant per continuar aprenent, cal 
transitar pel camí de la formació per- 
manent i no s'hi valdra qualsevol 
altre. Encara que aquest sigui un la- 
berint tant intricat que entendre'l 
ens costi un gran esforq, és segur que 
el recorregut valdra la pena. + 
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