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l a  formaciú 
permanent  
del professorat 

la formació permanent del professorat i 
els moviments de renovacio pedagogica 

om a passa previa a la 
conceptualització del 
que és la formació del 
professorat, cal definir 

la tasca dels docents a partir del 
suposit que tots els que ens dedicam 
a l'ensenyament ens agrada treballar 
amb els alumnes que tenim, la qual 
cosa implica acceptar-los així corn 
són i, a partir d'aquí, anar fent, ja que 
la nostra feina no és amb papers, 
sinó amb persones, a les quals no tan 
sols hem d'informar, sinó també 
contribuir a la seva formació, a la 
seva educació. La tasca de forma- 
dors, d'educadors, no implica tan 
sols la transmissió dels sabers, sinó 
també, corn a persones que som, la 
transmissió de vivencies. 

La formació del professorat ha 
d'incloure aquests dos aspectes: 
d'una banda, l'assoliment dels conei- 
xements necessaris per poder inte- 
ressar l'alumnat i informar-lo de tots 
els recursos que té al seu abast per 
aprofundir en el coneixement de les 
diferents arees o materies del currí- 
culum de les diferents etapes; de l'al- 
tra, el coneixement de metodes i de 
processos de comunicació amb l'a- 
lumnat, de la manera corn conduir- 
lo cap a l'exit quant a persona i apre- 
nent, de la manera corn formar part 
del seu mateix aprenentatge. Amb- 
dós aspectes amb el suport del sentit 
comú, del coneixement dels nins i 
nines, al.lots i d.lotes que acudeixen 
diiriament a les nostre aules.' 

Es diu que la formació del profes- 
sorat es compon de dues etapes dife- 
renciades, pero complementaries i, 
per aixo mateix, inseparables. D'una 

part, la formació inicial, que, corn el 
seu mateix nom indica, i corn passa a 
les altres professions, no és el final 
sinó més aviat el principi de qualse- 
vol activitat professional en qualse- 
vol nivell. D l'altra, la formació per- 
manent, que seria la que es 
desenvolupa tot al ilarg de l'activitat 
professional i laboral d'una persona. 

Cal anar cap a una formació ini- 
cial que permeti a tothom que pensa 
dedicar-se a l'ensenyament tenir, 
d'una part, uns coneixements prou 
consolidats de la materia o materies 
en les quals es va formant i, de l'al- 
tra, les bases pedagogiques i meto- 
dologiques necessaries per poder 
exercir la docencia professionalment 
i amb exit. Aquest segon aspecte im- 
plica previament la decisió cons- 
cient, la intenció, l'elecció d'una pro- 
fessió que només esta definida quan 
parlam dels mestres. Per contra, la 
formació inicial del professorat de 
secundaria de la immensa majoria 
d'especialitats no inclou pedagogia, 
ni metodologia, ni avaluació -ni 
tan sols corn a vivencia. Només el 
CAP representa una petita orienta- 
ció didactica. 

Tanmateix, quan entram dins l'e- 
tapa de secundaria, es complica en- 
cara més el ventall de professionals 
de l'educació en introduir-nos dins 
el camp de la formació professional, 
on ja no tan sols ens movem dins el 
camp disciplinari i curricular, sinó 
dins ambits professionals especialit- 
zats molt més amplis, que, potser 
corn a formació, necessiten experien- 
cies previes en l'exercici professional 
en altres sectors productius. 

1, perque aquesta formació sigui re- 
alment inicial, cal que els ensenyants 
segueixin el seu perfeccionament corn 
a professionals de l'educació, mit- 
janfant la formació permanent. 

Els moviments de renovació pe- 
dagogica fa molts d'anys que ens de- 
dicam a la formació, inicial o perma- 
nent, és difícil de destriar. Per a uns, 
els i les més joves que any rere any 
compareixen a escoles d'estiu, a jor- 
nades, a conferencies, probablement 
representa un procés d'iniciació, de 
presa de contacte amb al món educa- 
tiu. Per a altres, els i les sempre joves 
que compareixen any rere any a es- 
coles d'estiu, a jornades, a conferen- 
cies, a fer noves coneixences, a retro- 
bar-se amb els companys de 
professió, a compartir experiencies i 
vivencies, a posar en comú coneixe- 
ments diversos, probablement per a 
aquests representa una situació con- 
tinuada de formació. 

Segurament tots estarem d'acord 
que bisicament necessitam: 
- D'una part, actualitzar, posar al 

dia, els coneixements que hem rebut 
a la nostra formació inicial. 

- De l'altra, revisar el nivell pe- 
dagogic i/o coneixer noves tecniques 
metodologiques que, o bé no cone- 
guérem en el procés de formació ini- 
cial o bé són el resultat de la necessi- 
tat d'adaptació als nous alumnes, als 
nous temps i d s  nous reptes que la 
societat ens posa al davant. 

Des dels moviments, consideram 
que basicament són dos els camins 
que estan al nostre abast per poder 
aconseguir aquesta formació. 



Un, el que qualsevol empresa que 
persegueix la qualitat de la seva pro- 
ducció, del seu servei, posa a l'abast i, 
fins i tot, planteja com a exigencia als 
seus treballadors. El  que es defineix 
com a formació contínua quan par- 
lam del món productiu és l'equivalent 
al que diem formació permanent 
quan parlam dels professionals de l'e- 
ducació. És l'administració educativa 
la que té per obligació ocupar-se de la 
formació dels seus treballadors. 

L'administració no pot deixar de 
banda la seva responsabilitat i aban- 
donar exclusivament a la iniciativa del 
professorat la seva formació. No pot 
esperar que, fins i tot després d'haver 
creat una necessitat, un col.lectiu tan 
gran i divers com és el professorat 
pugui cercar resposta per si mateix a 
les demandes d'un món educatiu cada 
dia més canviant i complex, ni tan 
sols quan ha regulat l'augment de sa- 
laris com a esquer per a la formació 
contínua dels professionals. 

Pero l'administració, el nostre 
patró, s'equivoca en la manera de 
plantejar la formació. D'una part, es 
tracta d'una formació dirigida, plani- 
ficada des de d'alt. D e  l'altra, la im- 
mensa majoria d'activitats i metodes 
formatius que estan regulats suposen 
la participació individual, l'aprenen- 
tatge individual, i aquest tipus d'a- 
prenentatge no pot tenir repercus- 
sions sobre l'organització, sobre el 
funcionament de l'escola, on con- 
viuen equips de professors i profes- 
sores que es relacionen amb els ma- 
teixos col.lectius d'alumnat. 

Es importantíssim emprar siste- 
mes d'aprenentatge en equip perque 
la qualitat del sistema educatiu esti- 
gui en consonancia amb els temps 
actuals. El  nostre alumnat viu en un 
món on els mitjans de comunicació 
els proporcionen una informació di- 
fícilment superable pels metodes i 
processos escolars. L'acció individual 
del professorat, el saber individual, 
no pot de cap de les maneres abracar 
ni fer la competencia a un món ex- 
tern a l'escola que disposa d'equips 
de professionals que treballen i acon- 
segueixen transmetre tones d'infor- 
mació i que provoquen canvis verti- 

ginosos en el saber, en les ciencies i 
en la visió del m ó n 2  

Malgrat tot, l'administració té obli- 
gació de formar el seu personal quan 
es produeix una nova situació, quan es 
planteja un canvi important del siste- 
ma educatiu, com ara, en que la 
LOGSE ens sima davant uns plante- 
jaments educatius ben diferents de 
l'anterior llei de 1970: escolarització 
obligatoria fins als setze anys; ensen- 
yament integrador versus ensenya- 
ment selectiu; objectius potenciadors 
de capacitats i no només cognitius 
(desenvolupament de les capacitats 
creatives i de l'esperit crític, entre al- 
tres capacitats); convivencia de col.lec- 
tius de professorat que fins ara esta- 
vem totalment separats per situacions 
laborals, organitzatives i d'espais, etc. 

Aquesta obligació de formació del 
professorat esta reconeguda a la 
L O G S E  mateixa, al capítol quart 
«de la qualitat de l'ensenyament)), 
quan a l'article 55 estable& la quali- 
ficació i formació del professorat 
com a factor afavoridor de la qualitat 
i millora de l'ensenyanca. L'article 
56.1.2 i 3.4, no tan sols reconeix la 
formació permanent com a dret i 
obligació del professorat, sinó que en 
responsabilitza les administracions 
educatives i els centres educatius i 
assenyala l'obligatorietat de la seva 
planificació, a més de garantir-ne 
una oferta diversificada i la gratuitat. 

Davant una situació com aquesta, 
l'administració, si vol tenir exit, si vol 
aconseguir la qualitat de l'ensenyament 
i per tant, dels aprenentatges de l'alum- 
nat, no té cap més sortida que comptar 
amb un professorat motivat, interessat i 
participatiu, que se senti protagonista 
del canvis i de les noves aportacions del 
sistema educatiu. Un element clau per 
aconseguir aquest objectiu és el de la 
seguretat professional, de sentir-se bé, 
de saber estar, i per aixo fa falta comp- 
tar amb processionals ben qualificats, 
mitjancant una formació continuada i 
adaptada a les necessitats que el profes- 
sorat té com a resultat de la seva tasca 
diaria, i també adaptada a les exigencies 
mateixes del nou sistema. 

Per aixo, és necessari que l'admi- 
nistració tingui ben clar cap on vol 

anar, quins objectius persegueix, 
quin tipus de professorat és necessari 
per duir endavant el seu projecte. 
Pero també és indispensable que sa- 
piga quines cón les necessitats, les 
possibilitats i les expectatives del 
col.lectiu de l'ensenyament. Només 
si aquests dos aspectes es fan coinci- 
dir, es podra aconseguir la participa- 
ció en la formació mateixa del pro- 
fessorat, és a dir, només quan 
l'administració faciliti que el profes- 
sorat pugui dissenyar i realitzar el 
seu ((projecte personal de vida)), la 
formació servira per millorar el pro- 
cés d'ensenyament-aprenentatge 
propi de qualsevol nivel1 educatiu. 

L'altra opció que tenim són els 
moviments de renovació pedagogica, 
on aquest procés és més ficil. No 
estam subjectes per reformes educa- 
tives inctitucionals, ni per plans d'es- 
tudis renovats. La curiositat, la inno- 
vació, la investigació, l'aprenentatge, 
són el motor de les activitats de for- 
mació que es desenvolupen als movi- 
ments. Normalment la renovació pe- 
dagogica té com a característica 
fonamental ser capdavantera dels 
processos institucionals. 

Una prova d'aquesta característica 
és un fet que ha passat durant uns 
anys. Qyan el MEC es va plantejar 
entrar en un procés experimental per 
estudiar la implantació d'un nou sis- 
tema educatiu i va introduir com a 
elements innovadors la majoria dels 
objectius que ens plantejavem als 
moviments, va rompre amb la inercia 
i amb la pesada maquinaria de la bu- 
rocracia prioritzant la formació com 
a element de renovació dins els cen- 
tres educatius. Per aixo mateix, des 
dels moviments es va donar suport 
directe a l'administració en el seu 
procés de renovació i, durant tota 
una serie d'anys a partir de l'any 
1985 en que varen apareixer els cen- 
tres de professors com a lloc de for- 
mació, molts professionals implicats 
fins aleshores en escoles d'estiu, Jor- 
nades, etc., hi varen participar de 
manera activa per dur endavant un 
projecte institucional de formació 
que coiiicidia i assumia en gran part 
el rol dels moviments. 



Ara hem entrat de be11 nou en una 
etapa estabilitzadora de les adminis- 
tracions, en que és indispensable la 
formació permanent per informar el 
professorat de les exigencies que 
planteja la LOGSE,  implantada el 
curs 1992-93. Els moviments hau- 
rem de trobar la nostra funció dins 
aquesta nova situació. 

D'una part, ens trobam davant un 
nou sistema que teoricament té uns 
nous plantejaments justificats per les 
necessitats creades pels canvis so- 
c ial~,  economics, laborals, familiars i 
tecnologics respecte de l'ordenació 
anterior. La implantació d'aquest 
nou sistema s'haura d'avaluar per 
veure la seva adaptació a les necessi- 
tats educatives i d'aprenentatge de 
l'alumnat, per veure la incidencia en 
la millora dels resultats obtinguts per 
l'alumnat a les diferents etapes, per 
veure l'adaptació a la realitat actual i 
a l'entorn. E n  aquest procés avalua- 
tiu és indispensable que els movi- 
ments de renovació hi prenguem 
part amb dos punts de vista dife- 
rents: com a avaluadors externs, per- 
que com a institució no som l'admi- 
nistració, i com avaluadors interns, 
perque els membres dels moviments 
som els mateixos educadors que 
duem a terme la reforma educativa. 

La funció avaluativa externa la 
veiem des d'una visió crítica, de de- 
núncia de totes aquelles situacions 
que clarament es decanten o poden 
dur a una desviació del desenvolupa- 
ment del capítol preliminar de la 
LOGSE,  quant a les finalitats i prin- 
cipis que estableix, i al mateix temps 
constructiva, perque posibilita la in- 
formació al professorat que facilita la 
seva tasca per desenvolupar aquests 
mateixos principis i finalitats. 

La funció avaluativa interna l'e- 
xercim sobre la nostra feina mateixa 
al lloc de treball mitjanqant la revisió 
continuada del que fem i la manera 
com ho fem. L'avaluació de la nostra 
feina, individual i d'equip educatiu, 
tant des de la nostra perspectiva com 
la consideració de la visió dels nos- 
tres alumnes, és un factor clau per no 
caure en l'avorriment, per aconseguir 
una activitat capaq de motivar i 

arrossegar l'a- 
lumnat vers un 

permeti treure el 
millor que tin- 
guin. 1 tot aix6 
sense dirigisme, sense fronteres a la 
creativitat, a la crítica o al pensament. 

Els moviments de renovació dispo- 
sam de moltes maneres diferents 
d'actuar, encara que n'hi ha algunes 
més comunes: escoles d'estiu, jorna- 
des durant les altres estacions de l'any, 
publicacions periodiques on es recu- 
llen experiencies o reflexions de grups 
o individuals. Un handicap que es 

F o t o  H W Silvester 

planteja sovint és la necessitat de 
transcendir del nostre propi ambit, de 
transcendir a col.lectius més amplis, 
perque siguem més i més els profes- 
sionals que puguem posar en comú 
no tan sols la nostra preocupació per 
l'exit de la nostra tasca, per la qualitat 
de la nostra professió, sinó també les 
expectatives i les experiencies d'uns i 
altres per arribar a manejar una infor- 



mació millor i més amplia que ens fa- 
ciliti mitjans per millorar el procés 
d'ensenyament-aprenentatge dels 
nostres llocs de feina. 

No oblidem que formam un 
col.lectiu extraordinariament divers, 
per la nostra procedencia i per la nos- 
tra formació, diversitat que ens dóna 
moltíssimes possibilitats de nous 
aprenentatges, ja que entre tots apor- 
tam respostes molt diverses a situa- 
cions semblants, necessitats diverses 
derivades de situacions diferents, de 
maneres d'actuar diferents. Precisa- 
ment és aquesta diversitat la que ens 
dóna una cultura professional i una 
perspectiva de futur que possibiliten 
un aprenentatge en equip que en 
promou de nous amb per aconseguir 
la perfecció, o més ben dit, la utopia a 
la nostra professió. 

Encara ara, des de la nostra propia 
experiencia, continuam pensant que 
és una necessitat avanpr i millorar 
amb la ((reflexió a partir de la pricti- 
ca)), encara que aixo no significa en 

absolut que no necessitam les aporta- 
cions d'altres col.lectius que ens aju- 
den a tenir una vició més completa de 
la comunitat educativa i de tot el que 
l'envolta i que, a més, ens poden 
donar informacions que donen su- 
port sistematic a les diferents situa- 
cions que es produeixen en les rela- 
cions diaries d'alumnes i professors. 

D e  tota manera, l'activitat dels 
moviments de renovació pedagogica 
no esta totalment deslligada de l'ac- 
tivitat de formació que organitza 
l'administració educativa. D e  fet, 
l'administració ha d'entendre que, 
per poder desenvolupar bé les seves 
obligacions, necessita dels movi- 
ments de renovació, perque podem 
generar, i generam de manera igil, 
una activitat formadora, crítica i en- 
riquidora, indispensable per a la mi- 
llora de la qualitat educativa i per al 
creixement professional del profes- 
sorat, que la administració mateixa 
no pot assumir, perque no és prou 
agil i perque necessita dedicar tots 

els seus esfor~os a complir amb 1'0- 
bligació d'assegurar que tot el pro- 
fessorat tingui accés i desenvolupi 
una activitat formativa d'acord amb 
les exigencies dels sistema educatiu 
que ella mateixa ha ordenat. + 
NOTES 

<<La meva liarga experiencia dels homes seti- 
ziiis, del nins i nines, dels animals, m'ha persiiadit 
que les Ueis de  la vida són generals, naturals i vili- 
des per a tots els éssers. L'escolistica ha con~plicar 
perillosament aquestes llcis i ens ha fer creurc quc 
el comportanieiit dels individus 110 obeeix més quc 
a dades misterioses la paternitat de  les quals s'atri- 
b u e k  a una  ciencia pretcnsiosa, una  mena de  vcdat 
on  les persones del poble, fins i tot  els mestres, no  
hi tenen accés en abso1ut.n (Célestin Freinet, Para- 
boiei per a una pedagogia popufar). 

* ~L'apreneiltatge en equip pot crear resultats 
extraordinaris i un creixement molt més ripid dcls 
integrants de l'equip.. . L'aprcnentatge en cquip 6s 
vital perque la unitat fonainental d'aprenentatge e11 

les orgaiiirzacions modernes no és l'individu, sirió 
I'equipn. (l'erer M. Senge, La cinque7za diic$fiiza). 
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la Veu, I'eina oblidada. Les Escoles d'Estiu 
Ferran Tolosa Cabanr a Mallorca (1968-1996). 
Marta Fernandez Barrutra Rarnon Bassa / Mrquel F Oliver 
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Arbres i arbusts de les Balears. 
Joan Rita / Jordi Carulla 
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" l o d e l  F O l l ~ e ,  

$c,/ edicions Fe1 a la c~ltura 
i l'educació 

Núm. 4 - Sene general 

Benvingut al rnón ... 
lactancia i salut del bebe. 
Sergio Verd i altres 

Benvingut 
al món,.. 1 lactincia i snlur del bebe / 




