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ACLARIMENTS 

 1. Sobre disponibilitat de dades i publicitat
 
 Com descrivim a la fitxa tècnica del treball, el lliurament del nostre treball consta d’un volum amb la
memòria global del treball i un volum on mostrem el treball que hem realitzat sobre les bases de
dades juntament amb altres materials relacionats amb el tractament de la informació relativa a l’anàlisi
macroestructural.

Per motius de confidencialitat, mantenim al nostre dipòsit l’arxiu de base de dades amb què hem
realitzat el treball, (que hem anomenat annex 2 ‘Base de dades (SEDEC-ICE-Tgna-94-01’) donat
que tot i haver-nos estat permès accedir a les dades per part de les dues entitats implicades, en cap
moment vam negociar fer-les públiques més enllà del que el nostre tractament recomanés.

Entenem que la nostra responsabilitat vers la disponibilitat de les taules, tant de les lliurades com de
les elaborades a partir de l’accés a informació d’aquestes entitats, obliga a posar en coneixement
que, per a qualsevol altre tractament que depassi el present, tant jo mateixa com les pròpies entitats
han de se requerides expressament.

Per suposat, per a qualsevol consulta, verificació, etc. que s’hi volgués fer, restem a la total
disposició.

 Així mateix, considerem annex en dipòsit el 19: documents en paper de l’ICE-URV. 

2. Sigles més utilitzades al treball
 
 Tot i que al llarg de la escriptura de l’informe final hem transformat moltes sigles en els noms sencers,
per a la millor lectura dels documents, presentem les més habituals:
 
� ICE-URV. ICE de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
� UOC. Universitat Oberta de Catalunya
� SEDEC. Servei d’Ensenyament (Didàctic) del Català 
� SE. Sistema Educatiu
� EI. Educació Infantil
� P-3, P-4, P-5. Nivells de Parvulari
� EP. Educació Primària
� CI. Cicle Inicial d’Educació Primària
� CM. Cicle Mitjà d’Educació Primària
� CS. Cicle Superior d’Educació Primària
� PCC. Projecte Curricular de Centre
� PEC. Projecte Educatiu de Centre
� CRP. Centre de Recursos Pedagògics
� MRP. Moviment de Renovació Pedagògica
� E-A. Ensenyament-aprenentatge 
� Tª-Pª. Relació Teoria-Pràctica
� L-E. Lectoescriptura (L.: lectura; E.: Escriptura)
� I-A. Processos d’Investigació-Acció
� CL. Comprensió Lectora
� VL./ CL Velocitat Lectora /Correcció Lectora
� A/D/D. “Abans/Durant/Després” de la lectura segons la proposta de Solé (1992)
� ZDP. Zona de Desenvolupament Proper
� DP. Desenvolupament Professional
� DI./ DO. Desenvolupament Institucional / Desenvolupament Organitzatiu
� FPP. Formació Permanent del Professorat
� COMARQUES DE CATALUNYA: utilitzem les inicials
� Els noms dels assessors/es sempre apareixen amb les seves inicials de nom i cognom.

*La paginació del document en paper i del document informàtic té algunes variacions degudes als
formats diferents de la seva edició. 
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“Tot perquè Marco Polo pogués explicar o imaginar que explicava o aconseguir
finalment d’explicar-se a ell mateix que allò que cercava era sempre alguna cosa que

era davant d’ell, i encara que es tractés del passat era un passat que canviava a
mesura que avançava en el seu viatge, perquè el passat del viatger canvia segons
l’itinerari fet, no diem el passat proper en el qual cada dia que passa hi afegeix

un dia, sinó el passat més remot. Quan arriba a una nova ciutat el viatger
retroba un passat seu que no sabia que tenia: l’estranyesa del que no ets més o

no tens t’espera quan passes per llocs estranys i no posseïts.” 
  

  Italo Calvino, “Les ciutats invisibles”

INTRODUCCIÓ

A. Intencionalitat i Objectius Generals de l’estudi 

La intencionalitat de l’estudi on s’emmarca la llicència és la d’aportar informació rellevant
sobre quines relacions d’ajuda s’estableixen entre la formació permanent del professorat i la
possibilitat de desenvolupar una innovació curricular en centres d’Educació Infantil i Primària
en l’àrea de Llengua (Llenguatge verbal en EI). 

De forma més concreta, s’intentarien delimitar i descriure els “mecanismes” que actuen
favorablement en l’adopció i el desenvolupament d’innovacions per part del
professorat pel que fa tant a la motivació, com a la comprensió conceptual, el saber
estratègic a l’aula, i l’actitud reflexiva i col·laboradora amb els companys del centre,
tot tenint en compte que innovar curricularment significa desenvolupar de manera
complementària aquests dominis professionals. 

També és objectiu de l’estudi detectar els itineraris de formació (les accions, modalitats,
i temàtiques concretes) que han esdevingut en relació a la temàtica d’estudi a la
província de Tarragona, des del moment en què la innovació curricular en la lectura i
l’escriptura (amb el que s’ha anomenat plantejament constructivista), va començar a ser
significatiu com a demanda formativa del professorat.
Es pretendria veure de quina manera s’ha generalitzat la innovació als centres, en relació ja
no amb els factors interns a la formació, sinó en relació als factors de gestió de la mateixa,
tot ressaltant la seva importància en el desenvolupament d’innovacions. En últim terme, i a
partir del cas concret de la innovació en la lectura i l’escriptura, es podria posar en evidència
quines accions formatives han estat origen de processos continuats de formació, i les
maneres particulars com s’han resolt les necessitats formatives de professors i de centres,
fins que aquella s’ha consolidada en algun grau. 

En síntesi, el que interessa és estudiar i dilucidar quins elements intrínsecs i de gestió
aporten qualitat a la formació permanent del professorat per a que es produeixi una
innovació curricular en unes competències tan essencials com són la lectura i
l’escriptura. Els objectius d’estudi s’ocupen de suggerir, ja d’entrada, que els factors
intrínsecs que podrien ser significatius són, com no podia ser d’altra manera, de tipus
motivacional, conceptual, estratègic, cultural i col.laboratius professionalment, i els de gestió
de la formació, apunten a la facilitació continuada d’infrastructures, en definitiva, al suport
per part de les entitats que organitzen les accions de formació, mitjançant ajudes en forma
de formació per al treball continuat i orientat a la millora dels professors. 

Partim del fet que és necessari científicament, professional i ètic avaluar de forma
sistemàtica i continuada si la Formació Permanent del Professorat respon als requeriments
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que se li fan explícitament en el marc de les contribucions a la qualitat del SE., malgrat saber
que obtenir informació qualitativa sobre els processos interns d’aprenentatge dels professors
en contextos de formació, requereix enormes esforços en temps, instrumentalització
científica d’avaluació, a més, naturalment, de despeses infrastructurals. 
Com a formadora i “investigadora”, he plantejat un disseny d’autoavaluació de processos
formatius en què jo mateixa he actuat en relació a la temàtica concreta de la lectura i
l’escriptura (amb el que s’ha anomenat plantejament constructivista), amb la intenció de
sintetitzar informació rellevant per la millora dels mateixos. 

La primera aproximació al camp d’estudi, prèvia a la llicència, (però de la que
s’informarà) està centrada, doncs, en la vessant intrínseca de la formació: amb un estudi
de cas múltiple s’analitzen, qualitativament i des del punt de vista de la formadora,
accions formatives de dues modalitats diferents; l’anàlisi se centra en el tipus d’interaccions
de tot tipus que s’hi han donat, tot tractant diversos documents (majoritàriament de tipus
personal i narratiu com ara diaris, autoinformes, etc.)

La part de l’estudi específica de la llicència pretendrà, amb un tractament metodològic de
bases de dades, relacionar els diversos aspectes que donin informació sobre els itineraris
formatius dels professors i/o dels centres, tot subratllant els trets de continuïtat que s’hi han
donat. 

B. Criteris autobiogràfics. De la millora individual 

Els objectius anteriorment presentats tenen un llarg període de maduració pel que fa a la
seva formulació, al seu manteniment com a propòsit personal i professional i, òbviament,
excedeixen el període de llicència (de tipus B-3).

En el moment inicial de l'estudi (cap al 1995-96) la motivació ve donada pels interrogants
que com a formadora havia generat en l'exercici d'una continuada pràctica en
assessorament de professors (des del curs 1990-1991). Així, l’experiència com a
formadora curricular en l’àrea de llengua, en primer lloc en l’àmbit administratiu del SEDEC, i
posteriorment també en altres àmbits de formació (ICE-URV i UOC com a més destacables),
van anar conformant una visió clara de la necessitat d’aprofundir en els elements claus
del treball en l’àmbit de la formació permanent, donat que, particularment, des de
l’establiment del Nou sistema Educatiu, el context educatiu es pot definir com un context que
requereix per part dels professors, de les instàncies de suport als centres, i de
l’administració educativa en el seu conjunt, un esforç de definició de directrius, de
comprensió de la complexitat de les situacions quotidianes, i de prospecció i planificació a
mig i llarg termini, realment importants.

Els interrogants inicials eren de caràcter molt ampli i es formulaven en torn a la necessitat
de conèixer millor quins "mecanismes" actuen en aquesta pràctica assessora per a
que es consideri satisfactòria. 

La nostra pràctica en assessorament s'emmarcava en l'àmbit dels anomenats a Catalunya
"Plans de Formació Permanent del Professorat", i "Plans Intensius de Normalització
Lingüística"; l'objecte de treball era -i continua sent- el desenvolupament curricular de l'àrea
de llengua. Les modalitats més habituals de formació eren els cursos i els assessoraments
curriculars (dedicats a tots els processos de competències lingüístiques orals i escrites) en
centres en les etapes educatives d'Educació Infantil i Educació Primària. 

A partir d eles primeres pràctiques d’assessorament intueixo que la formació pot ser, més
enllà d’un mecanisme de ‘transmissió’ d’habilitats necessàries per la tasca curricular, un
mecanisme de benestar, satisfacció i/o comprensió per als professors i que això pot
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repercutir directament en el que es viu a les aules i en el tipus d'aprenentatges als que
poden accedir els alumnes.  

D'alguna forma s'intuïa que la formació del professorat, en definitiva, podia suposar
Desenvolupament Professional, i es tenien experiències sobre aquesta connexió: eren
experiències de "poder"1, d'ànim, de comunicació i de comunitat en un col.lectiu
professional. 

Cal dir que la formació que ofereix el SEDEC s'emmarca dintre del que es defineix com
"Bloc B: Programes de Formació per a la Millora de la Pràctica Docent i l’Adquisició de nous
Coneixements”, en el Pla de Formació Permanent de Catalunya (1989), i en el Pla de
Formació Permanent, 1996-1997 /2000-2001 (1997)."

Sense entrar en detalls admetem que es dóna un contrast entre la meva pràctica i la que
vaig "descobrint" teòricament quan cerco referències sobre la formació donat que
històricament ens trobem en un moment de trànsit entre models formatius: dels aplicatius als
participatius que preconitza la LOGSE.

A més, pels volts del curs 1994-95 l’ICE de la URV demanda a la formadora impartir un
Mòdul de Formació Bàsica per a la Reforma: àrea d’Intercomunicació i Llenguatge (EI)2, fet
que s’incardina en un moment de construcció del model personal de formació: el succés
permet “crear” experiències de formació en les que el bagatge adquirit en l’exercici dels
assessoraments (en el SEDEC) serveix de plataforma però donat que la experiència es
donaria ara en un context més autònom, la pràctica assessora s’ha de “reconstruir”
forçosament a partir de noves experiències marcades per una llibertat d’acció i una
possibilitat d’experimentació i d’investigació (per suposat no del tot conscients) que, en
definitiva, desemboquen en una formulació de certs interrogants. 

També pot resultar significatiu assenyalar que, en general, la història personal com a
assessora estava marcada pel que podríem dir “èxit” en la consecució de fins educatius: els
professors mostraven interès en el treball o en les propostes de millora, el clima de les
sessions de trobada exercia de motor per a proposar-se noves fites, l'experimentació en la
pràctica, a partir d’allò tractat o proposat en els seminaris, confirmava el que a nivell teòric
es plantejava com a possible i afavoridor de millora (“...exactament el que diu la teoria,
exactament el que diu la teoria, ...” exclamava una professora participant en un dels contexts
analitzats en la investigació que es va recollir en el diari de la formadora (F. en D-ce:69),
estranyant-se, sembla, de l'alt grau de correspondència, i per tant de total
complementarietat, entre teoria i pràctica); un altre element a considerar en aquesta
perspectiva ‘positiva’ és que anaven en augment les demandes dels centres per a realitzar
”millora” curricular, etc.. En definitiva, estem parlant d'una experiència que s'ha anat
construint sobre la percepció que el treball comú tenia sentit i resultava útil. 

Encara així, fins el moment d'iniciar la investigació es va tractar, en tot cas, de percepcions
particulars que, encara que sovint es confrontaven amb altres percepcions i altres dades
pretesament ‘objectives’ (per exemple, les ‘pautes de valoració’ estandarditzades que
realitza el SEDEC quan finalitza l'acció formativa), no donaven respostes sobre quin tipus de
significat estàvem ajudant a construir. 

Immersos en aquest procés, podem afirmar que una de les transformacions més rellevants
associades a aquest estudi, personal i professionalment parlant, consisteix a haver assumit

                                                
1 Prenem el sentit de "poder" com "la producció dels efectes buscats" que ofereix Russell, Fullat
(1994:131)
2 EI representarà a partir d’ara Educació Infantil
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� per què sembla que la formació va per bon camí?,
� què fa sentir-la com a útil?,
� què és el que més valoren del plantejament de la formació:

� el paper pretesament actiu que s’atorga als professors,
� el tipus de discurs de la formadora/or,
� l’aportació de materials i recursos concrets que poden utilitzar en la seva pràctica,
� el fet que la pràctica i els contextos concrets dels professors i professores

siguin el focus d’atenció,
� alguna mena d’“ànim” extern que compensi rutines i incomunicacions que es donen

en les institucions...?.
� som conscients com a formadors del fet que podem estar facilitant o dificultant un

procés perllongat d’aprenentatge en el que poc a poc s’impliquin més persones del
centre o es transformin els tipus d’implicació (¿en un “locus” més “intern”?)

 

la complexitat que comporta la formació professional dels docents i haver sentit
“insatisfacció” respecte als models centrats en la implementació o en la mera informació. 

D'aquesta forma, l'efecte de les incerteses viscudes, les experiències més autònomes i
aquesta incipient obertura cultural i professional que hem intentat descriure, es materialitzen
en la necessitat de desfer-me, com a docent formadora, de la pressió metodològica
orientada cap a la mera aplicació en les aules per part dels professors en formació i de
resoldre qüestions com les següents:

 
 
 
 
 
 
 
 En síntesi, i pel que fa al meu rol com a formadora, totes aquestes consideracions es
resumeixen en una inquietud relacionada amb la “qualitat” del fer individual: necessitat de
conèixer i comprendre quines són les condicions que afavoreixen que els professors
dels nivells als que em referia portin a terme un aprenentatge professional tal que els
permeti, per una part, desenvolupar la innovació que en els àmbits de Cursos de
Formació i en Projectes de Formació en Centres es pretén (recollint necessitats més o
menys conscients i més o menys explícites) i, per altra, que l’aprenentatge en si els
proporcioni una actitud i una forma de fer -una cultura professional- en què la seva
pràctica sigui considerada per ells mateixos com a indagació. 
 
Em situo d'aquesta forma en el camp del compromís personal envers el
desenvolupament professional i institucional dels àmbits en els quals treballo, i
concebo el procés de canvi o millora com a progressiu, lent, nucli de contradiccions
individuals, institucionals i polítiques, etc., però, al mateix temps, com una tasca
irrenunciable per a redefinir la funció de l'educador en el segle XXI.

 Ja per a acabar aquesta part dedicada als antecedents de caràcter autobiogràfic, dir que els
interrogants em duen fins la realització dels estudis de doctorat organitzats pel departament
de Pedagogia de la URV. 
 
En conjunt, tots aquests contextos d'activitat docent ampliarien la relació de la formadora
amb diversos models de formació, al mateix temps que establirien -col·lateralment i no
intencionada- una xarxa entre comunitats que ‘aprenen’ (Iranzo, Barrios, Ferreres, 2000).És
molt important ressaltar el doble sentit de les fletxes perquè la interactivitat és inherent a
l'aprenentatge. Ha d’haver intercanvi d'informació entre les institucions que obligadament
estan interessades en la millora de l'educació sobre què passa realment, sobre com
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s'organitzen els professors, on troben les dificultats i els cansaments i, també, quins són els
motius de superació d'aquest cansament, etc.
 
        SEDEC / ICE-URV /URV-UOC         ORGANIZACIONS d’EI-EP 
 
 
        

        Formadora
              Investigadora-URV        Professors/es d’EI-EP
 
 
 

       MILLORA CURRICULAR
       MILLORA PROFESSIONAL
       MILLORA INSTITUCIONAL

Estem parlant, en definitiva, de la insalvable distància entre allò planificat i desenvolupat o, si
es prefereix, entre allò projectat i allò possible: aquesta és la distància que ni
planificadors estratègics ni formadors podem travessar sense “viure” el temps
present del que esdevé en el context que es tracti, fugint d’idealitzacions i descobrint,
entre altres coses, què de mite “professional” (quin ideals) projectem nosaltres
mateixos, els formadors, i què de control burocràtic es pretén exercir des de les
macroplanificacions.

Segons tots els autors que es dediquen a l’estudi de la formació, el que està menys
investigat i, alhora, és del tot rellevant per a la millora continuada de la formació en tant que
primeríssim element d’increment de qualitat en tots els àmbits de la vida econòmica, social,
cultural i científica, és què passa durant el propi procés de formació: és a dir, se sap ben
poca cosa sobre de quina manera s’aprèn en contextos de formació permanent i en
temàtiques concretes, sobre quin tipus d’aprenentatges semblen més potents per a
consolidar les diferents fases de l’aprenentatge dels professors, sobre com es
vehiculen per part de la persona formadora les interaccions entre adults i
professionals per a construir l’aprenentatge “nou” i coherent amb els “requeriments”
de la innovació. Aquesta era la nostra intencionalitat primigènia. 

 C. Criteris de funcionalitat del Sistema Educatiu. Coordenades
organitzatives.
 

Sobre LOGSE - Qualitat de l’ensenyament

L'apartat anterior avançava, de forma implícita, que els interrogants també es relacionaven
amb el tipus de gestió administrativa de les accions de formació. El caràcter propi que té
cadascun dels canvis “pretesos”, seria un aspecte que semblava no estar resolt en la
pràctica de l'organització de la formació i, contràriament, semblaven prevaler criteris
homogeneïtzadors que contrastaven amb la gran particularitat que defineix els centres, les
seves dinàmiques i, en definitiva, els diversos elements que conformen el desenvolupament
de les innovacions.
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 El fet d’estar situats (encara que ja dèbilment, donat que sembla ‘inevitablement’ una
particular “contrareforma”3) en el context de la Reforma Educativa propugnada per la
LOGSE situa obligadament un dels focus importants d’atenció en allò que succeeix en torn a
la formació permanent del professorat, donat que la llei presenta com a repte i objectiu de
primer ordre del Sistema Educatiu la qualitat de l’ensenyament (títol quart).
Si continuem amb l'anàlisi legal, trobem que en aquest títol quart s'inclouen 8 articles que
presenten els factors que, segons la llei, estan directament relacionats amb la qualitat de
l'ensenyament; en primer lloc apareix la qualificació i formació del professorat i li
segueixen la programació docent, els recursos educatius i la funció directiva, la innovació
educativa i professional, l'orientació educativa i professional, la inspecció educativa i
l'avaluació del sistema educatiu. 
Encara que seguint potser un criteri excessivament inclusor, conclouríem que tots els
articles tenen relació directa amb la formació. Així hauria de ser, per altra banda, si fem
nostres les idees de sistema de l'acció educativa i d'educació contínua, idees, ambdues, del
tot actuals. 

No estranya doncs que, en clara coherència amb aquest esperit, la llei arribi a declarar
(preàmbul, paràgraf 43) que la formació permanent del professorat és un dret i una obligació
dels professors, així com una responsabilitat de les administracions educatives.
 

Sobre el Pla d'Investigació Educativa i de Formació del Professorat (PIEFP).
Formació qualitativa i una referència precisa

Per la seva banda, el Pla d'Investigació Educativa i de Formació del Professorat (MEC,
1989a) afirma que el Sistema Educatiu requereix un professor amb capacitat d'actuació, de
reflexió sobre la seva pràctica i d'adaptabilitat a les situacions conflictives i canviats de l'aula
i del context social. Capacitats que el mateix pla admet que el docent les necessita en alt
grau.

Partint de la consideració anterior que es justificaria, a més de pel context professional, pel
socioeducatiu en què s'emmarca el pla, en l'apartat 3 de la part segona del mateix
document, es defineix el model “de formació permanent” com:
1.  basat en la pràctica professional
2.  tenint el centre educatiu com a eix de la F. P.
3.  que promogui estratègies diversificades (varietat de programes, diversificació

d’actuacions, multiplicitat d’institucions formatives, etc.)
4.  amb caràcter descentralitzador.

Així, l’explicitació d'aquests quatre principis que defineixen teòricament el model de formació
permanent4 deixa patent la pretensió de definició d'un model alternatiu als basats en la
implementació i en esquemes de dalt-baix i dóna mostres de la doble intenció d'exigència i
responsabilitat tant des de les polítiques i administracions educatives com des dels
professionals de la docència. 

                                                
 3 Som conscients que la LOGSE que vam prendre com a referència legal quan vam iniciar aquesta
investigació, donarà pas a una nova llei. Seguirem prenent la LOGSE com a referència perquè havent
consultat l’esborrany de la futura, no ens sembla observar elements significatius que modifiquin
aspectes definitoris relatius a la formació permanent del professorat, sinó que més aviat la
desdibuixen. 
4 Utilitzem de forma preferent la referència al document MEC per considerar que en tant que llibre
blanc defineix filosòficament i epistemològica les pretensions d’ambdós, és a dir també el de la
Generalitat.  
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Quan iniciarem l'estudi estava vigent a Catalunya el “Pla General de Formació Permanent
del Professorat” (GENERALITAT de CATALUNYA, 1989: 11) i es plantejava els següents
objectius generals:

“1....increment de la qualitat de l'ensenyament a través de la formació permanent del
professorat incidint en la millora de la pràctica docent i en l'organització dels centres.
2. Oferir un marc que contempli...les necessitats del sistema, els interessos dels professors i
l'oferta de les institucions especialitzades.
3. Organitzar territorialment i amb criteris descentralitzadors i participatius,…per donar una
resposta per zones a les necessitats detectades de formació i conjugar-la harmònicament
amb les necessitats de formació i especialització en noves àrees del mateix sistema.
4. ...col.laboració i coordinació amb les universitats, institucions, moviments de mestres i
entitats afermant la vinculació entre la formació inicial i permanent.
5. ...tipologia diversa de programes institucionals, que afavoreixin la reflexió teòricopràctica
sobre l'exercici professional i impulsin l'actualització i la recerca educativa.
6. ...participació i la implicació del professorat en la detecció de necessitats i proposta
d'activitats, reconeixent, incentivant i valorant la participació en les activitats de formació
permanent.
7. ...mecanismes d'avaluació que permetin la revisió continuada…i que informin sobre la
cobertura de necessitats i les modalitats de formació adients".

Com es veu, els principis rectors del que devia ser la formació permanent també eren
recollits pel ‘Pla de Formació Permanent’ de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla es va
actualitzar en 1997 i segueix vigent en l'actualitat.

En síntesi, i sense entrar en l'anàlisi detallada dels plans de formació, hem de partir del fet
que presenten un model que entén la formació centrada en la pràctica professional que es
desenvolupa en els centres, moguda per la implicació del professorat en la detecció i
explicitació de les seves necessitats formatives, descentralitzada, que compti amb
l'avaluació dels processos, etc.

La qüestió a dilucidar a partir d'aquesta definició seria si existeix correspondència entre els
seus objectius, que recullen un tipus d'orientació de formació professional, i la realitat
educativa marcada per la crisi econòmica o crisi fiscal de l'estat, escassos pressupostos per
a educació “pública”, tot això immers en un model socioeconòmic de cultura de
postmodernitat (hipercontextualització, autonomia, flexibilitat, …) i amb un Sistema Educatiu
que no fa ni 10-15 anys podia considerar-se en la pràctica com de la baixa modernitat (en
paraules de Hargreaves, 1996).

Més concretament, la qüestió es formularia al voltant de saber si tals objectius no pretenen
‘aplicar-se’, en més casos potser dels desitjables, a centres no estructurats ni
organitzativa ni culturalment com a comunitats que posseeixin un diagnòstic clar de
la seva situació i que hagin elaborat un projecte concret de millora. 

Sempre podem admetre el discurs del pla com un propòsit de suplir aquest desfasament
amb la formació però, com a professionals de l'educació, estem obligats a parar atenció a
com es desenvolupen aquests propòsits en la pràctica. En aquest cas, la llei pretenia canviar
el Sistema Educatiu de forma que mitjançant un projecte assumit, almenys, per part de la
professió s'aconseguís una “injecció” de força que donés pas a veure’s com a necessària i
possible la transformació: pressupostos, voluntats polítiques, mecanismes administratius,
professorat més o menys “adherit”, etc. són elements que no recollia la llei. 
A partir del que s'ha dit anteriorment entenem que una adequada formació permanent hauria
de definir-se en la pràctica com aquella que: 
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- descarti “llenguatges retòrics” o marcadament “modèlics”, així com discursos
excessivament generals que no prenguin com a punt de partida la pràctica en els propis
centres i, en conseqüència, plantegin “imatges” idealitzades del que hauria d’“existir”,
sense tenir en compte el que en el centre “existeix”. 

- sense negar el caràcter pràctic de l'acció docent del professorat (Hargreaves, 1996), no
es basi a satisfer necessitats immediates aportant recursos metodològics, materials
curriculars “a prova de mestre” o tècniques infal·libles i, per contra, sí treballi en l'anàlisi
dels recursos metodològics i en tot cas es mogui en coordenades de contextualització i
d'adequació entre les finalitats i l'acció pràctica que d'elles es desprèn. 

- en aquest sentit, la formació ha de procurar al docent consciència de la complexitat amb
la qual treballa, aportant estratègies per a comprendre-la i tractar-la: la pràctica requereix
ser “eficaç”, però l'eficàcia s’ha d’entendre com una estratègia per a arribar a fins
educatives.

- la formació s’ha de basar en la pràctica professional i en la reflexió del professorat sobre
la seva acció educativa (desenvolupada en tots els àmbits educatius, i no només en
l'aula), prenent l'escola com a institució que educa i aprèn. 

Com pot veure’s, en aquest pla trobàvem, de nou, arguments per a indagar en un model de
formació alternatiu a l’aplicatiu. Al marge del pla, i encara sabent que els processos
suggerits com a desitjables no estan exempts de complexitats, paradoxes i zones ocultes,
des del moment inicial del nostre estudi enteníem que -cada vegada més- molts professors
tenien la necessitat com a persones, com a grups dintre del centre, o com a claustres,
d'iniciar processos de formació que tinguessin al centre com a focus d'atenció. 

Sobre la gestió de la FPP i la massificació d’accions de formació permanent
del docent

La veritat és que des de l'aprovació en 1990 de la LOGSE i degut sobretot al compromís
institucional amb la formació permanent, es va desplegar a nivell de política i economia
educatives el que podríem anomenar una massificació d'accions de formació. 

En el nostre context geogràfic, podríem dir que, a part de “restriccions” o ajustaments
pressupostaris, aquesta massificació defineix encara el moment actual. 
Aquest fenomen exigeix ‘maduresa’ en la clarificació de les pròpies necessitats a curt, mitjà i
llarg termini del conjunt dels professors, a més de requerir una gestió cada vegada més
ajustada a la realitat educativa per part de les entitats organitzadores de formació.

D'aquesta manera les entitats que organitzen la formació (en el nostre cas hem parlat de
SEDEC i ICE-URV), han hagut d'assumir el paper d'administradors i fins i tot “prioritzadores”
de les mai sobrants dotacions pressupostàries que es concedeixen a “cada zona” de
formació des de la gestió global del ‘Departament d’Ensenyament’ (Generalitat de
Catalunya, 1997). 

En aquesta situació, trobem que en el context geogràfic que hem analitzat sembla haver-se
dissipat la possibilitat de controlar el mapa de les accions de formació per haver proliferat
aquestes: tingui's en compte que seguint el pla de formació que presentàvem anteriorment
(1989) a Catalunya s'estableix (almenys a nivell teòric o normatiu) la doble opcionalitat en la
formació; d'una banda formació oferta pel ‘Departament’ a través dels diferents programes
educatius (informàtica educativa, mitjans audiovisuals, ‘Ensenyament didàctic del català’,
etc.) i, per una altra, formació definida des del centre (l'experiència dels FOPI, Accions de
Formació Permanent Institucionalitzada5, que es van desenvolupar en algunes zones de la
                                                
5 Que pretenia una formació ‘en cascada’ compromesa a tots els nivells des de formadors-
coordinadors de grups de treball, fins als grups de treball de cada un d’aquests centres, i els
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província de Barcelona i l'anunci de la possibilitat de tenir assessorament en el centre o de
desenvolupar de forma autònoma projectes de millora, ja es recullen en aquest pla).

Encara així, ens sembla ser exactes si valorem que atès que el tema central que va ocupar
els anys de desenvolupament del pla va ser sobretot la formació ‘bàsica’ per a la reforma, la
formació no s'havia estrenat encara en la pràctica de l'autonomia formativa.

També semblaria dissipar-se el control entès com l'establiment de criteris de
seguiment de la millora que proporciona la formació, de redistribució equilibrada de
l'ajuda segons zones geogràfiques i centres; control com aprenentatge sobre el propi
model de formació de les organitzacions que la gestionen, d'aprenentatge, fins i tot,
del propi funcionament de la gestió, etc. 

Des d'aquest punt de vista aquest control s'afebleix, en definitiva, per la pròpia dificultat de
les institucions gestionadores per a crear mecanismes de millora de la pràctica, és a dir,
aquestes institucions haurien, dintre dels paràmetres possibles, aprendre de forma
continuada a gestionar, més que exercir funcions merament de supervisió i còmput numèric.

La falta de ‘control’ també es dóna perquè en el moment que els centres reclamen formació
en l'àrea de llengua, aquesta pot ser concedida per l'administració principalment a través del
SEDEC o a través de l'ICE-URV. 

Arribats a aquest punt es plantejava la necessitat de saber si en el context administratiu de
la formació s'estava tenint en compte que:

1. tot i compartint un compromís “comú” per la qualitat de la formació per part dels
formadors d'un servei o entitat de formació i una actitud positiva en els intercanvis amb
altres professionals que es dediquen a la formació del professorat, resulta difícil
establir criteris clars d'actuació a causa de la complexitat que defineix la formació
permanent actualment i, en conseqüència, aquesta complexitat fa que coexisteixin
models diferents d'actuació entre les persones dedicades a ella, encara que
s'emparin teòrica i funcionalment en els mateixos plans o programes educatius: el
problema no està en la diversitat que certament és edificant sinó en l'establiment d'uns
principis de ‘qualitat’ i coherència respecte al model en la formació. 

2. no es poden utilitzar criteris estandarditzats o rígids en l'organització de la facilitació als
centres i als professors: no tots els canvis o aprenentatges requereixen el mateix procés
ni, per tant, la mateixa dedicació en temps i esforç de seguiment.

D'aquestes consideracions sorgien -de nou- necessitats d'estudi referent a això. Sabíem que
les situacions de formació, tot i estant centrades en la millora curricular i en un tema comú,
són molt diverses: poden plantejar-se com el tractament puntual d'un tema, com la visió
panoràmica de diferents aspectes, com a processos més o menys continuats
d'aprofundiment curricular; poden pretendre assumir innovacions curriculars que
exigeixin integrar canvis conceptuals, estratègics, actitudinals i culturals del centre en
la seva globalitat.
La paraula canvi sol emprar-se com concepte descriptiu, mentre que millora remet a
intrínsecament valoratiu. El canvi pot imposar-se, i a això podem estar acostumats, però la
millora és sempre opcional o objecte d'una decisió depenent d'un propòsit moral.
Entendrem, des de la nostra perspectiva, que la innovació, abans de res, ha de ser una

                                                                                                                                                        
seguiment al llarg del procés. S’inicià experimentalment en 1982, i en 1987 el Departament firmà un
acord amb la “Comissió Secretariat de la Campanya “Defensem l’Ensenyament públic i la seva
qualitat”. (GEN. de CAT., 1987) Pel que sabem els plans duraren escassament per desacords entre
l’administració i els ‘requeriments” de la formació. 
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� Tenim certesa sobre si les institucions organitzadores de formació es plantegen en

quines situacions i per què, els projectes que aborden constitueixen canvis més o
menys complexos?.

� Es modifiquen alguns dels elements de contingut, d’estructura, de temporització, etc. en
els dissenys de les accions formatives com a conseqüència d’haver considerat el
“grau” de transformació que es pretén?.

� Es garanteixen, mitjançant algun tipus de regulació, i en funció de considerar les
característiques del “canvi”, els diferents “estadis” informatiu, formatiu, i autoformatiu
que requeriria qualsevol procés d’innovació?. La idea d’‘estadi’ la recollim d’Imbernón
(1994, 2000).

actitud que no es manté sinó d'acord amb un compromís ètic i moral per realçar
educativament (entès de forma àmplia) la vida dels nostres alumnes. 

Sobre gestió de la formació i ‘diversitat’ de canvis

En suma, va prenent força el nostre convenciment que encara que tot canvi pot implicar una
millora en aspectes conceptuals, estratègics, actitudinals, i culturals, també caldria admetre
que determinats propòsits de millora requereixen “més” canvi en el professor o un
tipus de canvi que no es limita a modificar algun element concret de la pràctica (algun
recurs o material, alguna organització diferent en els agrupaments dels alumnes, com els
“grups flexibles”, etc.), sinó que significa indagar en la qüestió de perquè fer això o allò
altre, què pot ser rellevant per a la formació dels alumnes, com aprenen aquests i com
els ensenyem, com organitzar-nos els professors per a aprendre junts, etc.; en
definitiva, hi ha canvis que poden significar una manera diferent d'estar en la classe,
una nova forma de ser docent i d'actuar en el centre, dintre i fora de l'aula.

La caracterització de Fullan (1987) és clara: 
1. Ús de nous recursos instructius o materials curriculars (continguts, seqüencialitat,

recursos didàctics, etc.) 
2. Noves pràctiques o accions realitzades pels agents que intervenen en la millora (canvis

organitzatius en el si del departament i/o centre, en els papers dels agents, etc.). 
3. Canvis en les creences i assumpcions que subjeuen en els nous programes, el que

exigeix un coneixement i comprensió dels pressupostos de la innovació, una nova
concepció positiva del nou marc conceptual i, sobretot, un compromís per a portar-lo a
terme. 

Seguint a Bolívar (1999:41) entenem que, estant els tres components interrelacionats, no
cap parlar d'innovació plena si només és utilitzat un d'ells; certament, si bé el primer és
l'aspecte més visible, els més importants són aquells que afecten al que els professors fan
(pràctica) i pensen (creences i concepcions). 

Si assumim això, a més de tenir en compte factors relacionats amb la complexitat dels
canvis en general, estem obligats a plantejar-nos alguna cosa sobre el que Marcelo
(1994:210) incideix: la “diversitat” intrínseca dels canvis.
Un exemple de diversitat en relació al grau del canvi seria per a aquest autor la introducció
d'un nou mètode de lectura i escriptura: no es tractaria d'assumir un “canvi menor” atès que
suposa “...assumir riscos, inseguretats (com a mínim temporals) d’orde, disciplina i
rendiment dels alumnes...”; en tals casos, considera que els professors necessitaran major
informació i temps per a decidir-se a introduir-los.
 Aquest exemple citat per l'autor coincideix amb l'objecte del nostre estudi: estem d'acord
sobre la complexitat interna d'aquest propòsit respecte a uns altres. De nou interrogants:
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És en aquest context d’autointerrogació sobre què ha de pretendre la formació i com ha
d’organitzar-se, quan s'inicien en la província de Tarragona (1995/96 - 1996/97) cursos-
seminaris sobre “Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura seguint un
enfocament constructivista”, en l'àmbit del SEDEC, en els quals la investigadora actua
com a formadora; paral·lelament -com a conseqüència d'un curs anterior- se li reclama per a
l'assessorament a tot un centre que pretendria “innovar” en aquests mateixos aspectes
curriculars, en l'àmbit de l'ICE-URV. 
Així és com ens veiem davant la possibilitat d'indagar sobre un canvi que significa risc i un
alt nivell d'inseguretats en la línia que recollíem de Marcelo (1994).

Sense posar en dubte la complexitat que actualment caracteritza a l'organització de la
formació permanent del professorat, vam considerar necessari reclamar mecanismes
capaços de dotar de criteris l'adjudicació, facilitació i seguiment dels projectes de
millora que s'inicien.

Sobre modalitats de formació

Associat a les característiques internes de la formació i en directa connexió a la idea de la
massificació en les accions, apareix l'element modalitat de formació com una de les
estratègies de diversificació que defineixen els models tant en el PIEFP6 (1989a) com en el
Pla de Formació Permanent (1989, 1997). 

Sembla important ressaltar que en el cas del Pla de Formació Permanent (1997:40)
s'estableixen modalitats de formació que més que s'inclouen indiferenciadament en el Bloc B
(“Formació per a la millora de la pràctica docent i l’adquisició de nous coneixements”)
independentment del context i la maduresa institucional exigible. Està clar que en un pla
institucional no es pot arribar a major particularitat. La qüestió és si amb els mecanismes
establerts en les comissions de zona, aquesta particularitat s’assegura. 
Aquest bloc d'accions formatives engloba, segons el pla, diferents modalitats de formació
(des dels cursos a les jornades passant pels grups de treball, els seminaris, etc.), diferents
entitats organitzadores i diferents temàtiques.

Inicialment en el nostre estudi preteníem aprofundir en les diferents modalitats perquè
enteníem que se’n feien valoracions poc ajustades a la realitat. Per exemple, la
modalitat curs, encara sent en aquells dies la més generalitzada (a causa de diverses
raons), estava menystinguda com a possibilitadora de formació en molts cercles
professionals i científics.
Per altra banda en el nostre cas es donava, a partir de l'experiència en el SEDEC, una visió
més positiva perquè s'emmarcava en una pauta organitzativa gens menyspreable que es
constituïa, com a mínim, en un intent articulador de la qualitat en la gestió de la formació, del
“control” dels recursos i, en definitiva, en una alternativa a la massificació “incontrolada”: això
sempre que a la realització d'un curs li seguís la possibilitat de continuar la formació en
contextos més propers al treball institucional. 

En la mateixa línia però ara des d'un punt de vista macroestructural, ens semblava també
convenient analitzar si podia establir-se alguna relació entre el fet que l'assistència a un
curs de formació per part d'un professor “provoqui com a conseqüència” l'inici en el
seu centre de treball un procés de revisió curricular, organitzativa, etc., que
desemboqués en projectes de formació en centres.

En síntesi ens preguntàvem bàsicament si el valor formatiu de les modalitats formatives:

                                                
6 Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado (1989a) y Pla de Formació
Permanent (1989, 1997). A partir d’ara utilitzarem les sigles per a referir-nos a aquests plans. 
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Sobre modalidats i realitat professional
 
Entenent que la modalitat curs té característiques pròpies i potencialment vàlides en
determinats moments dels estadis de formació, així com limitacions per a segons quins
propòsits innovadors, considero que seria un judici excessivament “frívol” o simple
descartar-la com objecte d'investigació i millora.

Més, quan de manera continuada es realitzen ajustaments pressupostaris: per al curs 97-98,
en “el Pla d’Activitats de Formació Permanent de Zona” de Tarragona es va anunciar una
reducció d'un 10% en les activitats de formació; per al 2000-2001, aquesta reducció
implicaria a la formació permanent de tota Catalunya, en un 17 %7. 

Per altra banda, entenem que resulta impossible administrar “facilitació” externa per a
tots els centres i, a més, seria inadequat: existeixen cicles de formació, a la manera
d'estadis de maduració sobre determinats aspectes com recollia Imbernón (1994), i
poc favor faria l'obligatorietat a la feble autonomia dels centres.

Sense que signifiqui deixar de reivindicar pressuposat per a formació, no estimo
convenient descartar la modalitat curs com una de les quals pot ajudar a generalitzar i
a dinamitzar l'inici de treballs col·laboratius en centres, creant una expectativa positiva
de millora tal en alguns professors, a partir de la qual, aquests intentin que s'estengui a la
resta dels professors del centre.

En síntesi, voldríem ocupar-nos d'ambdues modalitats i intentar establir relacions entre els
elements facilitadors que fossin útils per a la millora professional del professorat:

                                                
 7 Segons el sindicat Unió sindical de treballadors/es d’Ensenyament de Catalunya-Intersindical
Alternativa de Catalunya (IAC)

 
1. per què quan s’ha aconseguit establir un model de formació permanent centrada en el
centre, resulta necessari seguir plantejant-nos què és el que aporten les diferents
modalitats?
2. per què cridar l’atenció sobre estadis de formació?.
3.  és necessari que les administracions regulin la formació de manera que s’assegurin

aquests estadis, entesos com la possibilitat dels centres de poder passar per la fase
informativa, formativa i autoformativa?.

� té relació diferenciada segons els distints nivells educatius i la seva “cultura” de
formació i, per exemple, els professors/es d’Educació Infantil, que semblen més proclius
a innovar, s’adaptarien millor (Benedito, (coord.), 1990)

� cal preguntar-se pel sentit global de la innovació pretesa, i del “grau” de canvi que
requereix per a concloure al respecte,

� depèn del grau d’autonomia i de lideratge dels professors assistents i del rol que
respecte la totalitat del claustre o equip docent puguin desenvolupar

� el disseny de les accions de formació en el cas, per exemple, que siguin cursos,  ha de
tenir en compte com suggerir, facilitar, etc., vies d’organització i col·laboració amb els
professors no assistents i amb les estructures funcionals de l’organització a la que
pertanyen els professors.
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Ningú dubta de la rellevància d'haver situat el focus de la millora de l'educació en el
desenvolupament curricular i organitzatiu dels centres i de fer protagonistes de tal
desenvolupament als docents. L'assessorament o la facilitació, siguin aquests en la forma
que siguin, han “d'arribar” fins el centre. 

Però si en arribar al centre ens trobéssim, com resulta ser en molts casos, amb: 
� institucions amb poca autonomia i incipient organització institucional,
� institucions “víctimes” d'un aparell funcionarial que preval, quan es tracta de consolidar

claustres, criteris d'antiguitat que projectes educatius reals i compartits per les plantilles
dels centres,

� ambients de treball dominats per cultures de la “intensificació” (Contreras, 1997)
� un model de centre amb pràctiques docents excessivament atomitzades,
� una imatge com a professionals que han estat feblement formats en estratègies

didàctiques diversificades que s’adeqüin a les múltiples situacions educatives amb les
quals han d’enfrontar-se en l'actualitat i, en general, poc conscienciats del seu rol de
professional de l'educació, 

� històries professionals construïdes a partir d'experiències d'innovació de “centre-
perifèria”, “descontextualitzades” i tècnicoinstrumentalistes.

� suports administratius encara ancorats en criteris burocràtics, que desvien els esforços i
temps comuns dels professors cap a aspectes no rellevants, augmentant la
intensificació, etc.;

si fos així, ¿poden realment els assessoraments en centres amb, per exemple, només 15
hores al llarg d'un curs, iniciar treballs col·laboratius reals, si el centre no està
autodiagnosticat en quant a necessitats de formació, informat i motivat sobre el contingut de
la innovació, estructurat culturalment, animat a un treball conjunt de reestructuració
curricular i organitzativa?.

Vist l'anterior podríem concloure, en primer lloc, que un procediment estandarditzat
administrativament no és el més adequat donada la gran diversitat de realitats i, en
segon lloc, pensem que si en la pràctica els processos de millora s'inicien i arriben a
consolidar-se, això depèn tant de qüestions de liderats intern i extern, de la
confluència en el centre de voluntats fèrries, com de les ajudes estructurades o
controlades des de l'administració.
Per a acabar aquest apartat hem de dir que totes aquestes qüestions s'han anat concretant
a arribar a interrogar-nos sobre quins processos segueixen les innovacions, és a dir, de
quina forma a partir de processos de formació iniciats en contextos diferents, es
desenvolupen i s'institucionalitzen les innovacions. 

També s'ha donat un altre fenomen més o menys “previst” que consisteix que les
dues entitats organitzadores de formació que formalment col·laboren coorganitzant la
formació en les anomenades Comissions dels Plans de Formació de Zona” actuen de
forma complementària: el SEDEC de Tarragona ha exercit una funció de dinamització i de
compromís amb ”la socialització” de la millora; l'ICE-URV ha donat suport aquells grups de
professors que han “explicitat” la seva demanda a través d'un projecte. Davant el fet que no
es poden cobrir totes les demandes en algun cas les ha assumit el SEDEC cobrint-les
segons la modalitat que van ser demandades o convertint-les en cursos: de nou,
doncs, organització “sui generis” de la formació davant la falta de pressupost per a dotar de
personal formador i d'altres elements com la formació de formadors que de forma
sistemàtica encara està pendent. 
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 D. Criteris culturals
 
 Un altre dels aspectes que volem ressaltar té a veure amb la cultura que en aquests
moments vivim els educadors. 
 Quan un assessor s’acosta a un centre i/o estableix relació amb un grup de professors/es en
un seminari ha de comptar amb que l’ecosistema concret amb el que ha pres contacte forma
part d’una cultura més àmplia definida, al seu torn, per la història, la societat, l’economia, la
política, la filosofia, la ciència, la tecnologia…i que aquesta realitat multifacètica i concreta
que són els centres escolar, s’ha redefinit des dels seus inicis i s’està redefinint també en el
present (Hargreaves, 1991; Ferreres, 1992; Pérez, 1998; Bolívar, 2000a, entre altres). 
 
 Sabem que el trànsit entre la modernitat i la postmodernitat (Hargreaves, 1996) crea en les
persones que ho viuen crisis intel·lectuals i emocionals complexes. En alguna ocasió com a
formadora hem tingut la sensació que aportàvem una espècie d’il·lusió, d’esperança en el
canvi (que trencava rutines que –inevitablement- se situen en tots els contextos); d’“encant”
que contrarrestaria allò que Max Weber (Hargreaves, 1996:36; Argullol y Trias, 1992:81)
anomena la “raó desencantada” o el desencant cultural que aporta la racionalitat de la
modernitat. 
 
 Considerem que, diguem-li negociació o comprensió cultural, és necessari que en
l’aprenentatge de les organitzacions educatives es vindiqui el goig de construir
cultura entre els seus membres: cultura com a interpretació de l’home i de les seves
actuacions pel propi home. Els problemes més preocupants que viuen actualment les
organitzacions potser siguin els de la perplexitat davant el discórrer dels fets i el risc de
prendre decisions sobre la base de la incertesa.
 
 Des d’aquesta perspectiva la formació entesa com a facilitació ha d’atrevir-se des de
fora a crear situacions de creativitat, emotives i expressives que recuperin certs graus
d’”encantament” i de capacitat de risc, aportant-hi il·lusió i desig de canvi. 
 
 Pot pensar-se que aquesta racionalització és inherent a tos els sistemes de treball que han
de ser, a més de ’culturals’, efectius. Doncs bé, un aspecte que defensem amb fermesa és
que la tasca dels docents requereix particularment i especial d’un estil de fer que ha
de contemplar i construir diversos tipus de sensibilitat i que, aquest fet, exigeix que
les sensibilitats personals dels equips docents es mantinguin ‘actives’. 
 Hi ha, a més tot un corrent científic que està centrat a ressaltar la rellevància de les ‘cultures’
dels centres en una línia coincident amb el que el nostre procés d’investigació ens hauria
posat en evidencia. 

 
 
 D. Criteris epistemològics

 
Relació teoria-pràctica com a base de la Formació Permanent del Professorat
 
 En el ‘Plan de Investigación Educativa y Formación del Profesorado’ (1989a) trobem: 
 
 “Los conocimientos propios de la profesión docente se sitúan en la intersección de la teoría
y de la práctica, de la técnica y del arte. Se trata de un conocimiento complejo y práctico, de
un saber y un saber hacer.
 La mejor garantía de que funcionen los complejos procesos didácticos, radica en la
capacidad de reflexión, experimentación y evaluación del propio profesor. Con esta actitud
se acrecienta la sensibilidad para percibir las diferencias contextuales y la heterogeneidad
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de los alumnos, así como la capacidad de proyectar de forma flexible las actividades del
desarrollo curricular.” (í.:101)
 
 En aquesta línia, entenem que la reflexió, l’experimentació i l’avaluació per part dels
professors dels processos didàctics, remeten a una vessant professional clarament
“investigadora” que contrastaria amb models de formació professional definits per la
passivitat i l’aplicació a l’aula de receptes o paquets didàctics establerts al marge de la
“reconstrucció”. (Bolívar, 2000a).
 
 Els criteris epistemològics que van originar i orientar el nostre estudi estaven relacionats
amb qüestions com les següents: 
 

Aquests interrogants són, al mateix temps que altament suggerents des d’un punt de vista
didàctic i professional, molt complexos quant a la seva resposta: nosaltres ens hi hem
mantingut fortament vinculats en la investigació.

La via d’accés als centres en què hem treballat ha estat la facilitació per al
Desenvolupament curricular en l’àrea de Llengua; els continguts en què s’ha centrat el
nostre treball en aquesta àrea són: 
� Lectura i escriptura constructivista en EI-CI i en CM-CS
� Comprensió Lectora
� Composició Textual: 

� Desenvolupament de les tipologies textuals 
� Treball ortogràfic 

� Treball per projectes
� Tractament de totes les llengües d’Educació Infantil i Primària (català, castellà, anglès i

francès)
 
 Es donaria la relació entre els desenvolupaments curricular, organitzatiu i personal:
des d’una concepció sistèmica sembla obvi que un treball fructífer en desenvolupament
curricular tindrà concomitàncies en el desenvolupament organitzatiu i haurà passat
necessàriament per un aprenentatge i millora personal dels implicats en el projecte de
centre; el que no sempre ha estat tan clar és, potser, el tipus de desenvolupament que
prioritzen els professors i a quin, en definitiva, no es pot renunciar en la millora escolar
(Bolívar, 2000b). 
 El quadre següent il·lustraria, amb algun descriptor, interrelacions que s’haurien donat a la
nostra experiència que, com dèiem, partia del desenvolupament curricular: 
 

                                    DESENVOLUPAMENT CURRICULAR
 DESENVOLUPAMENT PERSONAL   DESENVOLUPAMENT       ORGANITZATIU
� “Aquest curs m’ha agradat molt...gràcies

per fer-me reflexionar” (Preinv-Móra-1).

� “M’ha encantat descobrir el plaer d’ajudar a

ser escriptor i lector...” (Autoi-Ce-2, M.B.).

� “M’agrada aprendre així”(Autoi-Ce-1, M.P.).

� Pot “establir” regularitat, propòsit, i crear un estil de
treball en les reunions.

� Pot promoure coordinació real dins del cicle i entre
cicles.

� Ajuda a “trencar” assignacions rígides: p.e. provant

� sobre què s’aprèn en els casos estudiats?
� quin tipus de continguts “teixeixen” la millora escolar?
� com s’aprèn, o què fa canviar?
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 --------------
� Representa Temps d’expressió

individual i de comunicació pedagògica
en el grup i en el projecte de centre.

� (...) 

rotacions “desitjables” dins del cicle, o desenvolupant

funcions o rols “no coneguts” en l’ equip.

� Promou més vies d’informació interna

� Inicia o consolida formes d’autoformació: aprenentatge

autònom entre professors/es

� (...)

 
 En la cerca, doncs, de referents epistemològics i centrats ara en la relació entre teoria i
pràctica, en els documents pertanyents al treball de camp de la investigació trobem
comentaris del tipus “...la gent del curs està molt contenta, tota la part teòrica els agrada
molt…”(D-Cu-2:6). En sentit, si no contrari, sí complementari, trobem (a la Preinvestigació)
l’expressió d’una professora que proposa continuïtat en la formació “…si pot ser per
aprofundir sobre el tema, sempre a nivell pràctic” (Preinv-Móra-3). 
 Està comunament acceptat que és infructuós, per aculturitzant i desprofessionalitzador,
considerar com a útil allò “no teòric”. 
 
Certament, es cau sovint en hiperresponsabilitzar als professors, i no serem nosaltres qui no
defensem l'estatut tant dels seus drets com de les seves responsabilitats, però la cultura
d’allò útil en formació, les empobrides estructures laborals i administratives, una
consideració social de la professió de l'educador que tendeix a la baixa, la carrera docent
que separa de forma desprofessionalitzant a les que haurien de sentir-se etapes educatives
complementàries, la meritocràcia, etc., són factors que, confluint-hi, creen una imatge i unes
condicions reals de treball poc “reflexives” i compromeses. 

No podem deixar de considerar les conseqüències negatives derivades d'una implementació
forçada. Hargreaves (1996:90) es fa eco d'aquest fenomen. Ell mateix planteja, com  a
alternativa, la necessitat de conèixer el teixit de la cultura docent: “Si comprendemos los
deseos de cambio y de conservación de los profesores, así como las condiciones que
fortalecen o debilitan esos deseos, conseguiremos una valiosa perspectiva desde las raíces
de la profesión,...” (í.: 39)  

 El coneixement de les condicions de les que parla aquest autor, com s'ha vist,
estarien en la base dels nostres interrogants i tenen en el teòric, el pràctic i en la
interrelació entre aquests dos “principis” un dels focus d'atenció més rellevant.
 
 Però, què pot ocultar-se darrere de valoracions negatives que, potser també de forma
“acrítica”, s’associen i adjudiquen als professors? Ens formulàvem els següents interrogants:

a)  Si un plantejament formatiu, per exemple de tipus didàctic, fonamenta teòricament la
proposta de forma que pel seu desenvolupament en la pràctica tracta, a més dels
recursos i activitats concrets, la reflexió sobre la necessitat o no de la millora en el context
concret de que es tracti, la coherència requerida entre els diferents elements curriculars,
organitzatius, etc. de la proposta, les possibles interaccions que es donaran entre els
alumnes, el paper que, en conseqüència, podrà jugar el professor, les activitats
d’avaluació, etc., ¿es segueix considerant poc útil, es titlla de “teòric”?

b)  En la trajectòria històrica de la professió docent, quan s’ha despreciat allò teòric es
pretenien bloquejar plantejaments “vinguts” de fora que no tinguessin en compte el
paper del professor?

c)  El model de formació d’implementació de propostes tècniques “de dalt a baix” ha
calat profundament en la cultura professional dels docents?

d)  Són les condicions reals en les que els professors desenvolupen el seu treball les
que, en conjunt, desencadenen un efecte semblat a assumir “...com que ho volen
així...que en pensin els altres”?
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Això ens força a estimar necessàries certes condicions per a la possibilitat de la millora. Des
de la nostra percepció com formadora i des del desenvolupament de la funció de facilitació
hem parlat (Iranzo, 2001) que pel que fa a les condicions, a més de ser aquestes cabdals,
se sol caure en pressuposar-les com ja donades, com existents per principi: es genera a
partir d'aquest tipus d'assumpcions o bé hiperresponsabilització del professorat o bé
frustració respecte a les intencions de canvi abundant, en tot cas, en el desgast professional.
Ens sembla greu que aquest fet habitual impedeixi, a més, crear coneixement sobre les
raons que estan en la seva base.

Ens interessava recollir les condicions que al nostre parer es donaven en els contextos reals
de treball i atès que han de ser necessàriament tingudes en compte pels implicats en la
formació per a treballar “aliant-se” amb elles, les contemplàvem des de la possibilitat que la
formació les “assimilés”; ressaltàvem per a això les següents relacions entre condicions
percebudes en els contextos de treball docent i encomanes per a la formació: 

� Necessitat de reflexió, però escàs temps real de formació: necessitat d'establir “temps” de
formació que facilitin desitjos comuns, donant veu als diferents parers que, segur,
conflueixen. 

� Ritmes accelerats i col·lapse d'acció: el projecte de formació deu actuar com un
mecanisme de priorització. 

� Febles liderats dels equips directius: la facilitació pot iniciar processos de lideratge que
permetin durant un temps conèixer “de nou” a totes les persones del grup per a aprendre
a “veure’s”.. 

� Poques experiències d'autonomia real: la formació com context de presa de decisions.
� Dificultat per a una mínima interpretació pedagògica compartida: consciència dels

diversos “models” amb els quals es treballa i llenguatge “comú” compartit. 
� Consciència poc dinàmica sobre interessos i capacitats dels alumnes: des de la formació,

convidar a pràctiques que trenquin esquemes i creen “conflicte” didàctic i,
conseqüentment, desig d'aprendre.

� Sentit d'aïllament professional: idea de vinculació amb altres professors i altres centres
mitjançant experiències d'intercanvi de materials, de pràctiques, etc. 

També haurem de tenir en compte tota la literatura científica sobre coneixement de
l'ensenyança i en aquest sentit serà productiu consultar a autors que, com Bolívar (1995),
es pregunten quin coneixement tenim sobre l'ensenyança efectiva, què coneixen els
professors, quin coneixement és bàsic per a l'ensenyança, qui produeix coneixement
sobre l'ensenyança.

Un altre aspecte relacionat amb el coneixement didàctic tindria a veure amb els components
d'àrea o disciplina que es pretengui “aprendre”. Ens referim als components de la
innovació (Fullan, 1992 en Bolívar, 1996b). Tenir en compte els components de cada
plantejament innovador ha de permetre deixar al descobert quins continguts específics
(models conceptuals, estratègics, actitudinals, culturals) han d’entrar en contacte amb
els continguts del coneixement didàctic que fins aquest moment tenien assumits els
docents. És a dir, es necessita saber què és l'essencial en la definició d'una innovació
per a poder comprendre els continguts sobre els quals s'ha de centrar la formació, les
estratègies més adequades per a tractar aquests continguts, i les diferents fases i
graus de maduració que es requeriran.



23

0. PRESENTACIÓ GENERAL
Els blocs que presentem a continuació seran els dedicats a fonamentar teòricament tant
l’àmbit conceptual com el metodològic; exposarem quins han estat els nostres propòsits en
l’estudi, així com els dissenys; presentarem el procés de desenvolupament en els contextos
concrets on hem treballat i investigat amb les corresponents triangulacions entre les diverses
informacions que hem disposat per a tal fi, i, finalment, realitzarem una síntesi valorativa i
conclusiva de tot el procés juntament a unes consideracions a manera d’orientació
adreçades a diferents persones i responsables professionals; les línies futures que preveiem
tancaran la investigació.  

Presentem gràficament el que vam disposar per a indagar en els interrogants presentats en
la introducció: uns marcs d’aproximació a la realitat que volíem estudiar, uns contextos
d’estudi, i uns focus concrets d’anàlisi en correspondència amb metodologies i fases d’estudi
diverses.  

INVESTIGACIÓ

- Objectiu Principal: 

       - Analitzar en profunditat 2 processos de formació (un assessorament en centre i
1 curs) centrats en una innovació curricular per a les etapes de EI i EP (CI), i en els
quals el rol d'investigadora i de formadora recauen sobre la mateixa persona, per a
establir valoracions sobre el tipus o grau de DP (de professors i de formadora) que

s'ha construït i proposar condicions de millora. 

     Per a:

 -Comprendre el més significativament possible i des del punt de vista de la
formadora com subjecte docent, 

 - què succeeix en el desenvolupament d'accions formatives que, encara que
centrades en la mateixa temàtica, es defineixen com modalitats de formació
diferents.
 - la relació que la formadora ha establert al llarg del procés de formació (i
investigació) entre interaccions, climes i dinàmiques creats, i
aprenentatges (tant dels professors com d'ella mateixa) 

 -Indagar en els elements del procés de formació que poden influir en l'acollida
positiva de la proposta innovadora.
 -Estudiar les connexions entre experiències de formació que iniciïn un
aprenentatge professional valorat positivament pels professors i el consegüent desig
explícit de seguir formant-se, mitjançant el seguiment dels itineraris seguits en la
província de Tarragona. 

 
Contextos espaciotemporals
                     

� Cursos de formació sobre “Lectura i escriptura amb un enfocament
constructivista” (SEDEC-Tarragona): Cu-2 i Cu-1. 

� Projecte de Formació curricular en un centre que vol innovar en la
mateixa àrea curricular.

� Documents sobre les accions formatives a Tarragona en el període 1994-
2001 
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1. BASES TEÒRIQUES 

1.1. ÀMBIT CONCEPTUAL 

Introducció

En l'ampli apartat de la introducció hem plantejat alguns temes que poden constituir-se en
marcs d'aproximació a l'estudi: 

- El nostre Sistema Educatiu i el context de Reforma creat després de la LOGSE, els
projectes de Formació Permanent del Professorat, i els Plans concrets de Formació que es
desenvolupen en els diversos àmbits geogràfics. 
- La funció i experiència que, com formadora, em procuren una necessitat de buscar
respostes a interrogants emergits de la pràctica. 
- Un indiscutible context de canvi socioeconòmic i cultural que, superant el professional,
connecta les posicions personals amb allò cultural en un sentit ampli.

Partim de la Didàctica com a recordatori que la docència en general, i la formació en
particular, es relacionen amb l'estudi de les situacions d'ensenyament i d'aprenentatge. 

Entenem que, sigui des de punts de vista instructiu-formatius o políticoprofessionalitzadors,
partir d'allò inherent a la docència suggereix que tota defensa i tot judici ha de tornar la
mirada cap a la possibilitat de millora de la relació del docent amb la seva funció social de
mediador en l'aprenentatge. 
Estem obligats, des d'aquesta perspectiva, a no separar la possibilitat de millora de la
docència de la millora de les condicions sociopolítiques en les quals aquesta pot donar-se. 

Per això, tot el referent a l’anomenada professionalització docent s'ocupa d'aquest espai
d'anàlisi i debat. Considerem que, en massa ocasions, els discursos se sostenen per visions
escindides d'aquests dos aspectes donant-se, o bé la hiperresponsabilitat del docent en
termes dels rendiments dels alumnes, o bé una imatge inanimada i políticament
desapassionada del total del col·lectiu com a cos condemnat a ser el que determinin les
directrius administratives i laborals. 
A més, en un moment marcat feliç i fatalment -al mateix temps- per la globalització, ens serà
útil conèixer els itineraris de determinats moviments ‘professionalitzadors’. 
Les idees de la didàctica i la professionalització docent emmarcaran, com diem, el
desenvolupament dels temes següents. 

Atès que la nostra aproximació pràctica a la formació permanent del docent s'ha realitzat des
del treball curricular, el concernent al Desenvolupament Curricular serà el tema d'entrada
al desenvolupament docent; passarem posteriorment a l'anàlisi del Desenvolupament
Institucional per a, a manera d'integració, concloure que el Desenvolupament
Professional docent (també nomenat aquí com DP) es desenvolupa en la confluència
d'aquests dos àmbits. 
Després d'aquesta, una part nuclear es constitueix al voltant de la relació entre la formació
permanent del docent i el seu desenvolupament professional: obligadament es buscarà
definir una relació de coherència entre els principis que els caracteritzen. 

La formació permanent del professorat està àmpliament definida legalment i té en l'actualitat
un ampli desplegament pràctic. Aquests factors obliguen a contrastar els discursos i plans
oficials amb les possibilitats i requeriments reals. La caracterització de programes formatius,
les modalitats més esteses, les característiques particulars de cadascuna d'elles, les formes
d'avaluar la formació, etc., ens permetran d’analitzar el nostre cas a partir d'una idea global. 
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Assumim que, com a conseqüència del gran desplegament del fenomen de la formació
permanent i el conseqüent entramat de modalitats formatives i de fórmules de gestionar
l'aprenentatge professional, es pot arribar a elaborar una imatge molt ‘macro’ que confongui
o desdibuixi a l'excés el propòsit d'aprofundir en els processos interns de la formació
permanent del docent. Volem dir que, en ocasions, els treballs sobre formació
permanent del professorat semblen concloure en una idea propera al catàleg de
tipologies d'accions o models de formació que difícilment supera la mera descripció
de possibilitats quedant-se, d'aquesta forma, en un tot que no discrimina el que
podria ser’ d’allò que ‘va sent’. Tenim la percepció que, àdhuc sent un pas arriscat, cal
atrevir-se a entrar quelcom més i deixar les generalitats com marcs per a, dintre del
possible, dibuixar àmbits d'acció reals. 

Com una forma d'intentar aquest abordatge, tancarem el recorregut de l'anàlisi teòrica
centrant-nos de nou en el nostre punt de partida: l'aprenentatge docent, l'ensenyament o
ajuda dels formadors per a aquest aprenentatge, i l'atenció cap a ‘la vida en les aules’,
com metàfora de la ‘vida en els contextos reals de formació’, és a dir, els àmbits socials
on es desenvolupen els processos didàctics i professionals vinculats directament amb la
formació permanent docent. 

Finalment, no podem deixar de fer referència als components interns de la innovació.
Dediquem un breu apartat a enumerar les bases específiques de la Didàctica de la lectura i
l'escriptura que aportarien la fonamentació psicopedagògica necessària per a comprendre
quins elements conceptuals, estratègics, actitudinals i institucionals estan implicats en el
canvi que la formació que analitzem pretén ajudar a desenvolupar. 

En suma, pretenem sintetitzar allò que ens permeti comprendre quins elements interactuen
en els contextos d'aprenentatge docent i com es va definint el rol de la figura, ja habitual en
els contextos escolars, de les persones assessores. 



26

A) LA DIDÀCTICA I LA SEVA RELACIÓ AMB ELS PROCESSOS DE
FORMACIÓ DOCENT 
 

 Didàctica: hi ha una lectura actualitzada?
 
 Ens hem plantejat aquesta pregunta per dues diverses i complementàries raons. La primera
té a veure, directament, amb el nostre propi procés d'investigació. Com dèiem en la
introducció d'aquest treball, la nostra Didàctica de la formació consistia inicialment a buscar
“tractar bé”, “explicar adequadament” o “mostrar de forma eficaç”. Conseqüentment a tenir
en consideració tants altres elements professionalitzadors, la preeminència inicial dels
components didàctics havien de resituar-se. 
 
 La segona raó té caràcter epistemològic: a partir d'admetre l'existència de fases històriques
en la didàctica (De la Torre, 1993; Barrios, 2000, entre altres), i ara que es refereix a àmbits
socials i professionals més diversificats que en etapes precedents, volem considerar quins
elements són essencialment definitoris. 
 
 Aquest és, potser, el punt de fricció de les anàlisis actuals: s'han difuminat els elements
didàctics entre tants altres elements a tenir en compte quan es parla de processos
educatius...és vigent avui la Didàctica...o s'ha ‘mecanitzat’ de la mà de les tecnologies i
suports (registres, àmbits espaciotemporals, etc.); s'ha fragmentat en una
“superespecialització” en cada àmbit d'acció particular?. 
 
 Una definició que considerem integradora -i per tant carregada de significats- ve de
González, A. P. (1989:55): “La Didàctica és un camp científic de coneixements
teoricopràctics i tecnològics, l'eix central dels quals és la descripció-interpretació i pràctica
projectiva dels processos intencionals d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupen en
contextos de relació i comunicació per a la integració de la cultura amb la finalitat de
transformar-la.” 
 
 Mallart (2001) distingeix els àmbits que serien o no objecte directe de la didàctica i planteja
que sí en serien l'educació formal i la no formal en àmbits extraescolars i no ho serien
pròpiament l'educació informal, difusa o no planificada. La diversificació dels camps d'acció
més o menys reglats està en la base de la definició actual de la Didàctica, i aquesta és
l'empresa, interessant per al nostre cas, per exemple, dels estudis que s'han dedicat a
l'ensenyament i aprenentatge de les persones adultes i, als processos de la formació docent. 

 
 Des d'una perspectiva semàntica es considera (González, 1989; Mallart, 2001) que tota
situació didàctica es constitueix de:  
� intencionalitat  
� ensenyament 
� aprenentatge 
� processos d'ensenyament-aprenentatge 
� formació i instrucció. 
 
 Alguns autors subratllen, a més, el factor comunicatiu incloent-hi, explícitament, elements
com “la comunicació de coneixements”, i “el sistema de comunicació” (Benedito (1987) en
Mallart, 2001:39). 
 En aquest sentit, considerar que allò didàctic es nodreix i defineix principalment com a camp
d'acció, duu a establir clarament la relació entre la teoria i la pràctica. Quan el propi objecte
d'estudi és, en part, la praxi, sembla obligat abundar en aquesta relació; segons obres
recents, la didàctica actual ha passat d'establir el seu cercle de progrés de “Teoria-
Pràctica-Teoria” a un altre de “Pràctica-Teoria-Pràctica”; el que és semblant a assumir
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com fa Grundy (1987) que l'activitat de desenvolupament del curriculum és una forma de
praxi o acció pràctica en la qual: 

� els elements constitutius són l'acció i la reflexió. 
� tenen lloc en el món real, no en l'hipotètic 
� es fa efectiva en el món de la interacció, el món social i cultural 
� el món de la praxi és el construït, no el natural 
� suposa un procés de construcció de significats, reconeixent aquest procés com

construcció social. (Mallart, 2001:31) 
 
 

 Didàctica i curriculum
 
 Quina relació s'ha donat entre la Didàctica i el curriculum?. Això ens interessa perquè, a més
de que ambdues connecten de forma especial amb la nostra perspectiva personal ja que
treballem -didàcticament- amb el currículum de la llengua, hi ha veus que plantegen que, en
el nostre context, les relacions entre aquestes plataformes d'intervenció i anàlisi han tingut
característiques peculiars que poden ensenyar-nos alguna cosa sobre passat, del present i
del futur de la pedagogia. 
 
 Sembla que es donaria acord sobre la principal crítica assumible respecte a l'evolució
dels estudis curriculars al context espanyol: una tendència als ‘grans tractats’ i a la
‘escapada de les petites pràctiques’; aquesta valoració ha de situar-se en la mateixa
evolució de la història social de la comunitat acadèmica del nostre país perquè “...fa vint
anys semblava imprescindible caminar de la mà de la filosofia de la ciència, fa deu o quinze
no es podia escriure res seriós sense citar als principals autors de la sociologia del
coneixement, avui és la ciència política la que sembla estar en la cresta de l'ona...el següent
auxiliar de moda serà l'economia de l'educació.” (Moreno, 1999b:101) 
 
 A més, aquesta “pressió epistemològica” per utilitzar filtres teòrics emergents en altres
ciències relacionades amb l'educació es veuria augmentada pel fet que la procedència dels
termes, al costat de les tradicions dels diferents països d'influència, no ha estat coincident
amb la nostra. 
 
 S'ha avançat, també en el nostre context, en una visió més àmplia que la merament
metodològica, però en ampliar el camp o focalitzar-lo en qüestions polítiques i socials, potser
s'incorria a complicar el propi desenvolupament de la Didàctica en un terreny en què “la
professionalització didàctica ha vingut regida històricament només pels continguts culturals a
ensenyar-aprendre i no per la preparació en el coneixement d'aquest procés d'ensenyament-
aprenentatge, que des de la Didàctica és el que té sentit i el que ha de marcar l'acció
professional.“ (González, A. P., 1989:120) 
 
 Tornant a la relació entre Didàctica i curriculum, sembla que, en termes generals, i
tenint en compte que es donen relacions d'inclusió entre l'educatiu, el didàctic i el
curricular, podem estar parlant de les mateixes coses (Mallart (2001), Lorenzo i Pla
(2001)) perquè, en definitiva, les distincions i diferenciacions són més difuses que les
connexions i relacions. 
 
 Díaz Barriga (1984) planteja que: “és en la construcció mateixa d'un programa on s'efectua
la vinculació entre la Didàctica i el currículum. El programa d'estudis es configura en l'espai
d'articulació d'ambdós: la Didàctica estudia, des de la perspectiva del mètode i del contingut,
els problemes d'ensenyament i aprenentatge; per la seva banda, des del currículum
s'aborden els fonaments per a la construcció d'un projecte curricular i les relacions entre els
diferents continguts o matèries.” (Bolívar, 1999:82) 
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 Les relacions entre Didàctica i curriculum s'emmarquen, en definitiva, en una aportació
fructífera d'aquest últim que obliga a resituar la didàctica: s'ha donat una evolució en l'ús, en
l'espai doctrinal i en la projecció sobre la pràctica pedagògica; en els diversos àmbits s'ha
analitzat a peu d'obra “...des d'una nova perspectiva i projectant el discurs curricular a la
configuració de propostes de millora dels processos d'intervenció formativa i de formació
dels professionals del camp.” (Zabalza, 1999:59ss.). 
 
 El discurs curricular pràctic s'ha anat especialitzant en variats discursos curriculars
autònoms, generant un nou espai polièdric i multireferencial que alberga contextos d'acció i
de millora que van des de la recerca de metodologies i recursos adequats per a les diferents
àrees, a les qüestions d'ètica social, autonomia política dels centres, etc.; mentrestant el
discurs metacurricular ha analitzat les doctrines curriculars convertint el curriculum en “text”
de l'anàlisi, és a dir, estudiant els “discursos sobre el curriculum” dedicant-se, com és el seu
objectiu, al tractament de qüestions o a l'establiment de consideracions de tipus general i
abstracte. 
 
 El que planteja Zabalza, entenem que de forma rellevant, és que seria incorrecte reduir el
discurs sobre el currículum al discurs metacurricular. Certament, les dues anàlisis són
necessàries però diferents. També és cert que per a parlar en termes particulars cal
conèixer en profunditat els camps de referència i això té, en el cas de l'educació, abundants
complicacions epistemològiques, per altra banda, no insalvables. 
 
 Què diferencia aleshores Didàctica i curriculum? Segons aquest mateix autor, Didàctica
remet a un espai disciplinar netament pedagògic mentre que, contràriament, el
currículum transcendeix els plantejaments i les condicions didàctiques, de forma que
pot donar-se un enfocament curricular poc didàctic com ho serien “propostes que es fan
des d'esferes especialitzades amb exigències de mutacions substantives en la formació
escolar però que resulten poc conscients o poc sensibles pel que fa a les condicions
axiològiques, institucionals o professionals que caracteritzen el pedagògic”.(í.:61) 
 Altres autors coincideixen amb aquesta delimitació: “... l'organització escolar i la formació del
docent, per exemple, són àmbits que influeixen en el desenvolupament del curriculum, però
no es pot dir que siguin objecte d'estudi del curriculum. D'aquí que considerem la Didàctica
com alguna cosa més àmplia que el curriculum i que aquest quedi, si es vol, com “el camp i
la problemàtica essencial, vertebradora i central del treball didàctic” (Angulo, 1995). 
 
 Ens preguntem si, complementàriament, certs espais didàctics actuals que, com es diu, han
quedat fora del discurs curricular (formació professional i dels professionals, la formació
contínua, la formació en l'ocupació, etc.), haurien de reclamar l'articulació d'un curriculum
propi o diferencial en el sentit de “projecte o programa”. 
 
 La didàctica, progressivament, ha buscat un nivell de fonamentació cada vegada major i s'ha
situat en el compromís de generar una pràctica amb discurs, i amb això ha connectat amb
les Teories de l'acció: perquè tota acció està integrada per un component conductual i per un
component discursiu, l'acció didàctica participa d'aquesta doble dimensió del saber unit al
saber-fer; del saber què i com i del saber per què. 
 
 D'aquesta forma, les didàctiques ‘especials’, serien ara reclamades també per als distints
àmbits professionals, i no únicament des de les àrees acadèmiques tradicionals: es podria
parlar de ‘Didàctica universitària’, ‘Didàctica de la formació docent’, ‘Didàctica de les
intervencions en àmbits socioeducatius’, ‘Didàctica de les intervencions en els àmbits
de formació en l'empresa’...?. Sabem de l'existència d'una branca de la Didàctica, la
Didàctica Diferencial que se centra en les característiques dels destinataris dels processos
d'ensenyament-aprenentatge.
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 Didàctica, formació docent i investigació
 
 Entrem ara, de forma introductòria, en el tema que hem de desenvolupar al llarg de tota la
síntesi conceptual, és a dir, la caracterització del que podria ser una Didàctica de la formació
docent i, particularment, de la formació permanent del docent. 
 
 La vinculació que s'estableix entre la didàctica i la formació docent ve donada per la doble
relació que: 
 -el procés de formació dels docents és un procés didàctic 
 -es nodreix de coneixement didàctic, psicològic, sociològic, epistemològic, etc. (Fernández
Cruz, 1999: 45) 
 
 La forma com es deriven les concepcions sobre la formació docent des de la didàctica estan
relacionades amb les postures epistemològiques i ideològiques que serveixen per a
comprendre les posicions estudiades en educació. Si s'admeten la preocupació tècnica
(que pretendria la regulació de l'ensenyament des de la formació docent) i la lliberal (que
buscaria contextos de reflexió pràctica i promouria les veus, visions, i sentiments dels propis
docents), cal acceptar que la primera ha estat més associada a la formació docent reglada
mentre que en els àmbits de formació no reglada -aquella que es donava en contextos
d'autoformació o moviments renovadors, facilitada o no per entitats universitàries o
administratives, s'ha donat més la segona. 
 
 Ara, “...un dels aspectes crucials en la crisi de la formació docent se situa en el desequilibri
entre el ritme accelerat de canvi de les polítiques escolars -curriculars- i el ritme assossegat
de canvi de la intervenció docent.”(í.:59) 
 
 El preocupant i alarmant és que en la coordenada històricoprofessional en què ens trobem,
(assumim amb l'autor) existeix el risc que el descompàs entre exigències i canvi docent no
sigui entès en la seva arrel per l'administració i que aquest fet provoqui, com a resposta, que
la formació pretengui una funció de “acceleració” o d'acomodació que incrementi el fracàs i
instal·li el convenciment social d'inutilitat de la formació. 
 
 Entenem que la qüestió crucial en l'actualitat pel que fa a la formació docent no és,
doncs, imposar canvis ni pensar en la formació com una entitat amb bondat
intrínseca, sinó com un procés que es valora pel tipus d'assentament (ni tan sols
implantació) que realitza en els centres. 
 
 De Vicente (1998) ho expressa clarament: hi ha tres exigències sobre les quals ha de
descansar la lògica de la formació actual, 
a) entendre que vèncer les resistències al canvi (individuals i col·lectives) no significa

‘doblegar’ sinó reconstruir el teixit psicològic de la motivació professional docent per a que
el professorat adquireixi el compromís de la renovació, 

b) reconstruir el coneixement professional i motivar cap al canvi i la promoció de la discussió
col.laborativa per a enfocar els processos de millora, i 

c) reconstruir la cultura organitzativa 
 
 La Formació Permanent del Professorat (FPP) necessita que, didàcticament, s'estudiïn,
comprenguin i millorin els processos d'e-a que la desenvolupen. 
 
 De la Torre (1993) feia una projecció interessant en aquesta mateixa línia de caracterització
dels camps de treball didàctic que tenen i tindran importància en el nostre context: 
� extrapolació del curricular a altres àmbits: orientació, innovació, formació en empresa, oci,

adults...investigacions sobre materials,...adaptacions curriculars 
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� formació del professorat de secundària i universitat (major relleu), formador de formadors,
educadors socials, assessors, gestió i adreça d'organitzacions; trànsit de models de
formació basada en competències a formació com Desenvolupament Professional 

� organització escolar marcada per: autonomia, micropolítica, adreça compartida, grups
flexibles, centre unitat de canvi, FP; trànsit de models empresarials a models d'orientació
comunicativa 

� educació no formal: canvi d'actituds, rehabilitació social, capacitació per a l'ocupació. 
 
 Per a finalitzar aquest capítol observem, quines serien les preguntes fonamentals de la
Didàctica actual. (Mallart (2001:27) 

La investigació didàctica en l'àmbit de la formació del professorat se centraria en el procés
d'ajuda que, mitjançant una acció formativa determinada, incideix sobre la persona docent i li
permet desenvolupar-se. 
L'interessant és concebre aquest procés d'ajuda com diferenciat, específic,
especialitzat, a més de dialèctic, continu i inacabat. Aquestes característiques són
conseqüents al propi concepte de formació contínua (sempre en referència als canvis
culturals en els quals està immers l'individu) i al concepte de saber pedagògic
permanentment en reconstrucció, reconceptualització i revisió. 
Seria desitjable, per altra banda, que es reconegués professional i socialment aquest
caràcter específic i especialitzat de l'ajuda didàctica.
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B) LA PROFESSIONALITZACIÓ DOCENT 

En el capítol anterior parlàvem d'un vincle inherent entre la formació docent i la didàctica,
però també necessàriament obert o ‘insuficient’ en el sentit que tot allò que ens preocupa
sobre la Formació permanent del docent no pot ser entès únicament des d'una visió
didàctica. Hem d’aproximar-nos socialment, històrica i política a la figura del docent per a
tenir presents els contextos en què es desenvolupa la seva funció didàctica i educadora. 

Si la formació del docent inicial i/o permanent oblida aquesta qüestió pot pretendre,
acríticament, processos d'ajuda que vulnerin principis o aspectes importants de les seves
dimensions personal i professional donant-se, en conseqüència, un manteniment infructuós
de coordenades desprofessionalitzadores que accentuïn les ja complexes condicions en què
ha de desenvolupar-se. Es parla d'una professionalització complexa i interactiva (Fullan i
Hargreaves, 1997) com a forma de mantenir i ‘transformar’ l'energia dels docents
compromesos amb la ‘bona’ ensenyança. 

Professió, semiprofessió i professionalitat

Conceptes com professió, professionalitat i professionalització són llocs comuns de la
regulació i els canvis socials. Segons els autors consultats (entre altres, Popkewitz, 1991;
Fernández Anguita (1993, 2000); Contreras, 1997; Fernández Cruz, 1999; Barquín, 1999;
Ferreres, 2002), durant un temps l'atenció sobre aquests temes ha estat important i encara
que en tant que objecte d'estudi no hagi produït assoliments efectius per a la caracterització
de l'ensenyament com a tasca professional, s'admet que, de la mà de la metàfora de
l'ensenyament com professió, s'ha produït un efecte socialitzador del docent donat que ha
construït una imatge i una identitat majors sobre la seva funció. 

Un primer debat s'ha mogut entorn de si l'activitat docent pot anomenar-se professió o, per
contra, és una semiprofessió. A partir dels trets que caracteritzen a l'una i l'altra es jutgen els
límits i possibilitats. Shulman (1998) en Fernández Cruz (1999:84) estableix que una
professió respon als següents criteris: 
a) obligació de servei als altres amb una certa vocació (desenvolupament d'una comprensió
moral que guiï la seva pràctica i intervingui entre habilitats i coneixements) b) comprensió
d'un cos de teories o coneixements establerts. 
c) domini -qualificat- d'actuacions pràctiques (habilitats i estratègies). 
d) exercici de judici en condicions d'inevitable incertesa (discrecionalitat).
e) necessitat d'aprendre de l'experiència com interacció de la teoria i la pràctica. 
f) existència d'una comunitat professional que, a més de desenvolupar-se qualitativament,
està compromesa públicament respecte a les pràctiques individuals. 

Segons altres autors, una activitat es pot definir com una semiprofessió a partir de: 
a) manca de cos de coneixements propi i complex (entenent això de forma diversa si es
tracta d'una qüestió individual o col·lectiva). 
b) absència de criteris restrictius en l'accés a la professió (o, podria afegir-se, absència o
deficiència d'actualització en la formació inicial dels futurs egressats, i/o permanent, en el
cas dels ja actius). 
c) falta d'organització professional monopolista.
d) elevada feminització. 
e) heteromia enfront de l'Estat o altres instàncies socials. (Barquín, 1999:405) 

Sumem-li a aquesta última caracterització, el que Marcelo (1994) aplicaria a la docència: 
a) burocratització del treball del professor (absència de veritable control del mateix). 
b) intensificació i proletarització del treball (en els termes que tracta Contreras, 1997).
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c) progressiva feminització de la professió que, almenys, hauria de suposar nous discursos i
organitzacions; per contra, més enllà del diagnòstic mateix de l'existència del fenomen,
dubtem que estigui significant algun tipus de compensació. Fernández Enguita (2000)
sembla donar en el clau no acusant a les ‘víctimes’ sinó reclamant mesures o, com a mínim,
consciència. 
d) aïllament del professorat: ens atrevim a dir que gairebé inevitable en les condicions
actuals de treball en els centres.(Iranzo, 2001) 
e) ‘horitzontalitat’ o falta de promoció en la carrera, que impulsa o bé a l'estancament o bé a
l'abandó progressiu de llocs de treball.
f) riscos psicològics que comporten el seu treball.

A més, avui, la funció reguladora dels estats i els límits imposats per criteris socials i
econòmics, corre paral·lela a la funció desreguladora exercida des de la precarietat amb la
qual es pretenen els grans ‘propòsits’ socials. 

Com a conseqüència, s'ha fet necessari replantejar-se que el rellevant en qualsevol activitat i
estatus professional és un estat permanent de desenvolupament i d'anàlisi ‘despert’ de la
pràctica que inclogui debat sobre les condicions internes i externes en les quals la pretenem
desenvolupar. 

Democratització, participació i la possible dilució de les responsabilitats de cadascun
dels implicats, al costat dels conflictes inherents, formen part de la complexitat
continuada i progressiva de la vida social de les nostres societats. 

El moviment de la professionalització

‘Les coses es conquereixen’ seria un lema adequat per a encapçalar el contingut d'aquest
apartat. Popkewitz (1991) aporta elements per a analitzar la millora professional dels
docents des d'un punt de vista politicosocial que permeti no focalitzar el nostre treball en allò
estrictament didàctic-pedagògic. 

Segons l'autor, l'originat entorn de la professionalització posa en evidència la retòrica que
comporta el terme quan aquest és adoptat per a exercir control i burocratització en lloc
d'oferir autonomia real. 
Es remarca com el propi terme de professionalització neix en estats amb tradicions
organitzatives diferents a les nostres i en col·lectius més pròpiament ‘lliberals’ que els
docents dels nostres contextos, a més d'associar-se a objectius marcadament
‘laborals’. 

Els grups professionals es van desenvolupar en EEUU i GB com a conseqüència de la
debilitat característica dels seus Estats centrals per a operar, a través de les professions,
com a mediadors de la regulació social. 
Per altre costat, cap admetre que ni els nostres contextos de treball, ni tan sols els nostres
esforços ‘crítics’, escapen a aquesta regulació: el discurs públic contemporani no és
merament un instrument formal descriptiu de fets, sinó que ell mateix es constitueix en un fet
per a contribuir a alinear la lleialtat i la solidaritat social juntament amb determinats valors i
interessos socials. 

En concret i des del quefer quotidià com a formadora l'anterior significa que, en no poques
circumstàncies, els rols que juguem, les condicions de treball en les quals pretenem ‘formar’,
són una part del discurs administratiu o econòmic de la formació i no sempre som del tot
conscients, ni de bon tros lliures, per a plantejar alternatives radicals a tal instrumentalizació. 
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Semblaria, i nosaltres no tenim més que defensar-ho, que existeix també una parcel·la
pròpia, un terreny on s’hi pot créixer com a col·lectiu i que, almenys en alguns termes, pot
autodefinir-se. 
La paradoxa que l'autor contraposa davant aquesta possibilitat és que també els
coneixements que ‘caracteritzarien’ realment als grups professionals solen dependre del
context; fins i tot es podria admetre que donat el pes del coneixement tecnològic -que es
desenvolupa en l'exterior del lloc de treball- nombrosos ‘exercitadors’ comprenen
escassament i cada vegada menys el funcionament de les tecnologies amb què conviuen. 
El concepte de proletarització també fa esment a aquesta qüestió. 

Així, encara que és innegable la defensa de principis com ‘autonomia’, ‘integritat’ i
‘responsabilitat’ no es pot deixar de considerar que existeixen relacions estructurals que
encunyen l'educació. Diversos autors parlen clarament del terme professionalització docent
com una defensa mediatitzada jeràrquicament. 

En aquest context, la formació del professorat s'hauria circumscrit a l'adquisició de
continguts i destreses fragmentaris i de caràcter pràctic, en detriment de la dimensió
pròpiament intel·lectual: ‘...les consideracions ètiques i intel·lectuals han estat substituïdes
per les destreses d’«administració», el que avui anomenem «govern d'aula»‘ (Popkewitz,
1991:105). 
En suma, quan per professionalització s'entén un procés de racionalització i formalització de
l'ensenyament que enforteix la racionalitat tècnica i la hiperregulació de la pràctica, s'ignoren
les relacions funcionals entre coneixement teòric i pràctic. 

En el cas de la formació permanent del docent, com sabem s’han donat circumstàncies que
han dut a mantenir durant molt temps una visió simple sobre l'aprenentatge professional i,
per tant, sobre la pròpia funció docent i la formació: per exemple, haver obviat la identitat
professional només pot explicar-se des d'una perspectiva tècnica i instrumental que pretenia
millorar la docència al marge dels docents en la seva consideració de persones, d'identitats
professionals i de pràctics que desenvolupen el seu quefer en condicions laborals i
polítiques determinades. 

El tema de la retòrica professionalitzadora enllaça amb altra qüestió: tota idea de projecte
duu implícit el perill de no atenir-se a les condicions ‘reals’. Treballar tenint en compte les
possibilitats ‘fàctiques’ és una exigència que, ara que segons diem hem abandonat els grans
relats de la modernitat (Lyotard, 1984), no podem defugir. 
Tots aquells que treballem amb una ‘matèria’ com la dels projectes, és a dir, projectant
l'acció cap al que seria desitjable, i els formadors en som un exemple, som proclius a
‘buscar’ o a ‘veure’ el desitjable per sobre del que es dóna: al mateix temps que això és
necessari, ja que projectem per a la millora, estem obligats a autodistanciar-nos d'això per a
comprendre la naturalesa del treball que realment tenim davant. 

Entenem que no és suficient dir que els professors han de ser reflexius i han de gaudir d'un
grau major d'autonomia. Abans és necessari establir tradicions de pensament i reflexió que
fonamentin aquestes declaracions i, per a això, ha de haver experiències reals de recerca
del que pot significar en cada context. En síntesi, davant la ironia que els intents
d'aconseguir majors graus de llibertat hagin desembocat històricament en una disminució de
les atribucions de qui han defensat la nova cota, ens plantegem que el repte està a poder
controlar -més i millor- aquest procés des de dintre. 

Com?. De moment, assumim -amb Popkewitz- que la nostra actualitat està obligada a
reinterpretar la tradició il·lustrada perquè el pensament postmodern ens fa conscients que
per molt nobles que siguin les nostres esperances, el curriculum és sempre una pràctica
construïda socialment i vinculada a l'esfera del polític.
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C) DESENVOLUPAMENT CURRICULAR en relació amb el DP i la
formació

Didàctica, curriculum i treball docent

Com dèiem, en l'actualitat es parla de ‘profesionalisme interactiu o complex’ indicant la
superació de certs models mecànics; la discrecionalitat didàctica en el desenvolupament
curricular i organitzatiu, pròpia del docent, es considera una tasca en absolut senzilla. 

Parlar avui de desenvolupament curricular és, a més, insistir en una necessitat àmpliament
sentida i en menor grau realitzada: “és necessari retornar la responsabilitat del curriculum a
les escoles” diuen Fullan i Hargreaves (1997:60).D'altra forma, segons ells mateixos, els
intents d'innovació basats en teories psicològiques de l'aprenentatge, no han tingut en
compte que aquestes havien de donar-se en contextos socials on existeix, a més
d'aprenentatge, ensenyament. 

S'hauria passat d'una visió normativa d’allò curricular a una visió centrada en la
intervenció professional. Com alertava Zabalza (1999), recordem-ho, no es poden
confondre les anàlisis curriculars i metacurricular; pretenem, doncs, centrar-nos tant en
unes com en les altres. De l'anàlisi metacurricular ens interessarà recórrer les fases
històriques i polítiques de definició del curriculum, sobretot, respecte al paper atorgat al
professorat; en l'anàlisi curricular ens centrarem en com el professorat pot, en la pràctica,
desenvolupar el curriculum. Deixem per al final del capítol l’anàlisi de les bases legals que
regirien la pràctica curricular en el nostre Sistema Educatiu. 

Donat que la nostra aproximació al desenvolupament curricular cerca com els professors
poden aprendre junts a desenvolupar un àmbit que els és propi, ens interessa particularment
la perspectiva de la intervenció professional dels docents: què és el que professionalitza, és
a dir, què fa que el curriculum estigui en mans dels docents i, per contra, què contribueix a
desprofesionalitzar o a convertir en aliè, ingenu o formalista allò curricular?. 

Segons recull Bolívar (1999:86), en el que podria ser una autocrítica -considerem que
encertada i valenta- per part dels mateixos responsables intel·lectuals de la Reforma, es
troba la rèplica que molts professors hem fet a les formes de pretendre desenvolupament
curricular en aquests anys de desenvolupament de la llei: Coll i Porlán (1998:23) jutgen (...)
que la manera de promoure el canvi és una estratègia simplificadora i tecnològica, en la
mesura que s'espera que els professors, tot i no havent participat directament en el disseny,
desenvolupin i apliquin posteriorment en el seu àmbit els canvis estructurals i normatius
prevists, l'estratègia pateix d'una certa visió tecnològica que tendeix a ignorar les variables
mediacionals que estan sempre presents en els processos de canvi social com són, sens
dubte, les reformes educatives. 

Segons ho entenem, el que connecta de forma problemàtica el desenvolupament curricular i
la formació docent en les seves múltiples formes - incloent-hi, per tant, l’autoformació o
formació autònoma- és, insistim, que el desenvolupament curricular en el si de cadascun
dels centres és de naturalesa complexa i ha de enfrontar-se a propòsits diversos,
diguem, d’acceleració del canvi que, en general, no es fan càrrec de tal complexitat. 

Desenvolupament curricular i formació docent són, irremissiblement, inherents al progrés i/o
millora escolar. El problemàtic és que la formació permanent del docent s'alineï amb
postures desprofesionalitzadores. 

Des de Stenhouse (1984) es van establir limitacions a la concepció del currículum
únicament com a aplicació pel marcat caràcter tècnic atès que separava el disseny del
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desenvolupament i establia dos àmbits de decisió: el polític o administratiu i l'escolar
o professional. 

Canvi i innovació educatius

Nombrosos autors apunten que, davant les exigències de canvi continu de les nostres
societats, el vital és predir-lo de forma precisa per a poder preparar-se, el que significa que
una manera d'afrontar els no pocs problemes creats per l'acceleració del canvi consisteix a
millorar el pronòstic, l'aprenentatge i l'adaptació (Ferreres i Molina, 1995). 

La UNESCO formulava, ja en 1990, el que ara seguiria vigent: “La idea de formar a l'home
per al canvi ha de convertir-se en la idea essencial. Adaptar-se al canvi ja no és suficient.
Tota formació ha de permetre preveure el canvi, amb la finalitat d'orientar-lo i dominar-lo.”
(í.:32) 

Quan Escudero i González (1987) defineixen innovació com una sèrie de mecanismes i
processos més o menys deliberats i sistemàtics per mitjà dels quals s'intenta introduir i
promocionar certs canvis en les pràctiques educatives vigents, es remarca la no infal·libilitat
ni control total de la relació entre el pretès i l'aconseguit. S’ha de destacar, també, que una
innovació en educació no implica -com col·loquialment pot utilitzar-se el terme confonent-lo
amb novetat o originalitat- invenció total, sinó adopció de solucions que,
contextualitzades en una concreta situació, suposin una possibilitat de millora; és
crucial remarcar que la intenció innovadora ha de traduir-se en un procés necessitat,
viscut i significat per les persones implicades en la transformació, és a dir, que encara
que pugui haver uns components que defineixin la innovació, aquesta sempre és una
recreació i requereix, per a donar-se, d'un desenvolupament professional. S'innova quan es
canvia davant una situació que vol ser resolta, i, la innovació educativa, per a ser real,
exigeix independència i responsabilitat professional per a decidir i actuar, i una
avaluació reflexiva que impliqui tots els participants i permeti controlar i regular el
procés de canvi. 

També estaria comunament acceptat que assumir aquestes orientacions per part del nostre
Sistema Educatiu és acceptar les exigències de donar respostes davant els següents
elements: 

- L'evolució de les estructures de forma que l'educació permanent i l'existència d'un
sistema educatiu flexible i diversificat siguin realitats sentides, valorades i utilitzades per la
generalitat dels ciutadans: no com itinerari sinó com a diversificació.
 
- Canvis en els continguts: en els centres educatius existeix desorientació sobre quins
continguts serien inexcusablement necessaris i, cada vegada més, hi ha consciència que es
dóna: 

1) Proliferació excessiva 
2) Anacronisme: el que s'ensenya, tant en continguts científics i culturals, com en

tècniques, ja està o estarà aviat superat. 
3) Desadaptació: incertesa cap al que serà necessari dominar en un futur per a

preparar d'acord amb això. (Ferreres i Molina (1995:34) citant a Danzin) 

D'alguna manera, s'assumeix que els continguts –sobretot els conceptuals- han estat
històricament superats i que, per tant, no poden considerar-se elements -absoluts- de la
planificació educativa. “S'ha produït més informació durant els últims 30 anys que en els
últims 5.000” afirma Hernández (1997:76) donant referències sobre les proporcions del canvi
en l'extensió dels continguts informatius. D'aquestes consideracions es deriva també la
necessitat d'entendre que els continguts escolars han de ser de tipus procedimental o
estratègic, actitudinal i social, a més de conceptuals: cal ensenyar com aprendre a aprendre
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i com aprendre a emprendre, cosa que, indubtablement, suposa metaconsciència sobre com
aprèn també el professor. 

- Paper del professor: cal citar la múltiple varietat de tasques a les quals el professor ha de
plantar cara en l'escenari que estem dibuixant. A més d'aquelles més específiques, que ara
no recollim, ha de ser capaç d'analitzar els contextos en els quals desenvolupa la seva
activitat, planificar les seves actuacions i donar resposta a una societat canviat (M.E.C.
Llibre Blanc per a la Reforma del Sistema Educatiu, 1989). 

Conseqüentment, i des d'un punt de vista més ampli i estratègic, la política educativa ha de
fer-se eco de la necessitat d'un tipus de Formació Permanent del Professorat i, tant
l'administració com els propis professionals docents i les investigacions que en aquest àmbit
es porten a terme, han de revisar contínuament les fases de detecció de necessitats (del
sistema i dels professors), planificació, desenvolupament i avaluació perquè es confrontin
les necessitats canviats, les percepcions d'utilitat i satisfacció de la formació, així com les
característiques d'aquesta per a fer-la sensible als contextos pràctics i a les perspectives
teòriques que la van alimentant en el transcurs del temps. 

De fet, des de l'àmbit de la formació permanent docent, es reclama, per considerar-lo una
anàlisi pendent, redefinir la tasca docent puix que s’entén que li són pròpies característiques
com la indefinició, la hiperresponsabilització, la desprofesionalització i, en definitiva, el
malestar docent, mereixedores, totes elles, d'atenció i estudi. (Imbernón, 1999) 

- Canvis en el propi concepte d'educació que vindrien marcats per aquells factors del
context de canvi que afecten la pròpia posició del fenomen de l'educació en el conjunt de
fenòmens socials. Les anomenades paradoxes del canvi (Hargreaves, 1996) seran objecte
d'atenció en l'espai dedicat especialment a la Formació Permanent. 

En conjunt, el context del canvi ens obliga a assumir que, tant l'educació com els llenguatges
sobre l'ensenyament (infància, individualitat, societat, entre altres) són, a més de lents
cognoscitives, maneres de pensar, de veure, de sentir i d'actuar en el món; opció radical -
d'arrel- és entendre, com fa Popkewitz (1991), que els problemes o pressions socials en
relació als quals s'ha creat el coneixement escolar segueixen sent la creació d'una
democràcia viable, la selecció i manteniment d'una força de treball, i la realització de
programes econòmics i de benestar social (í.:184). 

Desenvolupament Curricular: aproximació conceptual i pràctica

Partim de la idea central que les innovacions educatives tenen el desenvolupament
curricular o bé com a punt de partida o com a meta a aconseguir, és a dir, el progrés en els
diferents àmbits que convergeixen en una institució educativa, ha de tenir necessàriament
eco en la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupen en
totes i en cadascuna de les aules. 

El desenvolupament curricular pot donar-se amb motiu d'iniciar un projecte d'innovació
pròpiament curricular o, potser, ser la conseqüència positiva del desenvolupament
organitzatiu: sembla existir evidència sobre que les organitzacions escolars que satisfan als
seus integrants docents, fan més sensibles i proclius a aquests a realitzar actualitzacions en
la seva docència. 

El treball curricular que ens sembla rellevant per al canvi educatiu, pel seu arrelament
en la pràctica, té com a focus central (i ampli alhora) els processos d'ensenyament i
aprenentatge en els quals els docents estan implicats. 



37

Avançant en la definició, s'entén desenvolupament curricular com un “espai de naturalesa
social i professional (...polítiques) de presa de decisions sobre l'escola i l'ensenyament on
resulta evident que no només intervé el professorat, sinó que són diversos els elements
personals i institucionals implicats i singulars les dinàmiques de participació de les diferents
persones, col·lectius, i estaments, d'acord amb aspectes contextuals substantius com el
sistema polític, l'estructura administrativa o l'entorn cultural des d'on es prenen i justifiquen
les decisions curriculars adoptades, (és a dir) tot allò que es denomina determinacions
curriculars.” (Fernández Cruz, 1999:102). 

Curriculum com a acció (experiència a desenvolupar en l'ensenyament) i curriculum com
a representació de l'acció, serien dues concepcions necessàriament complementàries. 

La paradoxa àmpliament suggerida i acceptada és que les competències requerides en
l'actualitat per a desenvolupar la complexa funció docent (competències cognitives,
afectives, i socials, implicades en tasques com disseny, aplicació, avaluació, reflexió,
comunicació, millora, prospecció, etc.) són, en conjunt, habilitats, compromisos i dominis, en
definitiva, per als quals la generalitat dels professors no ha tingut una formació acurada, i
sobre els quals, en síntesi, les experiències han estat escasses o inexistents. 

El cert és que quan aquests aprenentatges requerits no es donen realment, succeeix que al
professorat se li predica en innombrables ocasions la consigna sobre com han de ser les
seves competències però, en canvi, no les arriba a experimentar ni a consolidar. Com
sabem, els professors no apliquem els mètodes que ens han predicat sinó els quals
ens han aplicat: com a conseqüència, possiblement es desencadeni un efecte similar i en
cascada pel qual es predicarà als alumnes, per exemple, que han d'investigar, que han de
voler llegir, que han de treballar en equip, però tampoc es viurà amb ells en què consisteix
tal prèdica. 
Es tractaria, sens dubte, del fenomen –assentat- de retòrica sense pràctica. 

Models de participació del professorat en el Desenvolupament Curricular

Una idea que ajuda a visualitzar la relació entre disseny i desenvolupament, que en
altres moments del treball es tradueix també en la relació entre teòrics i pràctics o entre
poders i executants, ve donada per la participació del professorat en el curriculum. 

La determinació del grau de participació dels professors en el desenvolupament del
currículum s'associa a etapes històriques, a paradigmes epistemològics i filosòfics, i també
a aspectes referents a les condicions reals i concretes en les quals ha transcorregut el
treball dels professors respecte al curricular; Fernández Cruz (1999) planteja que els límits a
una cada vegada més madura participació han consistit en: 
- l'ús restringit d'estratègies de desenvolupament curricular en la formació permanent del
professorat, 
- l'escassesa (absència?) de temps de treball conjunt efectiu dels docents, 
- l'excessiva prescripció curricular (àdhuc en els seus plantejaments mínims) i 
- les creixents racionalització organitzativa i burocratització de l'escola (contràries a la
necessària flexibilitat institucional que es precisa per a abordar processos de
desenvolupament curricular). 

Passa que en l'àmbit escolar, encara que teòricament no existeixi una prescripció curricular
total, aquesta s'acaba imposant en la pràctica, per exemple, per la utilització generalitzada
i/o acrítica de llibres de text que, al seu torn, ve prescrita per les condicions precàries de la
pràctica docent: mobilitat del professorat (que, àdhuc anant remetent, segueix afectant a
nombrosos centres), progressiva especialització en matèries diverses, feminització sense
una anàlisi seriosa i compensacions -per exemple organitzatives-, condicions disposades
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per a un treball atomitzat que, només retòricament, pot contemplar el treball en equip, i una
homogeneïtzació dels centres a causa de la no admissió real de propostes d'autonomia, etc.
(Iranzo, 2001). 

En el nostre context, Bolívar (1996a, 1999, 2000a, 2000b) s'ha referit als graus de
participació amb els anomenats models o perspectives de fidelitat, d'adaptació mútua, de
construcció curricular i de reconstrucció curricular. Ens detenim a analitzar-los. 

Més que descriure exhaustivament cada model (en les obres citades s’ha realitzat una
síntesi de referència) intentem analitzar la situació actual i què diu referent a això la LOGSE,
al mateix temps que podrem situar el tipus de model docent que pretén fomentar. 

1) La perspectiva de fidelitat. En síntesi, el coneixement curricular que una perspectiva de
fidelitat exigeix és una anàlisi de què ha d’aplicar-se i la seva conseqüent posada en
pràctica: aquest és el paper del professor en un ensenyament que es concep com a lineal i
simplement aplicatiu; l'avaluació haurà d’ocupar-se de mesurar el grau de congruència entre
disseny i posada en pràctica. Aquesta situació de fidelitat extrema, convé recordar-lo, va
deixar de ser el model imperant de política educativa de desenvolupament curricular des
dels anys 70 en els quals, per diverses causes, no pròpiament educatives (crisi del petroli,
crisi capitalista, necessitat de reducció pressupostària i revisió de despeses en relació amb
la productivitat del sistema educatiu), encara que sí relacionades amb el fracàs pràctic de
nombrosos projectes curriculars innovadors, autors com Fullan i Pomfret (1977) posen en
evidència la importància del paper del professor com a agent de desenvolupament i, en
alguna mesura, reconstructor del curriculum. 

Aquests autors detecten que pera que la implementació sigui eficaç han de centrar-se en el
desenvolupament pràctic que se’n fa tot analitzant les adaptacions que els centres realitzen. 

2) Adaptació Mútua. En aquesta fase històrica o model curricular es realitzen un tipus
d'investigacions que s'ocupen del grau d’implementació respecte al disseny buscant la
congruència entre les tècniques que es troben implícites en el disseny i la cultura, els
compromisos i els valors escolars. Es tracta de la perspectiva de desenvolupament
curricular com a adaptació mútua perquè a partir d'un curriculum proposat, és a dir, d'un
document extern, la qüestió és què fem en la pràctica? i com s'aconsegueix que la proposta
es converteixi en curriculum real en els diferents centres?. 

Com Bolívar ens fa notar, aquesta implementació no deixa de pertànyer a una perspectiva
de fidelitat. La participació del professorat es dóna únicament en l'elaboració del disseny per
part de professors experts. 
Des d'aquest moment les lògiques curriculars s'han situat, d'alguna manera, en una
perspectiva de procés segons la qual el curriculum ha de ser formatiu per al professor a més
de ser-ho per a l'alumne. 

3) Desenvolupament o Construcció Curricular 
A partir d'assumir l'anterior, i en clara continuïtat, el que s'ha anomenat Desenvolupament o
Construcció Curricular és la proposta de partir d'un disseny extern estructural i més o menys
obert, admetent que ha d’existir una contextualització per a cada realitat diferent i admetent
també que aquesta adaptació no pot ser realitzada pels experts que l'han dissenyat sinó per
cada grup de professors. 
El DCB, responsabilitat experta, i les orientacions del disseny curricular, estableixen una
certa separació però, insistim, ens sembla que la clau es troba no només en la fase de
decisió sobre quins continguts o quines seqüències haurien de tractar-se, sinó en tot
el que envolta al fet propi d'articular curricularment, didàctica i institucional
l'ensenyament i la formació cultural de forma autònoma. 
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Sense entrar en les possibles crítiques a les estratègies i plans de formació curricular que
s'han seguit en la difusió i demanda de desenvolupaments curriculars per part de
l'administració a cadascun dels centres, ens atrevim a dir que la suposada construcció
curricular s'ha viscut més com una exigència externa amb fins burocràtiques que com una
oportunitat de procurar reflexió i millora de la pràctica als centres, intencionada i planificada
per l'administració reclamant. 

Referent a això pensem que, cal reflexionar concretament sobre el que ens sembla clau:
com s’han planificat els temps i espais de treball conjunt del professorat. És a dir,
quins canvis organitzatius s’han establert administrativament per a incrementar els espais
de reflexió que les noves circumstàncies requereixen?. Per exemple, el model de l’hora
‘exclusiva’, en el cas del professors d’infantil i primària, segueix sent vàlid com a única
plataforma de treball conjunt? Se sap quelcom de l’aprofitament col.legiat dels espais
comuns en secundària? 

En el desenvolupament habitual de la nostra funció assessora hem experimentat de
forma continuada –i en general- com interessa als professors compartir en grup
reflexions, opinions, expectatives, etc. sobre el seu treball. Interessen d'igual manera
aspectes denominats pràctics que teòrics sempre que anomenem teòric a allò
directament relacionat amb les problemàtiques pràctiques i serveixi per a il·luminar
l'anàlisi. No defensaríem una posició que negui als docents el plaer de l‘heurístic. Es
tractaria, bàsicament, d'una qüestió relacionada amb les maneres de pretendre
l'aprenentatge. 

Arribaríem així al moment de trànsit respecte a la perspectiva que actualment es considera
òptima, ideal, realment de desenvolupament professional i de valoració i respecte per la
labor docent, anomeni’s construcció o reconstrucció curricular. 

4) La Perspectiva de Reconstrucció Curricular. Aquesta entén de la manera següent el
desenvolupament curricular (Snyder, Bolin i Zumwalt, 1992, en Bolívar, 1996a:3): 
1. El coneixement curricular és contextualitzat, creat en la pràctica quan els
professors es comprometen en els processos d'ensenyament-aprenentatge en les seves
aules/centres. 
2. El canvi curricular és un procés de desenvolupament individual i canvi en el
pensament i pràctiques, més que un conjunt de procediments de disseny i implementació. 
3. El treball del professor amb el curriculum, més que adaptar curricula creats o
impostos, consisteix a respondre a les percepcions dels seus contextos. 

En síntesi, si tenim en compte tot l'anterior, ens trobem amb una redefinició que presenta al
docent, més que com a tècnic en exclusiva, com a actor moral amb un bagatge que inclou
coneixements, actituds i habilitats necessaris per a poder elaborar judicis independents.
L'avaluació de l'eficàcia lligada a la concepció de tècnic exigeix control extern a més
d'intern, mentre que l'avaluació del criteri de l'actor moral requereix un compromís sobretot
intern a més, naturalment, de suport i seguiment compartit amb les instàncies externes.

El Desenvolupament Curricular i la Formació Permanent docent

Si establíssim la relació entre les maneres de participació del professorat en l'elaboració i
desenvolupament del curriculum i altres elements importants, no podríem oblidar el paper de
la formació permanent del docent. 
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Presentem a continuació un quadre en el qual es creua cada perspectiva o model de
participació curricular amb la forma que es defineix el paper del professorat, la concepció de
la seva formació, la tasca d'agents externs i la funció dels materials curriculars. 

Enfocaments /
Aspectes

Perspectiva de
fidelitat

Adaptació mútua i
Desenvolupament
Curricular

Reconstrucció
curricular

Paper del
professorat

Consumidor, tècnic i
executor de
directrius externes

Subjecte actiu, en la
construcció i adaptació
del curriculum

Investigador que
indaga de manera
intencional i
sistemàtic

Formació del
professorat

Recurs instrumental
per a aplicar 
el canvi

Donar suport l'adaptació
amb les maneres de fer

S'inscriu en el propi
context de treball

Tasca d'agents
externs

Recursos
instrumentals per a
difusió i aplicació

Facilitadors del procés
de desenvolupament

Són els propis
col·legues i alumnat

Funció dels
materials 
curriculars

Difonen i posen en
pràctica el disseny
oficial

Recursos diversificats de
suport per al
desenvolupament
curricular

Produïts pel propi
professorat

Reelaboració de les principals perspectives de la innovació curricular i el paper del
professorat (Bolívar, 1999, en Fernández Cruz, 1999:108) 

El desenvolupament curricular admet un model constructivista del coneixement del
docent i un enfocament interpretatiu sobre la construcció social de la realitat de forma
que, prevalent els significats dels agents curriculars, es contextualitza el canvi perquè la
tasca dels assessors és capacitar al professorat per a millorar la pràctica facilitant processos
que permetin que el centre escolar pugui desenvolupar-se de manera pròpia. 

En la nostra introducció al treball ens situàvem en una posició crítica respecte a valoracions
estandarditzades que solen fer-se sobre algunes de les modalitats de formació que, per no
gaudir de l'estatus políticament correcte del moment, es menystenen de forma poc rigorosa:
ens referim que, en ocasions, la presència d'un agent extern com a facilitador es considera
un debilitador de l'autonomia dels equips o una disminució del grau de qualitat formativa. 
El propi cas que estem estudiant representaria una innovació que -en alguna mesura-
s'ha teixit i estès de perifèria-perifèria, però molt ajudada per persones que, sense
estar vinculades a reformes ‘burocratizades’, i treballant en contextos molt propers a
la significació que donaven els professors a la innovació, han estat assessors/es
externs. 

Entenem, doncs, que la col·laboració -en alguns moments- d'assessors externs no contradiu
el procés de la pràctica emergent que caracteritza el model de reconstrucció ja que, a més,
l'assessor/a pot estar, com diem, vinculat als canvis que es plantegen en el centre i ser
considerat com un autèntic agent de canvi i d'ajuda. 

És a dir, la persona assessora, a més de ser docent, pot pertànyer a les xarxes
professionals que suggereix el concepte de professionalització interactiva de Fullan i
Hargreaves (1997); en aquest sentit concret plantegen orientacions per a l'acció dels
professors com: 

a) evitar balcanitzacions intercanviant experiències amb el medi, amb altres centres, i altres
professors i professionals, 
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b) deixar escoltar les veus interiors en fòrums de discussió, dient què defensem, què ens
frustra, què tenim com ideal, etc. 
c) reflexionar en, sobre i en relació a la pràctica mitjançant mecanismes que salvin les
limitacions de reflexionar a partir de dades limitades o de la insuficiència de la pròpia
pràctica (perquè el que fem és diferent del que pensem que fem i, per tant, l'observació
d'altres persones ens ajuda a reconstruir i contrastar elements sobre la nostra acció), i de la
no reflexió crítica sobre propòsits i contextos, és a dir, la limitació al context aula, que ha
d’obrir-se també a l'interès i participació en moviments docents, sindicats, etc. 

En aquest context de reflexió, ens sembla del tot possible i, com dèiem (Iranzo, 2001), en
moltíssimes ocasions necessari, la intervenció de la persona assessora que pot dinamitzar
aquestes situacions i liderar -inicialment- processos d'observació, col·laboració entre
professors dintre de les classes, contrast amb altres persones, etc. com els que es
plantegen. Insistim que en les etapes de conformació del grup de treball aquest paper sol
ser rellevant puix que habitualment no han emergit encara els liderats naturals interns que,
òbviament, s’hauran de consolidar, des de dintre, el procés permanent de millora. 

Insistim, doncs, que la major dificultat la veiem en l'alt grau d'exigència derivada de la pròpia
definició de reconstrucció curricular: “...requereix un context d'autonomia, centres capacitats
per a resoldre per si mateixos els seus problemes, i uns professors compromesos que
interpretin, alterin, revisin o creïn el currículum d'acord amb les seves perspectives i
situacions. Un desenvolupament curricular propi exigeix redefinir la relació amb el
coneixement públic extern...els professors passen a ser iniciadors en lloc d’implementadors,
i creadors més que receptors.” (Fernández Cruz, 1999:109) 

Suposem que a hores d'ara ningú creu que pel fet que la LOGSE promogués el treball dels
docents en el centre això es dóna de forma directa i immediata. Tot el contrari. En aquest
sentit, les competències reflexives i comunicatives han de ser objecte de treball per a la
formació permanent del professorat i, insistim, no només com una forma de capacitació per
al canvi sinó com una forma de construcció de la professionalitat docent i del
desenvolupament curricular i organitzatiu.  
Pensem que, com apunta Gimeno (1996:11), “la reflexivitat és operativa en la mesura
que es manté oberta al món de la cultura, i al món del pensament de la teorització (...)
que el que cal reivindicar és la força de l'intel·lecte, la força de la raó, la força de la teoria, la
força de la investigació, lligada o no a l'acció i a la pràctica, és a dir, els moviments
d'investigació-acció, la crítica dels grups crítics de treball, els grups col·legiats o cooperatius
de treball o estan oberts al pensament universal o quedaran tancats en les seves pròpies
misèries (...) o mantenim el lligam amb el pensament cult, amb el pensament científic, amb
el pensament del tipus que sigui, o d'encegar-nos a les preocupacions que ens dóna la
pràctica pot ser quedar sotmesos al cercle viciós dels propis problemes que un té.” 

Amb aquestes consideracions l'autor estaria parlant d'un estil que s'ha preconitzat en alguns
models de formació en els quals no s'hauria interpretat adequadament la relació entre teoria
i pràctica i, així, opina que “el repte de la divisió teoria-pràctica és un problema mal plantejat
històricament, perquè parteix d'una definició institucional del treball, que uns eren teòrics
dolents i uns altres eren pràctics, se suposava que molt bons (...) el problema radica a
establir en quina mida les teories del teòric són les teories del pràctic i en quina mida les
pràctiques del pràctic són problemes de la teoria del teòric ...que el teòric baixi al pràctic,
que el teòric s'elevi el que li doni la gana, però que com més s'elevi, més t'il·lumini en el
sentit que t'ajudi. La teoria no té la funció d'alterar la història, sinó de ser un motor de la
història, però no l'únic motor.” (í.:13) 

En la nostra introducció plantejàvem que el problema de la teoria i la pràctica era, també,
una de les qüestions sobre les quals volíem indagar. Trobem en les paraules d'aquest autor
allò que intuíem i havíem experimentat en la nostra pràctica com a formadora i, òbviament,
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també com a persona a la qual li ha interessat l'aprenentatge: “no caiguem en un menyspreu
del pensament compromès, crític, que inevitablement és teòric, encara que en la teoria
tinguem també aquest punt de vista modest. El pensament és alliberador, ha estat motor de
la història, és elaborador de concepcions ètiques, de projectes utòpics perquè de la pràctica
no surt sempre la utopia, el que és desitjable ...no caiguem en falsos reduccionismes dient
que el que importa és l'experiència, el practicisme pitjor entès perquè aquest practicisme
també ha demostrat ser acrític, ateòric i no sempre analista del que caldria fer.” (í.:15) 

Sintetitzant, entenem que el desenvolupament curricular en els centres és una qüestió
que no pot simplificar-se quant a quins han de ser els seus protagonistes o com ha de
ser el focus de treball, ja que els liderats s’han d’exercir i la relació teoria-pràctica ha
de ser estreta: definir les formes concretes d'articular aquests elements no serveix de
gaire quan sabem que els processos de canvi en organitzacions socials i
d'intervenció educativa són complexos i requereixen de la confluència de
circumstàncies afavoridores que contrarestin fenòmens existents com la
intensificació, la mobilitat, els diferents nivells de compromís, etc.

Altra consideració que volem afegir és que “reivindicar un interès personal (...) del
professorat en el desenvolupament del currículum, és reconèixer la connexió entre
l'experiència curricular de cada ensenyant i la comprensió de la seva pròpia vida dedicada a
l'ensenyament.” (Fernández Cruz, 1999:119). Aquest matís d'identificació personal en el
desenvolupament professional és el que ha reorientat el curricular cap al polític en tant
que intervenció professional. 

En lloc de centrar l'esforç de formadors, investigadors i dels propis professors que volen
canviar en les dificultats per a adaptar les innovacions a la realitat dels centres, hauríem de
centrar-nos a construir un model de formació orientat al desenvolupament personal i
professional l'eix vertebrador del qual sigui el desenvolupament curricular: de formació
entesa com a capacitació per al canvi, a formació entesa com a procés de construcció
del canvi, de forma que el desenvolupament curricular es converteixi en l'escenari del
desenvolupament professional docent. 

Thiesen (1992) planteja les condicions per a que desenvolupament del professor i millora de
la pràctica a aula es vegin mútuament beneficiats: 
- que el focus sigui l'aprenentatge dels alumnes. 
- ha de ser el professor (i els seus alumnes) els qui han de mantenir el control sobre el
procés. 
- el procés es dóna en la dinàmica social de l'aula que, inevitablement, és complexa i
incerta:  ha de tenir-se en compte. 
- les bases de legitimitat educativa que, com activitat moral, no poden desatendre's es
miraran des dels significats personals atorgats a les experiències, el sentit que la comunitat
atorga a la pràctica educativa, i els valors comuns socials. 
- el desenvolupament mutu implica desenvolupar activitats reflexives, interactives i
transformadores.(en í.:112) 

Existeix un nexe interessant i productiu que suggereix una línia de treball cap a la qual cal
tendir tant en la Formació inicial com en la permanent. Ens referim al nexe entre
Desenvolupament Curricular i narrativització: cal demanar que es narri, el que és el
mateix que dir que cal permetre i estimular que es parli, i es contin les seqüències
personals que els professors connecten als diferents temes que es tracten.
(Fernández Cruz, 1999) 

Per què la narrativitat pot exercir aquest paper de nexe? L'anàlisi narrativa integra en
episodis unitaris elements de reflexió i anàlisi de la pràctica del professor: 
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- la perspectiva temporal a partir de la qual poden encadenar-se causal i interpretativament
successos relacionats a partir de la reflexió i les percepcions de narrador i analista 
- les diferents dimensions del DP, sense que se separin artificiosament aspectes personals i
professionals, valoratius i perceptius i d'intervenció en l'acció. 
- la superposició de diferents plànols de referència del DP, atès que poden recollir-se marcs
organitzatius o espacio-temporals diversos, corresponents a espais de decisió i d'intervenció
curriculars (aula, centre, funcions diferents en espais i amb persones diferents,...). 
- la simultaneïtat d'enfocaments que ve donada per l'espontaneïtat del fil narratiu: pot
passar-se del global al detall, del llunyà al pròxim, de l'individual al col·lectiu, etc., amb la
particularitat, a més, que tota aquesta complementarietat apareix superposada en la escena
narrativa que es tracti. 

La trajectòria professional, les relacions entre els sistemes de creences i les innovacions
educatives, els contextos organitzatius del desenvolupament curricular, el coneixement
professional i la identitat professional, són tòpics narratius inherents al progrés curricular. Es
tanca així el cercle sobre dos temes importants: la rellevància del coneixement de les
estructures facilitadores del treball docent i el problema de l'aprenentatge dels
professors. 

Desenvolupament Curricular, directrius administratives i investigació

Ens ocupem ara d'observar com les directrius administratives han donat suport a la
concepció de desenvolupament curricular que hem definit. Desplegaments de les mateixes
en la definició de la Formació Permanent, així com les investigacions que es realitzen en el
camp de l'educació, completaran el panorama.  

Trobem que la LOGSE promulga articles on proclama l'autonomia dels centres pel que fa a
la definició i programació de les matèries optatives (Art. 21.3), l'autonomia pedagògica i la
facilitació i estimulació del treball en equip dels professors (Art. 57.4), i el foment de la
investigació i elaboració de projectes que incloguin innovacions curriculars, metodològiques,
tecnològiques, didàctiques i d'organització dels centres (Art. 59.1); a més de decretar
aquestes maneres de fer sobre el treball dels professors respecte al Disseny Curricular
Base, explicita que, “només si el seu contingut resulta significatiu per al professorat, servint-li
de guia i instrument per a la seva activitat educativa, pot el Disseny Curricular complir la
seva funció. Ara bé, perquè realment el Disseny resulti orientador cal que als professors els
arribi no només com producte elaborat, en el seu producte final, sinó també com a procés,
declarant-se de manera explícita l'itinerari que ha conduït a una determinada
formulació.”(MEC, 1989b:30). 

Àdhuc semblant-nos això important, reiterem que la clau està a permetre i facilitar que els
centres puguin tenir temps i espais adequats de conversa orientada cap a l'anàlisi i la
projecció de plans de millora. Ens sembla que no es tracta d'una crisi, ni de creativitat ni de
compromís, sinó més aviat d'oportunitats i possibilitats reals de cooperació en els múltiples
projectes que es volen portar a terme. 

Ens interessa preguntar-nos sobre com ha intervingut en la pràctica l'administració en
l'ajuda per al desenvolupament curricular en els centres; pot dir-se que, òbviament
seguint les directrius legals, ha articulat els anomenats Plans de Formació que han
desenvolupat models territorials específics. 
En Villar (1996) es recull el que vol ser una perspectiva particular i al temps general del
desenvolupament dels plans de formació en cada comunitat autònoma i en les comunitats
pertanyents -aleshores- al territori MEC. 
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Pel que fa al nostre context Gairín (1996) aporta dades dels plans, dels estudis i de les
memòries de les entitats organitzatives fins l'any 1992 i constata que l'esforç realitzat ha
donat lloc a un esquema de treball que coordina les actuacions que les diferents
institucions realitzen any rere any; per altra banda aprecia com a limitació que encara
que la tradició catalana en formació permanent del professorat hagi originat un
panorama ampli d'iniciatives, tant el desenvolupament com els nivells d'actuació són
diversos i la planificació d'actuacions no sempre ha estat generalitzada ni s'ha aplicat
d'una manera sistemàtica, depenent de la institució directament responsable. 

És important tenir en compte que és -sobretot- a partir del període que aquests autors
recullen en aquesta obra quan, desplegant en la pràctica les directrius de la LOGSE, es
desenvolupen progressivament modalitats de formació que serien les que representen el
moment actual. 
A partir de la formació bàsica per a la Reforma es desenvolupen, incentivades de forma
important per les entitats organitzadores de formació (ressaltar els serveis educatius del
‘Departament d’Ensenyament’, ICEs de les diverses universitats, Moviments de Renovació
Pedagògica i sindicats d'ensenyament), activitats formatives de tipus (més) autònom com
projectes de centre, seminaris, grups de treball, etc., en els quals l'incentiu, pensem, està en
bona part -més quan parlem de les primeres fases d'un nou model de formació- a oferir la
possibilitat de comptar amb alguna ajuda externa en forma d'assessorament; en tot cas, les
modalitats que més s'han desenvolupat, com tindrem oportunitat de veure, són les més
vinculades a un treball compartit entre els professors. 

Tal com diuen els autors anteriorment citats referint-se tant al context concret català com al
del conjunt de l'estat, falten estudis sobre els temes que afecten a la formació. Pensem que
aquesta consideració és encara més apressant en el nostre moment actual atès que, com
dèiem en la introducció, el fet d'haver-se ‘dimensionat’ de forma important el volum de la
formació del professorat fa més necessària la seva anàlisi. Tornarem a això en el capítol
dedicat a la formació permanent del professorat.  

Passant a l'aspecte de la investigació, donem la referència de Barquín (1999) on es recullen
les línies d'investigació recents en el context de l'estat espanyol. Segons aquest autor, tres
són els camps o enfocaments actuals de la investigació: 
- Enfocament sociològic 
- Pensament del professor 
- Enfocament de l'estrès docent 

No entrem ara en les conclusions de l'autor (í.:437ss.) respecte l’estat de la professió de la
docència, tret de ressaltar que la preocupació del professorat per la qualitat de
l'ensenyament se subratlla a través dels indicadors de professors implicats en
seminaris i grups d'innovació que apareixen com a incomparables respecte a
qualsevol altra professió (potser la més alta dintre del món del treball). 
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D) DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL (DI) en relació amb el
treball docent 

El desenvolupament curricular en el context del desenvolupament institucional

Desenvolupament curricular i Desenvolupament Institucional són la representació bipolar del
progrés escolar i educatiu. Pot haver tendències més o menys centrades en el treball de
cadascun d'aquests dos àmbits però necessàriament un és suport per a l'altre i han de
confluir necessàriament en la millora de les situacions d'aprenentatge dels alumnes. 

Situar-nos en una perspectiva de Desenvolupament Curricular en connexió al
Desenvolupament Institucional ens apropa a una tradició crítica que inclou el canvi educatiu
com a part del canvi social al servei d'unes fins emancipatòries i que concep al professor
com un intel·lectual críticament compromès. 

La relació entre DI i DP ve donada perquè es considera que la millora escolar com a
reconstrucció (necessàriament continuada) dels centres escolars significa optimitzar
les situacions de treball de manera que aquestes es converteixin en els potencials
contextos de formació i innovació i que desemboquin, al seu torn, en la millora dels
aprenentatges dels alumnes. 

Tenint en compte, doncs, que ha hagut una evolució important en els moviments de millora
de l'escola des d'aquelles perspectives centrades en el treball sobre qüestions de l'estructura
organitzativa fins el moment actual en què s'integra el Desenvolupament curricular i
l'organitzatiu, ens detenim en el significat del terme de millora: “una escola que millora és
aquella que incrementa la seva efectivitat al llarg del temps, on efectivitat és jutjada en
termes de valor-afegit.” (Gray, Hopkins i Reynolds, 1998 en Bolívar, 2000b:15). 

La qüestió rellevant és com arribar a crear estructures de millora escolar: és a dir,
parlar de DI és parlar de les formes de relació dels centres amb tot el que els envolta i amb
tots els membres de la seva comunitat. 

Aquests propòsits mostren fins a quin punt el treball docent teixeix pretensions de
naturalesa paradoxal i, fins i tot, podria parlar-se d’hiperatribució ja que en les
organitzacions actuals ens veiem obligats a buscar solucions internes a problemes no
creats específicament dintre. D'una banda, l'intern i l'extern no es divideix ni tan sols per
una feble frontera. Per altra banda, aquest problema sobrevingut és conseqüència d'haver
superat el paradigma tècnic que sí hagués diferenciat aquests àmbits ‘indivisibles’ encara
que, sens dubte, per a crear imatges falses. 

És important precisar que en el plànol de la pràctica la millora institucional entesa com a
desenvolupament està intervinguda, segons Fernández Cruz (1999) per requisits: 

- el repertori d'estratègies cognitives individuals 
- la cultura institucional de l'escola 
- l'estructura formal de l'organització 

A més precisa centrar-se en: 
- les maneres de treball dels professors (el grau de col·laboració i colegialitat) 
- una estructura organitzativa que pugui ser ecològicament afavoridora. 

Pel que fa a la formació del professorat, ‘habilitar-lo’ en estratègies significarà, lluny de
models aplicacionistes, practicar aquells que permetin, al mateix temps, establir situacions
reals d'aprenentatge en el context de les relacions de treball dels professors (que en el
model d'escola com totalitat era el focus de treball) i ocupar-se de qüestions didàctiques i
organitzatives. 
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En la línia de l'aprenentatge organitzatiu o de les organitzacions que aprenen (tema que
es va tractar recentment en el III Congrés Internacional sobre Direcció de Centres Educatius
de Deusto, 2000), s'assumeix que encara que no pot parlar-se de forma ‘instrumental’ sobre
si és l'aprenentatge individual el que provoca l'organitzatiu o viceversa; se sap que ambdós
són de naturalesa diversa i que, en tot cas, si una organització aprèn no és perquè se sumin
els aprenentatges individuals, sinó perquè en el seu interior, entre altres coses, es dóna un
processament social de la informació i dels fets i realitats circumdants de forma que es
reconstrueix col·legiadament. 

Fullan i Hargreaves (1997) afirmen que no és possible aconseguir unes cultures
col.laboratives fortes sense un desenvolupament individual fort. Bolívar (2000a) també recull
les dues teories sobre si és l'aprenentatge individual o l'organitzatiu el motor de les millores.
En qualsevol cas s'admeten una sèrie de condicions que afavoreixen el desenvolupament
del centre des d'una perspectiva organitzativa; es ressalten:
-disposar d'oportunitats per a treballar i aprendre uns d'uns altres intercanviant i construint

coneixements i experiències, 
 - no estar subjectes a relacions desiguals quant al poder i presa de decisions, i 
 - tenir la possibilitat d'autonomia individual. 

Tornant a la caracterització del Desenvolupament Professional en contextos socials de
treball docent que ens ocupava, dir que assumim que el coneixement professional és
experiencial, personal, grupal i contextual i, atès que es dóna en institucions, és la creativitat
i el lideratge -o liderats- transformacionals (Bass, 2000) els factors que poden crear un
pensament fructífer que sigui percebut per l'equip de professors com a propi i com a motor
de millora. Les referències de Vila i Solabarrieta (2000) i Bass (2000) definint els trets del
liderat transformacional que superaria al transaccional; la de Hall (2000) que dedica als
valors en les organitzacions i la de Gairín (2000) que analitza els canvis culturals en les
organitzacions que aprenen, són importants. 

És més, els centres es reestructuren si es pren com a nucli del canvi la cultura escolar
i no només l'acció diària, perquè això implica que es dóna importància als valors, les
imatges, els significats i expectatives compartits, i l'esforç per al canvi se centra en
les maneres concretes de treball. Nosaltres entenem per maneres de treball allò que
queda englobat en la forma de definir, realitzar i valorar les tasques comunes i els
aspectes organitzatius i socials per al seu desenvolupament (temps, espais, recursos,
etc.) i en les formes de construir els liderats compartits. 

La cultura del centre

La complexitat de les realitats dels centres ens duu a detenir-nos en un altre element que
forma part de la vida de les organitzacions educatives i que ha estat àmpliament tractat en el
nostre context (Pérez, 1991; Ferreres, 1992; Díez, 1999, entre altres): la cultura del centre.
És imprescindible tenir en compte la seva existència perquè el compromís de la formació
amb el desenvolupament professional dels professors passa per estar compromesos també
amb l'espai marcat per la cultura professional i la cultura dels centres en desenvolupament.
Si realitzem una consulta etimològica a paraules relacionades, veiem com ‘ethos’ (costum,
caràcter) deriva en ètica; trobem que cultura ve de ‘colere’ (‘coldre’ en la font consultada),
rendir cult o honor. 
Rivas (1990) defineix cultura com el conjunt de pautes de comportament i d'actuació
característiques d'un col·lectiu determinat en un espai i en un temps també determinat;
Pérez (1991) integra en la definició la idea de conjunt de significats compartits, tots ells
desenvolupats a través del temps per diferents grups de persones com a
conseqüència de les seves experiències comunes, les seves interaccions socials i els
seus intercanvis amb el món natural. 
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Ferreres (1992) parla de les organitzacions on es dóna aquesta cultura com complexes
xarxes d'idees i expectatives sobre el que cal fer en elles, com un conjunt de diversos
papers portats a terme pels professionals que teixeixen una estructura de posicions
personals. 

Aquest és l'espai on treballa la formació del professorat, és a dir, entre els diferents
plànols del desenvolupament i la cultura professional que poden millorar-se per a
augmentar els significats comuns dels equips docents, acréixer les racionalitats i les
anàlisis, i, en definitiva, la presa de decisions. 

En la configuració de la cultura, nosaltres emfatitzem, a més, l'emocional, l’”a-racional” o
basat en la intuïció que prové d'experiències passades de presa de decisions, com
recentment ho anomenava Angulo (1999). Dedicarem major espai a aquest tipus de
racionalitat quan ens dediquem als aprenentatges docents. 

El contingut de les cultures dels professors consisteix en les actituds, valors, creences,
hàbits, supòsits i formes de fer les coses fonamentals i compartides en el si d'un determinat
grup de mestres o per la comunitat docent, en general;(...) la forma de la cultura dels
professors consisteix en els models de relació i formes d'associació característiques entre
els partícips d'aquestes cultures, es posa de manifest en la manera d'articular-se les
relacions entre els docents i els seus col·legues (...) quatre grans formes: individualisme,
col·laboració, col·legialitat artificial i balcanització. (Hargreaves, 1996:190). En aquesta obra
l'autor analitzava, detalladament, aspectes relatius a cadascuna de les formes de cultura. 

Fullan i Hargreaves (1997) parlen d'una certa evolució entre les diferents cultures i
estableixen que hauria formes febles i formes més fortes (el treball en comú); admeten que,
evolutivament, i en el millor dels casos, formes de col·laboració còmodes i artificials, poden
derivar cap a formes cooperatives entre el professorat. 

Recentment, Díez (1999) ofereix una perspectiva històrica comprensiva sobre com s'ha
entès el constructe cultura alhora que proposa una perspectiva pròpia que ens ha semblat
molt d'acord amb el que nosaltres hem trobat en el nostre estudi i en la nostra pràctica
quotidiana. 

A partir d'admetre que en tota organització el ‘paradigma cultural’ respon a la necessitat
humana d'ordre i congruència, el rellevant per al progrés de les mateixes organitzacions i, no
poques vegades, per a la pervivència dels individus, és conèixer de què forma aquests
paradigmes es teixeixen i es ‘mouen’: la problemàtica que suscita la cultura de les
organitzacions, en la pràctica, es troba en forma de problemàtica vital per a les persones
que la viuen i que, inevitablement la construeixen. En aquest sentit, preguntes com si val la
pena canviar les cultures, qui ha de fer-ho i en quines direccions, no són pura retòrica sinó
decisions de gran envergadura sobre les quals, també, des de la posició de la formació
permanent dels docents, ha de buscar-se resposta. 

La cultura organitzacional com a metàfora representa admetre que aquesta no és un
atribut més de l'organització sinó que és l'essència mateixa; des del punt de vista de
l'actuació per a la millora, el que s'intentarà negociar seran les creences bàsiques de
l'organització, el que haurà de transformar-se radicalment i amb un abast ampli i global serà
la identitat de la pròpia organització. Es tractarà d'un procés de reconstrucció a partir de la
construcció existent. 

Entenem que la perspectiva de cultura com a metàfora crítica proposa quelcom que
ens sembla enormement important i que imprimeix una característica altament
definitòria de les organitzacions: entén la cultura com un conjunt de formes de vida
d'una organització. “Com les experiències dels membres d'aquests grups difereixen, és
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obvi que la seva consciència social també diferirà, és a dir, ells han après a entendre i
relacionar-se amb els membres del seu grup, amb els membres d'altres grups i amb
l'organització en general d'una forma particular. Això impedeix que tots els membres dintre
d'una societat (o corporació o escola) comparteixin una cultura comuna.”(í.:71). 

Es parla de subcultures (i dintre d'elles de contracultures) i d'àrees en conflicte i en
lluita; s'entén que els valors són els focus de disputa. En definitiva s'assumeix que les
cultures no són realitats homogènies sinó espais multiculturals. 

El canvi cultural segons aquesta perspectiva haurà de situar-se, provinent de la
dinàmica originada per la lluita entre les subcultures, ja no en el control tecnològic o
ideologicopersuasiu (enginyeria), sinó en la negociació i el consens entre els
interessos de les diverses subcultures i coalicions en major o menor conflicte; això
duu a pensar en la importància de no identificar la cultura amb la recerca de la excel·lència,
marcada habitualment per una ceguesa selectiva cap a allò particular sinó, precisament,
posar en evidència el que de divers hi ha en una organització. 

Acabem les referències a aquesta temàtica recollint de forma succinta la caracterització que
l'autor fa de la cultura organitzativa com a concepte: 
- un constructe, en el sentit que no és ni tangible ni observable a simple vista; per
contra és una noció construïda per a donar compte dels processos interactius, culturals i
organitzatius en el curs dels quals els sistemes de significat utilitzats pels membres de
l'organització es construeixen col·lectivament. 
- de caràcter holístic, el tot és més que les parts, els elements enfilats en una
interpretació poden únicament aportar comprensió. 
- històricament determinat i, per això, tota cultura organitzacional reflecteix
estructuralment la realitat més àmplia de la qual forma part. 
- socialment construït: la cultura és una construcció simbòlica col·lectiva que es
converteix en instrument epistemològic. 
- ideològicament configurat, és a dir, amb dimensions polítiques, ideològiques i
conflictives, que conflueixen en l'existència de subcultures, coalicions lligades a interessos,
ideologies i, fins i tot, valors distints. 
- dinàmic i per tant relatiu: això permet entendre que com cultura és susceptible de
qüestionar, criticar, modificar i transformar. 
- de caràcter ambigu i en permanent negociació; requereix mecanismes perquè
s'expressa a través, fonamentalment, de la comunicació i l'acció (mites, ritus, símbols,
artefactes, etc.) i, a més, la comunicació és polisémica. 
- constituït per subcultures en conflicte.
-          referent a presumpcions compartides i que es manifesta en comportaments i
artefactes culturals: artefactes culturals, valors i presumpcions bàsiques serien els nivells de
major a menor superficialitat dintre dels elements culturals
-        difícil de canviar perquè constituint la cristal·lització de formes anteriors de convivència
que van funcionar en aquest grup, es transforma en model, estandarditza els
comportaments, de forma que aquests es construeixen a mesura que a un model, més o
menys flexible, reconegut com a normatiu i eficaç en l'orientació de les conductes.(í.:80ss) 
D'aquesta definició que l'autor va desgranant en els conceptes que inclou, ressaltem els
que fan referència a la història, l’holístic, l'ambigu i en constant negociació, la
constitució per subcultures en conflicte, i la dificultat de canviar-les, com a elements a
considerar seriosament en el treball de la formació permanent docent i com elements
amb els quals ens hem trobat en la pràctica que hem investigat. 

Fullan i Hargreaves (1997) plantegen orientacions per a que els qui ‘dirigeixen’ els centres
sàpiguen com col·laborar amb la professionalitat interactiva que proclamen: ens resistim a
situar aquesta responsabilitat en persones i amb càrrecs ‘perennes’ i preferim entendre que
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són grups col.laboratius els qui han de prendre les regnes i la direcció dels centres. Ens
remetem a aquesta obra donat que no podem desenvolupar-les aquí. 

El treball curricular en l'àmbit institucional: assessors i naturalesa del canvi
institucional

El treball en comú dels professors en una institució educativa requerirà, en coherència amb
tot l'anterior, de metodologies d'anàlisi social de les institucions i d'estils d'ajuda i/o
liderat que s'acomodin al seu discórrer intern. 

Dues consideracions que ens semblen oportunes i pertinents serien: 
1. En la mesura que això sigui possible, ha de entendre's que l'ús de metodologies
narratives és el tipus de tractament que respon de forma clara als requisits d’innovar
en els centres. És clar que aquestes han de combinar-se, sobretot quan el propòsit és de
desenvolupament curricular, amb altres tipus de metodologies (de fractura conceptual,
descriptivoexplicatives, de relació entre els diferents elements que interactuen en les
situacions didàctiques, estratègiques, normatives, etc.); però “narrar” ha de ser considerat
l'instrument que vehiculi tot aquest conjunt de metodologies. 
2. La relació entre innovacions i el tipus de rol que ha de jugar l'assessorament es
caracteritzaria per entendre que l’informal de l'organització és el formal: l'informal és la
confusió, la intimitat, el local, l'immediat que resisteix a la categorització i racionalització.
(Coronel, 1997:175ss.); es precisen per a això mètodes que multipliquin les paradoxes,
que permetin elaborar qüestions que impliquin infinitat de respostes a les quals
podem arribar per a anar substituint aquesta visió, que segons l’autor és grisa,
insípida, avorrida, normativitzant, legalista i estàtica en la qual sembla situar-se el
treball de l'assessor. 
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E) INTEGRACIÓ DE DC I DI EN DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL (DP) 

Desenvolupament Professional docent com a millora de l'acció docent

Si la professionalitat docent s'entén com el poder per a dissenyar i tractar projectes
educatius, el desenvolupament professional suposa el procés d'aprenentatge cap a
aquest poder; és un procés complex, múltiple, difús, incert i permanent, que ha de
considerar-se, clara i explícitament, com un factor més del Sistema Educatiu. 
Autors com Fullan i Hargreaves (1997:25) plantegen que “quan els docents s'enfronten amb
l'augment en amplitud i la quantitat de les expectatives dipositades en el seu treball i amb la
creixent sobrecàrrega d'innovacions i reformes, és important que planifiquin i treballin més
amb els seus companys, posant en comú i desenvolupant junts els seus respectius punts
forts, en comptes de tractar de plantar cara sols a les exigències que se'ls plantegen.” 

Podem, en un sentit ampli, considerar Desenvolupament Professional com “...qualsevol
intent sistemàtic d'alterar la pràctica, creences o coneixements professionals del personal de
l'escola cap a un propòsit articulat.” (Griffin (1983) en Marcelo, 1995:315), o com “l’intent de
millorar destreses, actituds, comprensió o actuació en rols actuals o futurs...” (Fullan (1990)
en íbid.: 316). 

Aquesta posició respecte al Desenvolupament Professional és, segons Fernández Cruz
(1999), aquella que legitimaria la millora de la professionalitat docent perquè s'ocuparia
alhora de la millora de l'ensenyament i de l'escola: “...així és com hem concebut el
desenvolupament professional docent: des dels escenaris del desenvolupament curricular i
del desenvolupament institucional (í.:386). 

Admetent la riquesa de dimensions que s'entreteixeixen en el desenvolupament
professional, el territori del coneixement professional del professor (Bolívar, Domingo i
Fernández, 2001:133), aquesta perspectiva faria del curriculum aquell espai intermedi entre
el coneixement pràctic personal i el coneixement professional construït amb dimensions
morals, emotives i estètiques i influenciat per una extensa varietat de gent, llocs i coses. Es
tracta conjuntament d'un terreny intel·lectual i moral. 

En nombroses ocasions, descobrim com aquests vessants moral i intel·lectual, a vegades
reduïts a execució mecànica, es considera un ‘afegit’ prescindible o relegat al gaudi dels
filòsofs o ideòlegs: el coneixement professional del docent ha de recuperar-los. 

Més enllà de la nostra posició sabem que les definicions de Desenvolupament Professional
són diverses: des de reciclatge fins a formació en el servei, passant per perfeccionament. A
més, en general, la maquinària de la renovació és considerada com a excessiva: el
panorama de ‘pendents’ que tenim i que, a més, contínuament construïm, és impressionant.
És, per això, entre altres qüestions de model formatiu, que essent ja antic el terme de
reciclatge s'usa (curset, curs) associant-lo a alguna cosa que ‘toca fer’. 
Entenem que per molt que es vulgui igualar-los, en el cas de la formació docent, amb
un ‘reciclatge’ superficial no és suficient: col·lapsar de ‘novetats’ els docents sense
que aquest puguin construir un nucli comprensiu que els doti de la necessària
coherència per al conjunt de decisions que han de prendre, aporta, tant a ells com a
individus i grups com al propi sistema educatiu més confusió que altra cosa.  

Joyce (1980:20) en Fernández Cruz (1999:72) esgrimia una caracterització àmplia en el
sentit anterior: “El desenvolupament professional ha de complir tres necessitats: la
necessitat social d'un sistema educatiu eficaç i humà capaç d'adaptar-se a l'evolució de les
necessitats socials; la necessitat de trobar formes d'ajudar a l’staff educatiu a millorar el
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potencial personal, social i acadèmic dels joves; i la necessitat de desenvolupar i millorar el
desig del professor de viure una vida personal satisfactòria i estimulant...” 

Per a Fernández Cruz (1999) hi ha desenvolupament professional quan es dóna evolució
progressiva en l'acompliment de la funció docent cap a maneres i situacions de major
professionalitat (profunditat de judici crític i aplicació a l'anàlisi global dels processos
implicats en les situacions d'ensenyament parell actuar intel·ligentment). Així,
desenvolupament adult (personal), acumulació d'experiència (integració i millora
d'estructures bàsiques de coneixement pràctic) i ajudes al creixement professional i al
perfeccionament (activitats formatives) són la base a partir de la qual pot créixer el
desenvolupament professional del docent. 

Enfront d’aquest discurs professionalitzador, nombroses vegades trobem altres discursos
que remarquen la anomenada ‘resistència al canvi’ com una ‘variable’ individual i estàtica
(sigui d'un professor o d'un centre) que ens sembla procliu a ocultar la complexitat de les
condicions de desenvolupament professional docent i de la construcció cultural: per això
preferim entendre que el camp d'acció que és l'ensenyament es dóna en una xarxa
complexa, dinàmica i ètica d'interaccions entre tots els implicats i entre les experiències i
valors que es van construint.  

En síntesi, el Desenvolupament Professional tal com s'entén i es defensa actualment, es
definiria pel següent: la fe en els principis generalitzats i científicament coneguts de l'eficàcia
escolar s'ha transferit a la confiança en el compromís amb els processos de
perfeccionament “més sobre la marxa, provisionals i sensibles al context (...) La certesa
científica, la certesa basada en principis provats d'aplicabilitat generalitzada, està sent
substituïda per la certesa situada, la certesa que, quan col·lectivitat, els professors i
altres persones poden extreure informació important de la posada en comú del seu
coneixement pràctic del context immediat i dels problemes que planteja. (Hargreaves,
1996:87; les marques del text són nostres.) 

Desenvolupament Professional docent (DP) i Formació Permanent: una relació
d'inclusió

Endinsant-nos en aquesta relació, en Marcelo (1995) trobem que utilitza el terme de
modalitat de formació permanent o sistema d'intervenció de la Formació Permanent del
Professorat (termes encunyats per Imbernón (1994)) com a sinònim de Model de
Desenvolupament Professional dels professors. 

El suggeridor és que, d'aquesta forma, s'iguala el concepte de formació permanent del
professorat al de Desenvolupament Professional: el diferencia de la formació inicial del
professorat i realça la idea que la formació permanent és inherent al Desenvolupament
Professional o, dit d'una altra manera, que no pot haver realització professional al llarg de la
pràctica docent sense formació. 

Recentment, Imbernón (1999:191) separava explícitament els dos elements de la relació per
a incloure un dintre de l'altre: “desenvolupament professional és tot allò que té a veure amb
el canvi en la vida professional del professorat i no únicament els nous aprenentatges que
requereix el professorat, ja siguin individuals o associats als centres educatius com
desenvolupament professional col·lectiu. La formació és una part del procés (...) es legitima
quan contribueix a aquest desenvolupament (...) com a procés dinàmic de
professionalització del professorat, en el qual els dilemes, els dubtes, la falta d'estabilitat i la
divergència arriben a constituir-se en aspectes de la professió docent i, per tant, ajuden al
desenvolupament professional.” 
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Coincident amb l'anterior anàlisi, Fernández Cruz (1999:68) assumeix que “...en el
desenvolupament professional concorren molts processos, d'índole formativa, d'índole
evolutiva, de caràcter històric, polític o socioprofessional que afecten la professionalitat
docent, (...) el desenvolupament professional, com disciplina curricular, ha d’ocupar-se, per
tant, de tots aquests processos com un tot integrat.”
En aquest context, la formació, sigui del tipus que sigui, es considerarà com el procés
didàctic que possibiliti la capacitació, preparació o perfeccionament docent per a la
millora professional i, naturalment, serà necessari definir en quins paràmetres
epistemològics i pràctics se situa aquest procés en el marc del desenvolupament
professional docent. 

Quan s'inverteix la relació, és a dir, quan es considera el desenvolupament professional
associat únicament a la formació, es dóna una sobredimensionalitat dels efectes buscats en
la formació i s'oculten o obvien altres factors que estan, també, interactuant en la realitat
professional; aquesta tendència, no desconeguda per als formadors ni per a l'administració,
pot reflectir una intencionalitat d'instrumentalitzar la formació permanent per a fins
burocratitzadors, o per a, tàcitament, fer dependents als professors de les directrius
expertes; al mateix temps caracteritza als experts com una espècie de domadors dels
resistents al canvi. En tot cas, produeix ‘oblits’ importants. 

Aclarida la qüestió dels models de formació, i abordant ara el tema dels models de
Desenvolupament Professional trobem que les fronteres entre ells no són del tot definides.
Després de consultar-ne diverses classificacions, el cert és que, per a centrar-nos en la
tasca de desenvolupar una millora o innovació curricular ens resulta més clarificador
entendre que el que en principi es donarà seran modalitats de formació: cursos, projectes de
centre amb o sense assessorament, intercanvi d'experiències intercentres, etc., i que les
necessitats formatives recorreran els estadis d'informació-formació-autoformació (Imbernón,
2000). 

Admetem que els models, a més de no ser excloents, representarien, més enllà de models
pràctics, estils d'accions de formació o de programes o plans de formació portats a terme per
grups de professionals i per formadors, individualment entesos. Amb això volem emfatitzar
la no assimilació del que ‘realment’ passa en les accions de formació a la etiqueta del
model del que se suposa és una realització pràctica.

En tot cas, estem d'acord amb l'autor (í.: 392) a valorar com a punt de partida en l'estudi dels
diferents models de desenvolupament professional el que es pretendria obligat en qualsevol
intervenció formativa (que recull de Elliott (1991): 
a) tot aprenentatge valuós és experiencial, i per experiencial nosaltres entendrem

provinent d'una experiència constructiva en la qual s'ha tractat qualsevol contingut
(emocional, actitudinal, cognitiu, de procediment didàctic, organitzatiu, professional, etc.). 

b) l'aprenentatge professional ha de consistir en l'estudi (descriptiu, reflexiu, crític, de
propostes per a l'acció) de situacions pràctiques reals que es considerin les
problemàtiques a resoldre. 

c) la formació que pretengui donar suport el desenvolupament professional ha de
proporcionar oportunitats perquè professors novells (en la professió) i no novells
(però potser poc acostumats a la reflexió), desenvolupin capacitats fonamentals
per a una pràctica reflexiva competent. Recordem que, per diverses raons ja
exposades, els professors no sempre han construït hàbits i dominis comprensius i
holístics sobre el seu treball. Sense arribar a situar-nos en l'extrem jocós de Fullan i
Hargreaves (1997) sobre la possibilitat d'una experiència de vint anys edificada sobre
vint repeticions a partir de l'experiència del primer, coneixem la matèria inflexible de
moltíssimes rutines escolars.
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d) l'adquisició de coneixement ha de procedir de forma interactiva reflexionant sobre
situacions pràctiques reals. 

Aquest capítol dedicat a la caracterització del Desenvolupament Professional docent, ha
de tancar-se fent referència a aspectes que, tot i no poder ser desenvolupats en
aquest treball, són essencials en la visió del docent: ens referim a tota la
caracterització des del desenvolupament personal.
L'estudi i la comprensió del desenvolupament professional docent ha d’incloure també una
perspectiva que emfatitzi els processos de construcció personal i professional que tant en
les experiències alienes a la docència com en les experiències socials en els centres de
treball, conformarien plataformes de l’”estar” i del “ser” docent. 

Un compendi de les línies teòriques que haurien de tenir-se en compte en l'àmbit del
desenvolupament personal i social adult hauria de contemplar: 

A) Teories del Desenvolupament docent 
1. L'origen psicosocial de les teories sobre el desenvolupament (Loevinger, 1976) 
2. Desenvolupament moral i cognitiu (Kolberg,1973) 
3. Estructura i cicle de vida 
4. Fases en el desenvolupament docent (Huberman, 1989) i Sikes (1985) 
5. Teories de l'aprenentatge adult per al desenvolupament docent: estils d'aprenentatge
(Alonso, Gallego i Honey, 1994). 

B) Processos bàsics del Desenvolupament Professional docent 
1. Coneixement professional de l'ensenyament
2. Identitat professional docent 
3. Cultures professionals de l'ensenyament.
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F) DP I FORMACIÓ PERMANENT del DOCENT EN CONTEXTOS DE
CANVI 

Reformes i professorat

En aquest apartat definirem les línies de la formació permanent dels docents conseqüents
amb l'assumpció del model de desenvolupament professional docent que venim
desenvolupant. 

Quan més tard analitzarem específicament les directrius i els models més comuns de la
formació docent, ho farem a partir d'haver establert la nostra pròpia plataforma filosòfica,
política i pràctica d'intervenció. 

D'alguna forma, quan la formació es contextualitza en moments de canvi, i més si aquest
canvi forma part explícita d'un compromís que ha arribat al rang de llei orgànica i de reforma
estatal, com seria el context d'intervenció que va dibuixar la reforma associada a la LOGSE8,
és inevitable que se la hi consideri “instrument” de canvi. 

Des de l'inici del nostre estudi consideràvem que les atribucions que es feien a la formació
permanent del professorat eren importants: semblava que mitjançant la LOGSE es
pretengués transformar els centres educatius, la societat i la cultura en altres centres, altra
societat i altra cultura. 

      LOGSE 
     
       FIEFP9

Que estem immersos en canvis culturals profunds que han sedimentat en un conjunt de
transformacions englobades en el terme de ‘postmodernes’ o postindustrials, està ja
acceptat i nombrosos autors s'han ocupat de caracteritzar-ho i d’oferir elements d'anàlisi
(Lyotard, 1984; Lipovetsky, 1994; Hargreaves, 1996, 1999; Colàs, 2001, entre altres). 

Està clar també que qualsevol anàlisi realitzada en un context de reforma educativa ha de
situar-se en les coordenades de la pretensió de pas d'una societat a una altra; pot significar
que la llei s'avanci a la realitat viscuda, percebuda o estimada per una “majoria”, en aquest
cas professional i social; en tot cas, l'important, una vegada feta la “jugada” política, està en
mantenir-la. 

Els qui s'han ocupat d'analitzar la relació entre les propostes “reformadores” dels
sistemes educatius i els seus efectes en la millora real de les pràctiques educatives,
en general, mostren acord sobre que els mecanismes innovadors que s'articulen des
de fora generen un impacte feble o nul en la quotidianeïtat dels processos d'ensenyar
i d'aprendre en l'aula: com s'apunta per part de diversos autors (Gimeno, 1996; Fullan
i Hargreaves, 1997; Vaillant i Marcelo, 2001, entre altres), moltes vegades la tendència
és pretendre solucionar problemes complexos aplicant solucions simples. 

Quan es denuncia la simplicitat amb la qual moltes vegades es plantegen les “millores” se
subratlla que encara que les intencions puguin ser fins i tot nobles i lúcides, les propostes es
                                                
8 Reiterem que parlem de la llei que regia el Sistema Educatiu en el moment d’iniciar aquest treball
sense atendre al que proposa la llei que està a punt d’aprovar-se. 
9 Fem referència al ‘Plan de Investigación Educativa y Formación del Profesorado’ (1989a), PIEFP

Cultura de modernitat
Societat A
Centres educatius A

Cultura de postmodernitat
Societat B
Centres educatius B
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redueixen a res si no són els professors els qui les adopten en les seves respectives classes
i les tradueixen a una pràctica d'acord amb el desitjat. 
El professorat és un element crucial en la qualitat de l'educació perquè sense ser
l'únic element de qualitat, tots els altres elements cobren sentit i passen per ell o no
serveixen de res: el professorat és sempre l'element mediador de la qualitat del
sistema en el sentit que és el mediador d'altres elements de qualitat que no depenen
d'ell com les famílies, la dotació de mitjans, les estructures organitzatives. 

Fullan i Hargreaves (1997:36ss.) enumeren, en concret, les següents raons per a entendre
aquest escàs efecte de les reformes educatives que, òbviament, no s'apliquen per si soles: 
� Donat que els problemes són complexos en si mateixos, no es presten amb
facilitat a les solucions que puguin donar-se i als recursos que s’hi disposin; encara
que pensem que els recursos ni s'organitzen ni s'aprofiten per si sols, és a dir, que han
d’estar acompanyats de criteris informats i compartits, també considerem que, sobretot, el
potencial humà és imprescindible, donat el context de diversitat i d'atenció individualitzada
en el qual ens movem. 
� Les línies de desenvolupament temporal amb les quals es planifica no són
realistes perquè –sobretot- els responsables polítics volen resultats immediats. En
aquest sentit, pensem que l'única “arma” que pot fer que els criteris administratius es tornin
més realistes i, amb això, més respectuosos i flexibles, és l'evidència, aportada per la
investigació, de casos concrets en els quals el desenvolupament de qualsevol canvi es vegi
dibuixat en la doble coordenada del temps requerit i del tipus de processos que es donen. 
� Amb freqüència es prefereixen les solucions estructurals a entrar en les qüestions
subjacents a l'ensenyament en l'aula i al treball i desenvolupament docent. Al mateix
temps, apostant per l'estructural (quantitat de continguts, tipus de planificació, reagrupament
d'alumnes per franges diferents d'edat, etc.), s'aconsegueix l'efecte de “desconsiderar” la
importància del canvi perquè aquest es redueix a un nou argot o una nova exigència
burocràtica. 
� No es faciliten els sistemes de suport que significarien una engegada de
l'essencial i propi de l'ensenyament incorporant el substancial del canvi. Si entenem
que, en molts casos, el plantejament intencional i teòric del canvi ha estat elaborat per
persones implicades amb la millora, encara és més greu que, per al desenvolupament en la
pràctica, no es tingui en compte que el treball docent se circumscriu a condicions difícils i
que, per tant, els diversos requeriments (intel·lectuals, organitzatius, afectius, de liderat)
implícits en la construcció d'un canvi, requereixen de plans d'ajuda o de suport professional. 
� En síntesi, moltes de les estratègies que s'engeguen no només no motiven als
ensenyants a practicar les millores, sinó que els aparten encara més de la seva
participació en la reforma. 

En aquest context, una formació permanent que se centri en destreses concretes
sense tenir en compte a el “ensenyant total”, és a dir, amb edat, gènere, experiències i
valors personals construïts de forma permanent en contextos socials, està contribuint
a accentuar l'inadequat del plantejament i el problema en general. 

L'anterior conflueix amb el fet que, certament, hi ha una alta diversitat en el conjunt dels
docents; diversitat que no impedeix dir que, en general, el professorat és un “cos docent que
creu en el seu treball i que ho desenvolupa, en els nostres països, acuitat per aquesta sort
d'amalgama d'alegria i malestar, confiança i ansietat, expectatives i frustració”(Vaillant i
Marcelo, 2001:14) 

Complexitat, excés i/o confusió respecte a les atribucions docents per part dels
professors, enfront d'una gran preocupació per l'homogeneïtzació i la comparança de
rendiments com mecanisme de control i de “estimulació” professional i institucional,
per part de les polítiques educatives. 
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Mentre, “la formació del professorat ha de promoure en els docents una identitat pròpia com
a persones amb capacitat d'aprendre, de ser responsables i d'emprendre. Una capacitat per
a aprendre que es concreta en el que s'ha denominat aprenentatge autorregulat (com un)
estil propi d'implicar-se en la resolució de tasques, establint les seves pròpies metes,
plantejant les seves pròpies estratègies per a avaluar el grau de compliment de les metes,
processant informació i trobant recursos per a aprendre.”(í.:15) 

Únicament ens queda subratllar l'alt nivell d'exigència de tal empresa i considerar la
necessitat d'atendre a què de tot això passa en la realitat i què hi ha darrere d'experiències
reals en les quals aquesta sigui la línia d'orientació. 

Els professors i els centres: protagonistes del canvi?

En el nostre context concret, la llei de Reforma presenta al professor com a protagonista del
canvi però, en contrast, podríem aventurar-nos a dir que el professorat en general no ha
viscut la LOGSE com un canvi positiu, per què?. Sembla necessari abundar en les
conseqüències que tenen els models de reforma en la manera com els professors els
perceben. 

Hargreaves parla en extrems bastant durs quan diu que, per regla general, les reformes són
irrespectuoses amb els professors. Segons ell, consisteixen (parla sobretot d'Anglaterra i
Gal·les) en tractar-los com si fossin nens desobedients que necessitessin “…orientacions
fermes, normes estrictes i algunes sacsejades d'avaluació per a mantenir-los
amatents…”(1996: 24); a EEUU la tendència –també segons l'autor- consisteix en entrenar-
los com si calgués recuperar alcohòlics, sotmetent-los a programes d'instrucció efectiva i
usant un model de mestratge pseudocientífica, pensada i imposada des de tercers que els fa
depenents d'ella.

Semblaria que en el cas del nostre context, tant la llei com els plans d'acció posteriors
segueixen un model que, com a mínim, a nivell teòric, fa protagonista al professorat. 
Creiem que és en el desplegament de mitjans econòmics, estructurals (serveis encarregats
de coordinar-lo, i criteris realment qualitatius i concordes amb el bagatge científic sobre
formació), professionals, si es vol, on aquests propòsits poden fallar si no es mantenen
exigències altes en la qualitat de la formació i sobretot si no s'aprofundeix en què significa
“qualitat”. 

El protagonista del canvi pot, com a conseqüència d'aquest context de complexitats, sentir
desorientació, perplexitat i malestar docent perquè si no canvien paral·lelament la societat i
les estructures bàsiques de l'ensenyament i l'escolarització, es produeix en els professors
sobrecàrrega, intolerables sensacions de culpabilitat i, en definitiva, el seu treball
s'intensifica. 

A manera de síntesi, les paradoxes educatives lligades a les temptatives de reestructuració
en els centres serien segons Hargreaves (1996): 

1. Treballar per a la col·laboració i, en el seu lloc, crear alguna cosa pròxima a una
col·legialitat artificial. 

2. Voler evitar l'aïllament i individualisme matant amb això la creativitat, la individualitat i
les possibilitats de reivindicació. 

3. Aconseguir disposar de més temps però no assegurar el seu autocontrol (o, afegim,
el seu bon ús).

4. No evitar que la demanda i oferiment de l'autonomia dels centres es converteixi en
una nova manera de control. 
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El context del canvi

Encara que tractar aspectes culturals de caràcter ampli com les característiques de
l’anomenat ‘postmodernisme’ amplia enormement l'anàlisi, considerem que, ja que
l'educació és una activitat social i cultural, no podem tractar-la al marge dels complexos
factors que en ella s'interrelacionen. 

Ens agradaria recollir ara el que autors com Hargreaves (1996) anomenen paradoxes
postmodernes de les quals prendrem els elements més íntimament relacionats amb els
àmbits educatius. 

a) Economies flexibles que han suposat, entre altres, la modificació progressiva dels
processos de producció, mercats laborals, i productes i pautes de consum. 
Així, mentre el Sistema Educatiu no pot deixar de tenir en compte les exigències de
flexibilitat de les economies postindustrials, ha de mostrar-se conscient i resolutiu per a
compensar situacions on la iniciativa, l'autonomia i aprendre a aprendre, han de comptar
amb problemàtiques de classe social, sexe, raça i, en definitiva, de mediació cultural -
utilitzant un terme vigotskià- que les faci possible. 

Si no és així, no es donarà més que l’autocomplacència d'un discurs retòric que es faci eco
de necessitats sense que s'apliqui en fer-les possible. 
Actualment, els moviments “antiglobalització” estan, en part, “nodrits” de persones que sí
viuen directament aquestes situacions degradades i que no poden deixar de denunciar-les.
En molts dels centres que coneixem, l'atenció a situacions complexes, fruit de la pobresa,
són ‘ocupacions’ cada vegada més absorvents que requereixen, per sobre de tot, serenitat,
solidaritat, i col·laboració, a més, naturalment, de recursos tant humans com materials, i tant
interns com externs. 

b) Paradoxa de la globalització, segons la qual es dóna el fenomen paral·lel que mentre
s'estableixen pautes de regulació i control econòmics que trenquen els límits de l'espai
geogràfic, i, en algun grau, a causa de això, apareixen tendències polítiques i culturals que
pretenen una conservació i protecció de les identitats nacionals i culturals que se senten
amenaçades. 

“La principal resposta educativa a aquesta crisi social ha consistit a ressuscitar antigues
certeses culturals o a imposar altres noves mitjançant el control centralitzat del currículum i
les exigències de l'avaluació”(í.:81) No creiem que pugui dubtar-se actualment de la
complementària importància de, d'una banda, reconstruir i reflexionar sobre les cultures
locals i el sentit de comunitat i, per una altra, prendre consciència i responsabilitzar-se de les
dimensions globals de la nostra realitat. 

Així, quan un currículum oculta les dimensions globals en detriment de coneixements
tradicionals, històrics, culturals…està afavorint algun tipus de camuflament en favor dels qui,
per raons de possibilitats de classe social, expectatives familiars, etc., sí les tindran en
compte i inclouran en la seva formació?. 

En tot cas, ens sembla que la situació actual no precisa d’un debat entre uns
continguts o uns altres (s'imposen tant les ‘humanitats’ com les tecnologies de la
informació, desapareixen o minven tant els continguts ‘locals’ com els
‘essencialment’ generals artístics) sinó en la tàcita seguretat que donades la
intensificació, la proletarització del treball docent i la poca autonomia real de les
institucions educatives, les estructures socials “conservaran” les fronteres entre els
diferents subgrups socials. És a dir, pensem que cada vegada més els debats són
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retòrics i ‘distractors’ i no poden ocultar que, en el fons, es pretén implantar un model
social predeterminat. 
c) La fi de les certeses. “En la societat en general, estem experimentant un canvi des d'un
petit nombre de singularitats estables de coneixements i de creences, a una pluralitat
fluctuant i en contínua transformació de sistemes de creences... ” (í.:84) 

Com a conseqüència d'això, 
1. Es posa en dubte la validesa d'un curriculum basat en sabers donats i/o acabats i
en fets indiscutibles. Això no ha de fer-nos oblidar que és cabdal que el bagatge cultural
sobre el qual edifiquem les nostres decisions i el nostre progrés social sigui considerat com
una realitat valuosa: entenem que aprendre a aprendre, aprendre a emprendre, ha de
conjuminar-se amb el valor i la passió pel coneixement d’allò que ens ha precedit i ens ha
dut fins aquí; sense complacències, però sense renúncies. 

2. Les limitacions de la investigació i la pràctica de les escoles ‘eficaces’ estan quedant cada
vegada més patents perquè: 

a) la llista de verificació de característiques no donen una idea clara i holística del que
fa eficaç a una escola ni de com s'estableix, 

b) encara que sapiguem a què se semblen les escoles eficaces, no sabem com crear-
les (com també planteja Hopkins, 1996), 

c) no romanen necessàriament estables en el transcurs del temps, 
d) suposen una definició restringida i convencional de l'eficàcia: per exemple, no sabem

com serien les escoles eficaces que edifiquessin el seu èxit en la resolució de
problemes, la creativitat, el risc, la flexibilitat o l'aprendre a aprendre, 

e) les nostres idees d'eficàcia són, amb freqüència, específiques contextualment i
cultural, pel que es limita àmpliament el que podríem imaginar sobre les escoles als
ambients en els quals estudiem i les administrem. 

3) Quant als mètodes d'ensenyament, les vies de reforma educativa estan cobertes per les
desacreditades certeses del passat admetent-se, amb freqüència, que les solucions d'avui
esdevenen els problemes del demà. 

Davant aquests canvis que, finalment, poden semblar làbils, es produeixen queixes dels
professors sobre els capritxosos canvis de les modes i de les novetats educatives; aquestes
queixes, lluny de ser considerades trivials, haurien d’entendre's com a senyals de la
desconfiança en l'excessiva fe administrativa i/o política en determinades solucions
singulars que, de la forma que sigui, passen per alt el saber pràctic dels professors i
les peculiaritats dels distints ambients en els quals aquests treballen. 

d) El mosaic mòbil representa la metàfora de les organitzacions que competeixen
positivament en condicions de complexitat i incertesa; en aquest context, les organitzacions
que sí s'adaptarien estarien marcades per les característiques de flexibilitat, adaptabilitat,
creativitat, aprofitament de les oportunitats, la col·laboració, el perfeccionament continu, una
orientació positiva cap a la resolució de problemes i el compromís per a engrandir la seva
capacitat d'aprendre sobre el seu ambient i sobre elles mateixes. D'alguna manera la clau
sembla estar a veure l'organització com alguna cosa en la qual són fonamentals els
projectes més que les posicions. 

Aquests aspectes, sens dubte, han de ser considerats com a problemàtics: si la col·laboració
inclou, amb freqüència, als treballadors del nivell mig però exclou els qui ocupen nivells
inferiors, no promovent-se la col·laboració entre tots els implicats, sembla clar que estem
parlant d'un instrument i no d'una característica ineludible de la nostra actualitat. Segons
l'autor, fins i tot els defensors de l'organització d'aprenentatge tendeixen a passar aquests
problemes per alt. 
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La qüestió està que es necessiten grans dosis de voluntat d'equitat per a -almenys- intentar-
lo i, a partir d'aquí, no sobren tampoc les dificultats perquè treballem amb una realitat molt
complexa en la qual un gran nombre de nivells de treball, de comprensió, d'informació, etc.,
ha desmembrat el teixit social (tal com ho coneixíem i controlàvem). 

Tornant a l'àmbit pròpiament educatiu o escolar ens preguntem, a més, com es pot articular
aquesta complexitat en condicions de mixtura entre ‘modernitat’ i ‘postmodernitat’: centres
en els quals se suprimeixen places de professors per reestructuració del Sistema Educatiu o
s'adjudiquen ‘llocs’ per criteris d'antiguitat en el “cos”; carreres docents en les quals s'entén
que a major nivell educatiu, major nivell de “excel·lència” professional quedant, per exemple,
l'educació infantil en una consideració de degradació insultant. 
En aquestes condicions “burocràtiques” i jeràrquiques quin valor han de donar els professors
-sobretot els afectats més directament per aquestes circumstàncies- al treball en comú,
encara que aquest es desitgés com a projecte?, pot mantenir-se el projecte per sobre de les
vicissituds personals?. 

Aleshores, en la línia de les reserves que venim apuntant, l'autor parla de la conversió del
mosaic mòbil pel manipulatiu, controlat des de fora per mitjà del control sobre el currículum,
els exàmens i tots aquells productes bàsics que els professors han de “presentar”. En
aquests casos, considera que les sospites que, en ocasions, esgrimeixen els professors
sobre que la “flexibilitat” de l'organització i el difuminat dels seus papers i responsabilitats pot
utilitzar-se en la seva contra, en absolut manca de fonament. 

Com es veu, la problemàtica es tradueix que no podent respondre a tota aquesta
complexitat preservant i protegint el estatus quo dels centres, ni dels equips, departaments,
etc., la resposta adequada consisteix en alguna cosa complexa: comprensió “situada” de la
conjuntura, projecte particular i contextualitzat davant les necessitats pròpies de la comunitat
educativa, i treball i aprenentatges continus. Tan complexa és la solució com complex és el
problema. 

Enfocaments conceptuals en la Formació permanent docent en un ‘context de
crisi’

Passem ara a endinsar-nos en el tema de la conceptualització de la formació permanent
sense obviar els eixos culturals i de canvi que acabem d'analitzar. 

Fernández Cruz (1999) analitza la situació actual de la formació docent en aquest context de
“crisi” o de canvi cultural i planteja que tant el mite de l'ensenyament per als alumnes i pares,
com el de la formació docent per als professors, s'han esvaït. 

La crisi, consistiria, segons l'autor en: 
a) desconfiança cap a la Formació docent com procés d'ajuda per a millorar les

condicions de l'exercici de la docència (que, com venim dient, són impossibilitzadores
d'un benestar o satisfacció generalitzats) 

b) desregulació de la funció docent 
c) desestructuració de l'activitat formativa 

Ampliant el camp d'anàlisi cap al dèficit de “benestar” docent, com se sap, Esteve i uns
altres (1995) identifiquen 12 factors de canvi que, en conjunt, proporcionarien el sentiment
d'impotència i de desconfiança cap a qualsevol proposta de millora. 

Les respostes a aquest malestar poden ser: 
a) acceptar la idea de canvi com una necessitat inevitable, 
b) inhibir-se davant el canvi -no acceptant-lo però no plantant-li cara-, 
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c) generar sentiments contradictoris -acceptar el canvi com inevitable però mantenir
una disconformitat seriosa amb ell-, 

d) tenir por al canvi -amb manifestacions d'ansietat i rebuig actiu-. 
Pel que fa a la formació docent -inicial i permanent- es donarien dos processos ben
rellevants: el de desregulació i el de desinstitucionalització; els processos de desregulació es
concentrarien en: 

a) el desconcert davant el que es considera una “bona pràctica”, 
b) la pèrdua de la legitimació acadèmica que sustentava les pràctiques tradicionals, 
c) la crisi de la formació formalitzada o reglada, 
d) la desprofessionalització docent conseqüència de la ‘desregulació’ de la seva funció

(Gimeno, 1995) 

Al costat d'aquests, els processos de desinstitucionalització col·laboren amb la percepció de
desligitimació i crisi d’“utilitat”. 

En síntesi, la crisi tant de la funció docent com de la formació pot caracteritzar-se perquè
“fins fa ben poc, la formació docent institucionalitzada, amb el seu poder regulador de la
pràctica docent i amb la legitimació que li atorgava el control absolut sobre el coneixement
pedagògic generava un sentiment estès de confiança en el col·lectiu docent, en els
processos formatius i en la seva capacitat per a racionalitzar la pràctica i controlar la
complexitat de l'ensenyament.”(Fernández Cruz, 1999:53) 

Hargreaves (1999), també en la línia d’analitzar què ha canviat en la idea única de la
formació que l’hauria legitimat en moments passats, i a partir de considerar que en el tema
de la formació del professorat han prevalgut els temps per sobre dels espais, reivindica la
rellevància d'aquests últims atès que “...on se situa i distribueix la formació del professorat
és una qüestió tan important com quan es va crear i com va evolucionar en un entorn
determinat (...)En aquest sentit els formadors de professors tenen el potencial per a crear i
recrear els seus propis espais socials sense estar limitats completament pels espais que uns
altres van crear per a ells, ni dependre d'ells.”(í.:123) 
Com es veia en la introducció del nostre treball, nosaltres ens havíem plantejat el tema
dels espais humans en la formació permanent del professorat, no tant des del punt de
vista de les dificultats o particularitats de la desinstitucionalització, sinó des del punt
de vista de les possibilitats factuals de les organitzacions encarregades de la gestió
de la formació de proporcionar ajuda en forma de formació als centres que ho
requerissin. 
Ens sembla que les polítiques de formació permanent han de ser flexibles i permetre que els
espais siguin definits pels grups de professors; en aquest sentit, urgeix que dites polítiques
siguin clarament compensatòries respecte territoris humans en els quals històricament ha
arribat menys ajuda. Ens ocuparem d'això en el desenvolupament de l'estudi. 

Els fenòmens que estarien donant-se en les tendències de la Formació docent segons
Hargreaves (1999:119ss.) serien: 

a) la marginalització 
b) la desinstitucionalització
c) l'encapsulació simbòlica. 

En síntesi, l'autor posaria èmfasi en la necessitat de comprendre els processos de la
formació del professorat situant-se en els diversos espais i temps. 

Pel que fa al fenomen de la marginalització, l'autor alertaria a la comunitat docent i
científica que s'encarrega de la formació dels docents, sobre certes cauteles que haurien de
donar-se en el sentit de no confondre “acceptar i reconèixer” el coneixement pràctic dels
docents, amb una codificació de l'ensenyament que derivi cap a una ‘nova’ formació
mecànica en competències com, segons l'autor, estaria ja passant en EEUU i Austràlia. “Ja
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vaig afirmar que això és una solució moderna a un problema actual. En els temps
postmoderns, tan complexos i que canvien amb tanta rapidesa, justament quan s'està
donant la volta a la ciència, la medicina i l'economia per mitjà de la teoria del caos, la
complexitat i la incertesa, és improbable que aquesta solució funcioni.”(í.:140) 

La desinstitucionalització com a dispersió geogràfica de la formació docent en espais
diferents, en contra de mantenir la seva única ubicació en la universitat, i àdhuc constituint
una resposta més flexible i “postmoderna”, pot provocar, si es tracta d'una formació localista
i utilitària, que es desreguli a causa de fer de la pràctica un pobre aliment intel·lectual i crític
únicament autoreferit que es tanca en si mateix. 

L'encapsulació simbòlica fa adonar d'un fenomen segons el qual s'haurien creat llocs
especials, simulats i segurs, associats a “escoles de desenvolupament professional”, en els
quals, encara que s'aconseguissin “projectes” reeixits, no serien útils per a la realitat no
simulada, ni segura. 

Sobretot els dos primers fenòmens ens semblen prou importants com per a ser seguits.
Salvant la distància, pensem que, com admet l'autor, la flexibilitat dels espais i dels temps ha
provocat oportunitats per a establir connexions, integrar la teoria i la pràctica i per al
desenvolupament professional en general. Es tractaria -per a evitar que aquests aspectes
positius no es veiessin autolimitats- de no perdre de vista els elements que poden provocar
que s'empobreixi el discurs per reduir-lo a àmbits concrets, entendre com a ‘mecànic’
l'objecte de treball de la formació i crear móns excepcionals i tancats en lloc de treballar
sobre situacions reals. 

El model del professor-investigador: possibilitats i dificultats

Tot el que en l'actualitat implica desenvolupar-se professionalment està -d'una forma o altra-
associat a la figura d'un docent que, permanentment, i en contextos socials de treball, té
com a focus d'atenció la indagació sobre la pràctica per a, a partir de l’anàlisi i comprensió
col·lectives, poder introduir elements de progrés. 

Gimeno (1996) planteja que mentre s'estenia la metàfora del professor investigador en l'aula
com a professor autònom, en el nostre context, lluny de la pràctica de l'autonomia de
professors i de centres, la realitat es definia per objectius marcats per l'administració,
prepotència i acceptació “professional” de les editorials de llibres de text, i autonomia només
reivindicada per part de col·lectius titllats gairebé de subversius o il·legítims, o, en tot cas,
sense massa capacitat de “mobilització”. 

D'alguna manera, detenint-se en la forma i moment d'adopció, fa el mateix joc de
distanciament històric i semàntic que feia Popkewitz (1991) en referència a la
professionalització. 
En l'actualitat segueixen sent evidents algunes de les “preocupacions” de les quals parlava
aleshores Gimeno i podríem dir que segueix imperant el llenguatge de l'autonomia que les
albergava: 
1. Se segueix mantenint una forta dependència docent dels productors industrials de
materials uniformitzats, llunyans a l'heterogeneïtat cultural que es predica, 
2. “El professor investigador, agent actiu en el desenvolupament del curriculum, es mostra
com una metàfora quasi inassolible, donada la preponderància que comencen a tenir els
continguts culturals, que no una consciència sobre tots els elements implicats en la
democratització de l'educació.” (í.:6). 
3. Segons l'autor, segueix existint por a la llibertat en el plànol professional: d'alguna
forma, hi ha vells mecanismes inserits en la cultura i en les pròpies administracions
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que són independents, en tant que cultura, a les pròpies voluntats dels
administradors. Les xarxes de poder no es combaten ni es transformen amb facilitat. 

El desenvolupament professional docent està immers en aquest ‘holístic’ creixement cultural
en el sentit que per a que es doni desenvolupament cultural en les aules, el professorat
ha de ser, al seu torn, culte i participar activament: el desenvolupament curricular és
desenvolupament cultural en les aules. 

Per a l'autor, una política de reforma del Sistema Educatiu requereix mitjans, professors i
idees clares prèviament debatudes i acceptades, però sobretot requereix entendre que són
els professors els quals poden fer millor el sistema educatiu. I millors professors significa
qualitativament millor formats des del punt de vista pedagògic i des del punt de vista cultural.
“No es pot fer bona pedagogia sense professors cultes i no es pot fer bona cultura
sense professors pedagògicament sensibles.” (í.:12). 

Què implica aquesta concepció, que nosaltres compartim, envers els requeriments del
professor?: 
- Requereix un professor no només culte en els processos pedagògics, sinó molt bon
coneixedor dels problemes culturals i/o com a mínim constant i activament interessat. 
- No hi ha processos de canvi sense assumpció personalitzada de les idees que ho
vertebren. No es pot predicar ‘constructivisme’ si els professors no són constructivistes, ni
llenguatges ‘esotèrics’ quan els professors tenen problemes molt bàsics, gairebé
d’assistencialitat: s’ha de parlar també dels contextos i de les condicions reals. 

A més, segons l'autor, el pensament per si mateix no té la capacitat de reformar l'acció. No
n’hi ha prou amb tenir idees clares per a que la història es mogui, atès que la història es mou
per processos a vegades sinuosos, on la raó, les raons, compten alguna cosa però no ho
són tot. 

Perquè no podem oblidar que, com dèiem, des de la perspectiva dels discursos sobre la
democràcia, l'autonomia i la descentralització, es pot donar el següent parany: com que es
reconeix la llibertat, s'adjudica també la responsabilitat del que ocorri. Segons l'autor, quan
es donen aquestes circumstàncies ‘retòriques’ que prediquen l'autonomia però no ofereixen
condicions reals per a desenvolupar-la, el professorat s’hauria de negar a adquirir-la. 
La tendència que presumeix és que, de l'organitzatiu, la metàfora passarà a l'àmbit del
nítidament polític perquè ja està instal·lat d'alguna forma. Quan la llei de Suárez Pertierra
(1995) promou que els centres s'avaluïn i es facin públics els seus resultats, que als pares
se'ls permeti elegir centre d'acord amb els criteris acadèmics més clàssics, certament, s'està
possibilitant, entre altres coses, que els professors hagin ser més autònoms, però per a
passar a defensar els valors més tradicionals de l’academicisme encara no vençut, de la
cultura mal entesa, i de la conservació estanca dels estrats socials. 
Sens dubte ens movem en el terreny de les paradoxes de les quals parlava Hargreaves:
d'una banda es pretén publicitar el treball públic i democratitzar la implicació de les famílies,
però al mateix temps, com les estructures socials no han canviat, se subsumeix el propòsit i
s'usa instrumentalment per a seguir marcant les diferències socials que, per altra banda, mai
haurien deixat d'existir. 

Si el vessant polític de la metàfora del professor-investigador pot mantenir-se, ha de
tornar la mirada a la faceta didacticopedagògica. Defensa de l'educació pública com a
projecte polític, però sense oblidar que la defensa del lloc propi de treball està a fer
una pràctica de qualitat, sotmetent-se a processos d'observació, de discussió,
d'avaluació i d'ètica, no deixats en mans de poders burocratitzadors, sinó dirigits des
de dintre i reclamant les condicions necessàries per a poder desenvolupar-los. 
Aquest és, sens dubte, el territori de l'aprenentatge permanent docent, el territori de la
formació permanent.
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G) FORMACIÓ PERMANENT del DOCENT (FPd.) COM A SISTEMA
D'INTERVENCIÓ 

Al llarg d'aquest capítol seguirem dues línies expositives: una caracteritzada per l'anàlisi de
textos legals que -fins el moment- regeixen les directrius de la Formació Permanent docent
en el nostre context, i una altra de tipus valoratiu en què pretenem analitzar la possible
relació entre els principis i la realitat dels mateixos. Com se sap, es preveuen canvis legals
quant al Sistema Educatiu, emmarcats actualment en el procés d'aprovació de l’anomenada
“Llei de Qualitat Educativa”. No coneixem un Pla específic de Formació Permanent que
superi l'articulat per la LOGSE en relació amb la Formació Permanent del Professorat. 

La LOGSE, el Pla d'Investigació Educativa i de Formació Permanent10 i el ‘Pla
de Formació Permanent del Professorat de Catalunya’: els propòsits de canvi i

algunes percepcions actuals

Analitzar la Formació Permanent del Professorat partint de la LOGSE resulta, en gran part,
gratificant: trobem principis que, teòricament, s’adeqüen a les necessitats socials i
professionals que conflueixen en la pràctica de l'educació. de les quals parlem al llarg del
treball). 

En concret, els principis als quals ens referim són: 
- Dret a l'Educació. (Preàmbul, paràgraf 31) 
- LOGSE, Qualitat de l'ensenyament i Formació del Professorat: "Un dels reptes
fonamentals de l'educació del futur és assegurar la qualitat de l'ensenyament. Per aquest
motiu aconseguir-la és un objectiu de primer ordre per a tot el procés de reforma i la pedra
de toc de la seva capacitat per a dur a la pràctica transformacions substancials, decisives,
de la realitat educativa" (Preàmbul, paràgraf 41). 

La qualitat de l'ensenyament depèn de múltiples factors que l'afavoreixen i/o condicionen:
elements socials, modernització dels centres, consideració social de la importància de la
funció docent, participació activa de tots els subjectes de la comunitat educativa, etc. 
En aquesta línia, els factors estrictament educatius reben un especial esment: es recullen en
el Títol Quart, subtítol de la qualitat de l'ensenyament que, al seu torn, inclou 8 articles: 

� Qualificació i formació del professorat 
� La programació docent 
� Els recursos educatius i la funció directiva 
� La innovació educativa i professional 
� L'orientació educativa i professional 
� La inspecció educativa 
� L'avaluació del sistema educatiu 

La qualitat de l'ensenyament apareix com a repte del Sistema Educatiu i ens sembla
especialment remarcable que la formació permanent del professorat es consideri un
dret i una obligació dels professors així com una responsabilitat de les
administracions educatives. (Preàmbul, paràgraf 43). 

La formació permanent haurà de garantir (article 2) que l'activitat educativa es desenvolupi a
partir dels principis de: 

                                                
10 PIEFP (MEC, 1989a)
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� Formació personalitzada que propiciï una educació integral referent a
coneixements i destreses. 

� El desenvolupament dels capacitats creatives i d'esperit crític. 
� Metodologia activa que asseguri la participació de l'alumnat en els processos

d'ensenyament-aprenentatge. 
� L'avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge dels centres i dels

diversos elements del sistema. 
� La relació amb l'entorn social, econòmic i cultural. 
� L'autonomia pedagògica dels centres dintre dels límits establerts per les lleis així

com l'activitat investigadora dels professors a partir de la seva pràctica docent. 

Es tracta, doncs, d'una llei orgànica que defineix la funció del docent destacant trets que,
com dèiem, podem considerar concordes amb les exigències socioculturals,
tecnicocientífiques, i humanisticopersonals del món actual. 

Així, al docent se li adjudiquen -a més d’aquelles que es desprenen dels principis que
acabem d'apuntar- responsabilitats educatives com l'atenció a la diversitat, el
capacitar als alumnes per a “aprendre a aprendre”, el domini i ensenyament de les
noves tecnologies, el compromís amb el context cultural on se situa el centre al que
pertany per a dinamitzar-lo, capacitat de treball docent en grup, flexibilitat en les
seves metodologies i en les seves concepcions, etc. 

L'administració, per la seva banda, atorga al professorat el dret i el deure envers la formació
permanent en aspectes, això si, tan amplis i dispars com puguin ser-ho els àmbits de les
responsabilitats que acabem d'esmentar. A més, segons la llei, l'administració es
responsabilitza de l'existència de formació permanent per a cobrir les necessitats del
professorat, vinculant, d'aquesta forma, el procés de generalització de la formació
permanent del professorat amb la creació de situacions “de qualitat”. 

Com sabem, el Plan de Investigación Educativa y de Formación Permanente, el PIEFP
(MEC, 1989a), desenvolupava també aspectes relatius a l'estreta relació entre la funció
docent, la formació continuada, la innovació i la investigació: tal era la concepció del pla
associat al desplegament de la LOGSE. 

La LOPEGCE (1995) també associa la ‘Formació del professorat’, a la qualitat dels centres i
a la seva avaluació en el seu títol 3r.: estableix que, per a complir les finalitats i els objectius
de la LOGSE i poder així contribuir a la qualitat de l'ensenyament, els poders públics
“impulsaran i estimularan la formació contínua i el perfeccionament del professorat, així com
la innovació i la investigació”. 

En conjunt, aquestes bases legals serien poc realistes en la pràctica si resulta que
l'autonomia que es proclama teòricament es correspon, en molts casos, amb
directrius centralitzades per l'administració i amb centres que, en conseqüència, no
es troben estructurats ni organitzativa ni culturalment com a comunitats que
posseeixin un diagnòstic clar de la seva situació i hagin elaborat un projecte concret
de millora a través d'experiències progressives d'autonomia. Analitzem amb més detall
els contextos teòrics i els reals. 

Indubtablement, la perspectiva dels més de 15, 10 i 5 anys que han passat des de la
promulgació de la LODE, LOGSE i LOPEGCE, respectivament, ofereix l'oportunitat de
realitzar balanços sobre les llums i les ombres del projecte de reforma. Com vam veure quan
vam tractar l'anàlisi de la relació entre curriculum i Didàctica, la mateixa adopció d'un model
curricular bàsicament psicologista i de disseny curricular “formal”, no havia aprofitat
l'oportunitat de procurar canvi en les maneres de fer dels professors en els centres, amb el
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que, de fet, havia tornat a acomodar-se a un model de reforma de dalt-baix i de tipus
estructural i tècnic. 

En l'actualitat, el problema és que a més d'anàlisi de tipus ‘metareforma’, ens trobem amb un
marasme de valoracions, crítiques, anàlisi, avaluacions generals, investigacions, etc., sobre
els quals, en conjunt, és difícil treure conclusions. És difícil, a més de perquè estem parlant
d'anàlisi d'un àmbit geogràfic ampli, perquè no abunden les investigacions, i, sobretot,
perquè el tint polític s'ha immiscuït totalment en les valoracions i avaluacions professionals i
educatives. Certament, encara que hem assumit que l'educació no deixa de ser una
opció ideològica, política i moral, quan en les anàlisis no es diferencien aquestes
dimensions de les científiques, tècniques i professionals, es juga a l'ocultació,
manipulació i, en definitiva, a una utilització indeguda del poder, per altra banda,
bastant comuna.

No dubtem de la necessitat de transformar la societat en els termes que aquesta llei planteja
i fins i tot ens preguntem si aquest mecanisme, és a dir, el de la no coincidència entre realitat
i projecte no acaba sent, de facto, un dels motors del progrés. 
Tanmateix, i en aquest cas concret, ens hagués agradat que la llei s'hagués cuidat de
procedir a un desenvolupament pressupostari i “professional” realment coherent i no
tan sembrat d'improvisació i de desencontres que, inevitablement, ara donen
“arguments” a tot tipus de postures contràries que són aprofitades per a tornar a
plataformes pretèrites. 

Tornant als discursos oficials, ara des d'un punt de vista més proper al que es pretén que
sigui la formació permanent docent en el plànol pràctic, trobem que en el context de
Catalunya, aquesta es regeix pel “Pla General de Formació Permanent del Professorat”
(1989, 1997). 

En clara línia de continuïtat, dos han estat les formulacions del pla de formació; presentem
els objectius que han perseguit successivament, al mateix temps que, de forma succinta,
informem sobre l'evolució en els mateixos. Més endavant ens ocuparem d'altres elements de
la seva estructura. 

Els objectius generals que ambdós plans consecutius han pretès són: 

“1. Contribuir a l’increment de la qualitat de l'ensenyament a través de la formació permanent
del professorat (“...que és un dret i un deure del professorat..”(1997)) incidint en la millora de
la pràctica docent i en l'organització dels centres (“i del seu funcionament”(1997)). En la
segona formulació es pretén la “Incorporació del Pla de Formació del Professorat en els
projectes de centri.” 
2. Oferir un marc que contempli...les necessitats del sistema, els interessos dels professors i
l'oferta dels institucions especialitzades.” En la segona formulació es pretén “Oferir formació
diversificada que permeti i afavoreixi donar resposta al Desenvolupament Professional dels
docents, respongui tant als noves necessitats del Sistema Educatiu com als interessos dels
docents i dels centris educatius, i que afavoreixi la reflexió teoricopràctica, l’actualització
docent i la innovació educativa”. Com es veu, aquesta 2a. formulació està molt més centrada
en el professorat, els centres i expressa explícitament ‘Desenvolupament Professional’,
reflexió i innovació. 
3. Organitzar territorialment i amb criteris descentralitzadors i participatius,…per a donar una
resposta per zones als necessitats detectades de formació i conjugar-la harmònicament amb
els necessitats de formació i especialització en noves àrees del mateix sistema.” En la
segona formulació, s'emfatitzen les necessitats dels professors i els centres per al que es
parla, específicament, de “Millorar l’estructura de gestió de la formació” i de “vinculació al
territori”. Sembla no ser tan necessari, en aquesta segona formulació, ‘harmonitzar
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necessitats del sistema i dels professors’, cosa que, per altra banda, ja se citava en el segon
objectiu. 
4. Consolidar la col·laboració i coordinació amb els universitats, institucions, moviments de
mestres i entitats afermant la vinculació entre la formació inicial i permanent. En la segona
formulació es parla específicament dels sindicats com entitats col·laboradores i es justifica la
diversitat d'implicats per la garantia de riquesa i de pluralitat de les iniciatives. 
5. Comptar amb una tipologia diversa de programes institucionals, que afavoreixin la reflexió
teoricopràctica sobre l'exercici professional i impulsin l'actualització i la recerca educativa. 
6. Potenciar la participació i la implicació del professorat en la detecció de necessitats i
proposta d'activitats, reconeixent, incentivant i valorant la participació en els activitats de
formació permanent. En la segona formulació s'especifica que tot això serà mitjançant
modalitats de gestió que impliquin la comunicació i la coordinació entre organitzadors,
gestors i receptors; ajudes econòmiques per a despeses de formació, i reconeixement, a
l'efecte de promoció docent, de la participació i “superació” de les activitats de formació. 
7. Crear i aplicar mecanismes d'avaluació que permetin la revisió continuada…i que informin
sobre la cobertura de necessitats i els modalitats de formació adients". En la segona
formulació es parla també d’‘autoregulació’. 

Sense entrar en una anàlisi detallada dels plans de formació, entenem que presenten
models de formació cada vegada més centrats en: 
� la pràctica i la reflexió professionals, 
� la formació en els centres, 
� la implicació del professorat en la detecció i explicitación de les necessitats de formació, ;

la descentralització, 
� l'avaluació dels processos, etc. 

Com plantejava Gimeno (1996), no hi ha reforma cultural de l'escola sense la
participació activa del professorat en el desenvolupament curricular, que
necessàriament ha de ser desenvolupament cultural en les aules, si aquest
professorat no és culte alhora o, matisem, no té el propòsit de créixer culturalment. 

Aquesta seria la condició que permetria jutjar o estimar el grau de desenvolupament real
dels plans de formació que existeixen a escala legal. De moment podem considerar que la
reforma cultural de la qual parla l'autor és una empresa complexa i que, en no pocs casos
actua en els centres educatius de forma contradictòria: per exemple, s’“avança” en la
utilització de noves tecnologies de la informació amb la pretensió de “democratitzar” nous
usos i codis necessaris per als alumnes, i es retrocedeix en el sentit essencial i competencial
de la comunicació oral-escrita perquè no es té o no es disposa de temps per a organitzar
activitats com debats, exposicions, converses sobre, posem per cas, les lectures que
interessen als alumnes; s'aconsegueix organitzar temps de treball conjunt dels professors i
es posen en evidència les enormes dificultats d'acord en els diversos temes, així com els
pocs hàbits en la discussió: com sabem, Senge (1994) plantejava la diferència entre dialogar
i discutir, però el poc costum -i de nou les condicions- fan que la cultura de treball comú doni
prioritat a la discussió -que pretén arribar a acords- abans d'haver dialogat, impedint, per a
aquesta raó, conèixer els punts de vista i enriquir-se amb ells-. 
Volem dir que ‘desenvolupament cultural’ remet a processos pacients, permanents i
obligadament regits per dificultats que han de ser compensades per l'ànim ferri de progrés.  
Trobem traduïda aquesta apreciació en els plans d'investigació i de perfeccionament quan
donen màxima prioritat al treball amb els professors i al coneixement profund de l'exercici
docent entenent que el desenvolupament dels professors així com el perfeccionament del
seu exercici docent implica alguna cosa més que el proporcionar-los nous mètodes. “Estem
començant a reconèixer que, per al professorat, el que ocorre dintre de l'aula està
molt relacionat amb el que ocorre fora d'ella. La qualitat, l'amplitud i la flexibilitat del
treball dels professors en l'aula estan íntimament lligats amb el seu desenvolupament
professional, amb la forma de desenvolupar-se com a persones i com a professionals
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(…) la seva forma d'ensenyar es basa també en els seus orígens, les seves biografies,
en el tipus de mestre que cadascun ha arribat a ser.”(Hargreaves, 1996:19) 

Com sabem, aquest autor alerta sobre la implementació acrítica de determinades
estratègies d'ensenyament que, fonamentant-se en una presumpta base sòlida de la
investigació educativa, infravalori la visió pràctica dels professors, exigint-los que
acceptin el saber, la perícia i les normes que són propietat i prerrogativa de científics
“experts”; alerta també de la “excessiva confiança masculina estereotípica” en
l'autoritat de la “investigació dura.” 

Quan analitzem la Formació Permanent hem d’estar atents, doncs, als problemes i motius
que puguin associar-se a una implementació forçada: la pressió administrativa per optar per
determinades pràctiques, les tradicions amb les quals s'han desenvolupat els professors
quant als models més o menys participatius de formació, les “resistències” que exerceixen a
la formació en si, etc. Hargreaves es fa eco d'aquest fenomen quan escriu: “…la confiança
en la imposició de models singulars de perícia docent pot provocar inflexibilitat en els
professors i fer-los difícil exercir el convenient judici discrecional en les seves aules…conduir
a l'oposició del professor, a causa del rebuig implícit de la conveniència i del valor de la resta
del seu repertori i de la vida i la persona compromeses en la seva construcció…dur-li a
centrar-se estrictament en determinades tècniques, que impedeixen que el professor
estableixi i basi el seu treball en un repertori més ampli d'estratègies docents que aplicarà
amb flexibilitat i quan el context ho requereixi” (í.:90) 

Conceptualització actual de la formació permanent

En l’abordatge d'aquest tema es fa necessari, en primer lloc, parlar des d'un punt de vista
històric. Ens referim que, com afirma Fernández Cruz (1999), es dóna una notable manca de
consciència històrica en els moviments de reforma i el resultat és que s'hagi prestat poca
atenció tant a les arrels històriques de les propostes com a la identificació i síntesi del que
s'ha après en elles. La falta de claredat en els compromisos teòrics i polítics que subjeuen a
les diferents propostes de formació, serien una conseqüència d'aquest fet. 

Ens sembla que en la base d'aquest crònic oblit està la poca importància atorgada a
l'aprenentatge docent tant des d'àmbits polítics i administratius com des dels propis
àmbits docents -per raons que no entrem a tractar ara-. D'aquesta forma, persones que
ens dediquem a tasques relacionades amb la formació experimentem el poc que es vindica
el particular i el concret i, per contra, l'enorme tendència a tractar com a general qualsevol
intent de formació o millora; dit d'altra forma, s'entendria com a “natural” i instantani el fet
que es “canviï” i es “millori”. 

Exemples d'això serien les denominacions usuals que els propis professors utilitzen, una
vegada i una altra, encara avui, denotant -potser- un ancoratge en models de formació de
transmissió de coneixements i destreses: curs, curset, reciclatge, són paraules que
s'assignen majoritàriament a qualsevol experiència de formació amb independència del
caràcter, estil, finalitat i desenvolupament de l'activitat formativa en qüestió; per altra banda,
associar l'assistència a una activitat formativa amb la “adquisició” més o menys automàtica
dels seus continguts és altra “ingenuïtat” que no només comet l'administració sinó que
també és patrimoni dels propis docents quan, estranyats, descobreixen la no linealitat entre
“romandre en l'espai de la formació” i “estar formant-se”; entre haver ‘assistit’ i haver
‘canviat’; la delegació de responsabilitat que es realitza en la persona formadora seria una
altra de les rèmores de models de formació academicistes o instrumentals. 
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Altra cosa és que, des de la nostra posició, interpretem les possibles causes d'aquesta poca
“dignitat” vindicativa i la situem en el conjunt de les dures condicions de treball i de contínua
desprofessionalització docent que està experimentant la nostra tasca. 

En aquest sentit, àdhuc admetent que les modalitats formatives més autònomes són
les millor valorades (treball en grups, seminaris, projectes on s'alterna una
coordinació interna amb un assessorament extern, etc.) perquè suposen processos
d'adaptació dels continguts i de les estratègies formatives a les necessitats evolutives
dels docents en exercici, ens atrevim a manifestar que els requisits que aquestes
exigeixen, rarament es donen des d'un principi. D'alguna forma, el col·lapse d'acció dels
centres i/o la intensificació fan que, volent o no, podent potser amb altres condicions o no,
els docents realitzin una espècie de “desresponsabilització” en la figura del formador
“especialitzat”. Potser es tracti únicament d'una senzilla qüestió de cansament-descans. 

Paral·lelament -i paradoxal- a aquesta deficiència en la síntesi històrica i epistemològica
sobre l'evolució de la teoria i la pràctica de la formació permanent del professorat,
actualment parlem de l'era de la Formació Permanent en el sentit que, des de fa uns anys, la
idea de la seva necessitat és el punt de partida en qualsevol debat i projecte que tracti del
canvi, i la seva importància s'assumeix unànimement tant en fòrums estrictament educatius
com en altres àmbits menys específics com serien l'OCDE, la ATEE, la OIT, etc. 

Com es veu al llarg dels distints apartats del treball, actualment es vinculen en l'àmbit
educatiu els conceptes de Formació Permanent del Professorat, Innovació Educativa i
Investigació Educativa i es destaca que el focus i motor concret d'aquest progrés és el
Desenvolupament Professional dels docents i l'Aprenentatge Organitzatiu de les institucions
escolars on aquests treballen. 
Aquesta polièdrica vinculació suggereix, en una aproximació filosòfica, que la formació
permanent respon a la mateixa definició que feia Fullat (1992) de l'educació: un
aprenentatge ontològicament necessari, ja que tota intervenció d'ordre pedagògic es
realitza sobre l'estructura d'un ‘Home’ per a arribar a aconseguir un nou (de forma similar al
que plantejàvem que pretenia la LOGSE respecte al Sistema Educatiu per mitjà de la
formació). 

La consciència és l'única font d'activitat moral i, segons Fullat, és impossible de renunciar a
la llibertat sota pena d'abandonar l'estatut antropològic o d'inventar un determinisme fora de
la decisió de la nostra consciència. 
Per a no perdre el nostre estatus antropològic hem d’educar-nos permanentment i
això es ‘produeix’ perquè es provoca una manca en el si de la realitat humana que
esdevé un projecte: la clau està que només desitja aquell que se sap faltat d'alguna
cosa. 

En el mateix sentit parla de “l'eròtica educacional” com a dialèctica que es dóna entre 3 tipus
d'intencions educatives: objectius (didàctics), projectes (sociopolítics) i finalitats
(filosoficometafísiques). Mentre que en els fets la ‘paideia’ és violència (el que és), en els
desitjos l'educació és eròtica (el que es proposa ser):tota educació mentre que eròtica és
utòpica, ucrònica, mai passa del tot. 

Encara que aquest tractament filosòfic pugui semblar innecessari, ens interessa recollir-lo ja
que allò que ofereix obscuritats en les pràctiques socials, en molts casos, està tenyit
d'elements d'aquest tipus: recordem que ens interrogàvem sobre quina espècie de “encant”
i/o de “seducció” es podien produir en situacions de formació i en això anterior hem trobat la
referència a una certa dialèctica entre objectius, projectes i finalitats que aportaria el caràcter
d'utopia, desig de millora i ‘veritat’ que hi podria tenir relació. Potser no estem acostumats -
centrats com estem en el “funcionament” de la pràctica- en aspectes que l'autor anomena de
caràcter eròtic però, des del punt de vista interpretatiu i cultural, no podem oblidar-los. 
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Aproximació als Models de Formació permanent docent i a la concreció dels
elements que caracteritzen un programa

La formació permanent docent s'inscriu en la consideració que tant l'aprenentatge
individual com l’organitzacional constitueixen un ‘continum’ en el qual les etapes de
formació específica dels docents en un àrea o etapa, han de ser seguides per unes
altres de formació permanent amb diferents però complementàries finalitats. 

Assumir els ràpids canvis en les necessitats formatives dels alumnes obliga a la formació
permanent a reaccionar de forma semblant respecte a les necessitats dels docents perquè,
d'alguna manera, i àdhuc considerant la “utopia” fàctica que representa, si això no es dóna,
aquella es deslegitima. 

És per això que, ontològicament, és necessari analitzar la formació permanent des de
punts de vista diferents: des dels continguts culturals amb els quals treballa (sobre els
quals forma) per a aportar coneixement rellevant i necessari als docents i des de les
formes de tractar aquests continguts (els contextos de treball de formació) amb els quals
pretén que els docents aprenguin individualment i organitzativa. 
Així, medis i missatges apareixen en l'actualitat més nítidament interrelacionats que en
moments en els quals encara es confiava en la utilitat de models transmissius del saber:
després de la notable acceptació de concepcions ”constructivistes” en l'aprenentatge infantil
i adult s'assumeix, també, un constructivisme en el canvi docent (Fernández Cruz, 1999;
Bolívar, 1997) i així, els aspectes relacionats amb els contextos interpersonals, les
situacions organitzatives, les “negociacions” culturals i, en definitiva, la interacció social entre
docents en situacions de treball comú, han de considerar-se necessàriament focus d'atenció
rellevants en l'estudi i la millora de la formació permanent del professorat. 

Importa destacar que el PIEPF (1989a) planteja, a més de la progressivitat en la
qualificació professional del docent, el fet que s'està davant una realitat diversa pel
que fa a ritmes de treball i, en conseqüència, també a ritmes, necessitats i, ens
atrevim a dir, possibilitats factuals de major o menor autonomia. 
En aquest sentit, és remarcable la pertinència que un pla de formació d'àmbit general valori
aquesta diversitat en la realitat global dels docents, en tant que objecte d'anàlisi del propi
pla, així com que la consideri en la base de les dimensions d’“autoavaluació” per a que el
docent reguli la seva evolució professional; en suma, s'erigeix com a tendència contrària a la
que planteja que la diversitat ha de ser, per exemple, anul·lada, obviada, o transformada per
decret. 

En alguna mesura, pot entendre's que el pla va voler seguir un model “constructiu”
d'aprenentatge docent i, al mateix temps, ser realista respecte al seu estat actual. 
Perquè és indubtable que els programes de formació estan sotmesos a condicions socials i
institucionals que els ‘determinen’. Aquest mateix autor recull, en aquest sentit, tres
condicions socials que ens semblen significatives sobretot perquè és comú que, des de la
pràctica de la formació, es passin per alt: 

1. la contradicció educativa d'assumir de forma conjunta la individualització i la
socialització de cadascun dels alumnes. 

2. la dependència material o de recursos que influeix en qualsevol realitat professional
(pressupostos per a nombre de professors, potencialitat formativa, suports a la
millora, etc.). 

3. l'aparició de certes “ideologies” que, arribant a erigir-se com a “bon ensenyament”,
obliguen els docents que volen identificar-se amb elles a acomodar les seves
condicions en l'intent de seguir-les, podent estar amb això en tensió amb altres



70

metes del sistema, per exemple les d'ordre material, (afegiríem les ideològiques,
organitzacionals, d'autonomia professional, etc.) 

Passem a continuació a concretar quins serien, en síntesi, els elements o conjunts
d'elements a partir dels quals es caracteritzaria el disseny de programes de formació
permanent docent. Fernández Cruz (1999:329ss) recull d'altres autors els següents: 
a) Metes 
b) Característiques dels candidats o destinataris 
c) Característiques de el “Staff” 
d) Contingut 
e) Mètodes 
f) Temps  Regulació 
g) Caràcter distintiu (“ethos”): “Variables referides a característiques de tipus afectiu i
qualitatiu de les relacions entre els participants en el programa entre si i entre ells i els
membres de el ‘staff’ i altres aspectes ambientals del programa.”(í:330) 
h) Regulacions 
i) Recursos (conjunt ampli d'infraestructura, pressupostos, disponibilitats directes i indirectes) 

j) Avaluació 
k) Impacte del programa: segons l’autor inclouria, entre altres aspectes, l'aprenentatge dels
“candidats”, l'avaluació de directors i responsables sobre l'efectivitat dels assoliments de
l'ensenyament i assoliments dels alumnes; l'aprenentatge s'entén format per “dominis” de
diversa índole: competència, sentiments, avaluacions de les seves experiències. Per la
nostra banda considerem que caldria també tenir en compte l'aprenentatge per part dels
formadors, havent-se de ressaltar, dels elements anteriors, aquells que afecten a l'avaluació
i impacte.  

Pensem que qualsevol programa o acció formativa podria descriure's i/o analitzar-se
exhaustivament a partir de la definició i comprensió d'aquests àmbits i de les interaccions
implicades. 

Quan es parla de l'èxit d'un programa sembla acceptar-se, com un aspecte que podria
caracteritzar pròpiament una acció o programa formatiu, la particular implicació de la
persona o les persones formadores en l'activitat de formació: a vegades l'èxit està
relacionat amb el nivell de compromís de les persones que ho engeguen. A més, “...els
professors semblen acceptar millor qualsevol nou aprenentatge si és procedent d'altre
company o col·lega que comprèn millor la realitat concreta en què el professor es mou
(perquè) pot significar un alleugeriment als temors al canvi, un estímul en l'interès, un mitjà
de fomentar la disposició a engegar el nou model.”(Fernández Cruz, 1999:330) 

El compromís afavoridor del canvi podria consistir, doncs, en la comprensió de la
realitat en què es mou el docent i en acompanyar les “pors” associades al procés de
transformació: l'expert que treballa des de fora difícilment pot comprometre's a aquest
nivell, mentre que l’“entrenador local” sí podria ser assessorat per l'extern. 

Altre aspecte que pot aportar comprensió sobre els elements estructurals dels programes de
formació és la revisió dels distints nivells que s'estableixen en el disseny i desenvolupament
d'un programa formatiu. Sembla que són tendències generals dels programes de formació
contínua per a tot tipus de professionals que desenvolupen les organitzacions socials en el
context europeu els nivells següents (í:331): 

a) en el nivell de la planificació, des del disseny de programes globals al de cursos,
passant pel disseny de projectes de formació, els tres elements clau serien: 
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1. anàlisi de necessitats formatives que orienten el disseny. Com es veu en Casse
(1991) (en í.:333), per a cada modalitat i/o nivell, caldria analitzar diversos elements
d'entre els quals destaca bàsicament la competència docent (grau d'informació prèvia i
detecció de llacunes i/o errors conceptuals) i altres obstacles per a l'aprenentatge
professional.

2. elements curriculars que ho estructuren: objectius, continguts, activitats, recursos
didàctics i avaluació; es planteja que són els continguts (d'acord amb les necessitats dels
destinataris) els que han de guiar la formulació d'objectius (que, al seu torn, guiaran les
activitats); per contra, s'entén que quan es parteix d'objectius operatius, el programa se
situa en una perspectiva conductual o neoconductual perquè fa als continguts subsidiaris
dels objectius.

3. la previsió de condicions per al desenvolupament eficaç de les accions planejades:
condicions ambientals de la impartició, la qualitat dels equipaments; Del Pou (1997) fixa
l'atenció també sobre la qualitat de la documentació aportada, el disseny de planificacions
curtes o guions de cadascuna de les sessions formatives i l'anàlisi de la interacció del
grup durant el procés formatiu.  

b) en la gestió, haurien de tenir-se en compte: 
1.la macroplanificació, organització i avaluació de programes formatius i 
2.la direcció, coordinació i gestió dels centres de formació 

c) en els mitjans i recursos didàctics: 
1.els instruments per a la formació i la gestió de la formació 
2.els recursos didàctics 

A partir d'elements que s'han articulat consistentment en la formació contínua en
organitzacions socials, es deriven algunes conclusions que orienten l'àmbit formatiu docent: 

a) Atès que el nivell en què cobra entitat la formació permanent docent és el del disseny
d'accions formatives, habitualment per part dels mateixos formadors, es fa necessari
elaborar plans globals de formació, no com una suma d'activitats sinó com a
accions integrades que donin resposta a les necessitats de la població docent;
d'alguna forma, a Catalunya, els Plans de Formació Permanent (1989) i (1997)
complirien aquesta funció: s’haurien de desenvolupar, però, algun tipus de formació i
investigació que alimentés el sistema formatiu (formació de formadors, mentorització,
etc.) i, a més, s’hauria de definir millor el model de desenvolupament professional
que es pretén. 

b) Cal realitzar un exercici de translació des del coneixement sobre la formació en
organitzacions socials europees i, en tot cas, portar a la pràctica intercanvis i
contrastos que enriqueixin a nivell de recursos i instruments. 

La FPP a Catalunya

De Vicente (1993: 642) analitzava les coordenades de desenvolupament dels plans globals
de formació permanent docent en l’estat espanyol i concloïa que: “els plantejaments que les
diferents administracions educatives fan de la formació i el desenvolupament del professorat
estan molt en línia amb les propostes que a escala internacional es vénen formulant, tant les
procedents de la política educativa com les quals tenen el seu origen en la investigació.” 

En el nostre context català es treballa paral·lelament en dues línies: la definida explícitament
per les accions proposades pel Departament d’Ensenyament a través, bàsicament, de
serveis educatius, i una altra d'accions demandades ‘autònomament’ des dels centres
educatius. 

El fet que, en ocasions, ni els mateixos docents distingeixin aquestes dues línies pot suscitar
l'interrogant de si, en el fons, viuen ambdues com a propostes “imposades” per les
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circumstàncies, les viuen com a necessàries i irrenunciables, o, potser, aquesta diferenciació
representa una metacomprensió del propi funcionament del Departament. Pensem que, per
exemple, en el cas del servei SEDEC que realitza formació en l’àrea de llengua tant en
funció de les necessitats dels centres com la modalitat ‘curs’, és, en si mateix, un sistema
que es desenvolupa segons una doble ‘forma’ i, com a servei, pot confondre's amb les
formes més o menys autònomes del conjunt de la formació permanent. 

Quan hem analitzat les directrius legals que sustenten els plans de formació hem vist que
els objectius del ‘Pla de Formació Permanent” (1997)11 no diferien de les dels altres marcs
legals. Vegem altres elements de definició del pla que regeix actualment la planificació
formativa, recordant que cada curs escolar es publiquen les orientacions concretes que han
de ser seguides per cadascuna de les unitats de gestió que el propi pla determina. 

Característiques principals del pla de formació permanent (1996-200112)

A)  TRETS PROPIS
� Descentralització
� Participació dels docents (necessitats formatives, elaborar propostes, impartir docència,

coordinar i avaluar els processos i les activitats formatives)
� Optimització de recursos (ajustament d’oferta a demandes, aprofitament de les accions

formatives, materials multimèdia que permeten formació a distància, i coordinen
activitats entre diferents estaments)

� Diversitat i diversificació (de programes, organitzadors, formadors, models i instruments
de formació i d’avaluació)

� Adaptabilitat (necessitats docents, sistema, zones, i resultats d’avaluació)
� Estructura en blocs, que agrupen diferents actuacions formatives  
� Potenciació d’aquells programes formatius que impliquen directament els centres

educatius (treball d’un centre o treball de diversos centres)
� Existència de diferents modalitats de gestió
� Previsió de diverses modalitats de formació segons finalitats, distribució temporal i

grau de presència
� Diversitat d’agents de la formació (institucions organitzadores i professorat formador)
� Existència d’un model avaluatiu (pels programes i pel Pla)

B) COL·LABORACIÓ AMB LES UNIVERSITATS
Per mitjà de centres universitaris específics de Formació Inicial i centres especialitzats en
Formació Permanent, pretén: 
� vincular la Formació inicial a la Formació Permanent
� acostar la recerca i la reflexió científica i didàctica a la pràctica docent, i a la formació

C) ACTUACIONS FORMATIVES A POTENCIAR
1.  Programes de preparació per a la reforma, en la fase final (Batxillerat i FP,

ensenyaments de règim especial, i Llars d’infants)
2.  Incorporació de recursos nous i l’extensió de noves modalitats de formació

(formació telemàtica: UOC; recursos i equipaments culturals diversos: museus, rutes de
natura, etc.; formació adreçada a centres i projectes d’innovació a les aules; formació
vinculada a la recerca educativa)

3.  Actuacions específiques per al professorat dels diferents nivells educatius (EI i
EP, ESO, Batxillerat, FP específica, Ensenyaments de règim especial)

                                                
11 Pla que s’estableix pel període 1996-2001.
12 GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (1997). Pla de Formació
Permanent.
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4.  Actuacions formatives per a la incorporació de continguts de caràcter transversal
en el currículum escolar (formació per a la igualtat d’oportunitats nois-noies, educació
intercultural, educació per a la salut, educació medioambiental, etc.)

5.  Actuacions formatives que afavoreixin la coordinació del professorat d’EP i
d’ESO

6.  La formació dels professionals que tenen funcions de gestió, direcció i
coordinació de centres.

7.  La formació dels professionals de la Inspecció i dels Serveis Educatius.
8.  La formació del professorat que rep encàrrecs de FP.
9.  La consolidació de les modalitats de gestió que afavoreixen més la participació

del professorat en tot el procés de la formació (detecció de necessitats, propostes
formatives, informació de l’oferta, realització, avaluació de les accions i avaluació
diferida d’incidència a l’aula i als centres) 

10.  La formació que permet una qualificació o requalificació professional

D. MODALITATS DE FORMACIÓ (reconeixement administratiu des de 1994)

1. Activitats organitzades o encarregades des de la SGFPRP
� Formació per donar a conèixer el marc curricular de caràcter global vinculat amb

l’aplicació de la nova ordenació del SE
� Formació relacionada amb la direcció, gestió, organització i avaluació dels centres

educatius
� Activitats encarregades a empreses, institucions universitàries o associacions

professionals (aquelles amb continguts científics, tècnics i/o didàctics molt
específics)

2. Activitats associades als Plans de Formació de Zona
� Responen a la participació, descentralització i diversificació en contextos propers

als diferents centres i docents.
� Cada PFZ coincideix territorialment als CRP de cada zona.

3. Activitats a proposta dels Serveis i programes del Departament d’Ensenyament.
� Ofertes de caire general al Pla de Formació de Zona
� Activitats específiques d’oferta directa de cada programa o servei

4. Activitats formatives per iniciativa dels ICEs.
� “Activitats de caràcter experimental i/o innovador, i també d’activitats que s’adrecen

a col·lectius reduïts” (que difícilment podrien dur-se a terme en el marc d’un PFZ)
� Activitats de formació de formadors

5. Escoles d’Estiu
� Promogudes pels MRP (àmbit comarcal)
� Promogudes pels col.lectius de professionals (secundària)

E) LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT 

E.1. Fases en el procés de gestió

� Detecció de necessitats
� Elaboració de propostes formatives
� Difusió de les activitats formatives
� Realització de les activitats
� Avaluació de les activitats
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E.1. Organigrama de la gestió 

Deixem de moment les formes d’avaluació del Pla per a quan tractem, en general,
l’avaluació de programes.

Entenem que les línies generals de definició formal del Pla de Formació Permanent de
Catalunya estarien dintre dels paràmetres generals dels que parlava De Vicente (1993):
pretenen -en principi- un equilibri entre ‘necessitats’ específiques dels centres i aquelles que,
de forma general, detecti l'administració. Sabem, per altra part, que la complexitat no es
troba únicament en les directrius estructurals sinó en els desenvolupaments pràctics
dels diversos contextos professionals. 
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En tot cas, sembla acceptat que aquesta complementarietat entre temàtiques,
modalitats, nivells d'autonomia i fins i tot xarxes és una tendència positiva. Escudero
(1998b:17) defineix la formació docent com a “...processos i activitats de permanent
acompanyament a la funció docent, properes i sensibles al context de treball i les
necessitats del professorat, encara que sense menysprear un equilibri raonable amb les
prioritats del sistema escolar; enteses i desenvolupades més en forma d'itineraris perllongats
en el temps i integradors de diverses modalitats de perfeccionament que com
esdeveniments separats i inconnexos.”  

Compartim totalment aquesta visió i, d'alguna forma, la nostra investigació ha
defensat fugir d'etiquetes i contribuir a un model de formació definida no només per
un model ‘intern de formació’ sinó també per estructures de gestió més concordes
amb la complexitat dels canvis que es pretenen. 

Villar (dir.) (1996) analitzà les tendències en la formació docent (en els Plans de Formació
autonòmics i estatals) i, certament, les seves conclusions eren negatives, sobretot pel que
concerneix a la poca definició d’intencionalitats, la falta de control holístic del procés, i la
regulació global del sistema de formació.

Models de formació docent o plataformes d'intervenció per a l'aprenentatge
docent

En la part introductòria d'aquest treball informàvem que, a partir d'estar en contacte amb la
formació docent, ens havíem preguntat sobre la potencialitat per a l'aprenentatge docent que
tenien les accions formatives en les seves diferents “versions”. 
Tedesco (en Vaillant i Marcelo, 2001) considera que malgrat els nombrosos recursos que -
en diferents contextos- s'han dedicat a la formació, els cursos de capacitació i la seva
escassa pertinència pel que fa als problemes reals que han d’enfrontar quotidianament les
escoles, a més de pèrdua econòmica, ha tingut com efecte la pèrdua de confiança per part
dels docents respecte la formació en forma de ‘desprestigi’ de la teoria pedagògica. 
És a dir, sembla assumir-se una crisi de la formació permanent dels docents, un mal ús de
recursos i tot això se centra, bàsicament, en la modalitat de formació ‘curs’. 

Jiménez (1995), plantejava la relació entre modalitats de formació, la seva diversa aportació
al docent, i el grau d'autonomia i de particularitat que caracteritza a cadascuna d'elles;
interessa ressaltar que, dintre de la modalitat de curs, marca diferències d'acord amb la seva
funció. 
Les activitats formatives que recull són: 
A. Cursos de divulgació 
B. Jornades i trobades científicoexperiencials 
C. Cursos de formació 
D. Cursos amb projecte d'acció 
E. Formació autònoma 
F. Formació en centre sense suport extern 
G. Formació en centre amb suport extern 
H. Intercanvi i experiències formatives 
I. Investigació autònoma en els centres 
J. Investigació amb col·laboració i suport d'entitats educatives 

Vistes gràficament, aquestes modalitats formatives quedarien així en Barrios (1997:188)
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Com es veu, la major o menor utilitat de les activitats formatives (en aquest cas, de les
diverses modalitats de formació), fa emergir els grans tòpics de la relació entre teoria
i pràctica, autonomia i obligatorietat, els pràctics i els teòrics, etc. al mateix temps que
els mostren com a difícilment reconciliables. 

Per contra, les lleis educatives i els plans de formació donen per descomptat models de
formació autodirigits on l'element central és la indagació i reflexió a partir de la pràctica per a
crear coneixement contextualitzat en contextos de treball autònoms, és a dir, es ‘generalitza’
que, havent albirat l'enorme complexitat social amb què ens enfrontem, el conjunt dels
docents ha assumit la necessitat d’‘aprendre a aprendre’ i ‘aprendre a emprendre’. Si en
l'actualitat es considera que ni l'organització sobreviurà ni els professors podran
desenvolupar-se professionalment quan la quantitat d'aprenentatge dintre de l'organització
no és igual o major que la quantitat de canvis en l'ambient extern, també sabem que les
pràctiques escolars –i les personals i socials- conserven elements de segles endarrere i,
sobretot, sabem de la dificultat de canviar. 

I encara pitjor, costa creure que el “sistema” escolar situat en la confluència entre
intencionalitats assistencials, reproductores de normes socials i de millora cultural,
pugui superar-se a si mateix per a adaptar-se al que se li requereix: només una gran
conjunció d'elements podria compensar el particular “ethos” escolar. 

Així, entrem en el tema dels sistemes d'intervenció en la formació docent analitzant, en
primer lloc, aspectes nominals. 

De Marcelo (1995:325) prenem l’accepció de “model” com “un disseny per a aprendre, que
inclou un conjunt de supòsits sobre, en primer lloc, d'on procedeix el coneixement, i en
segon lloc de com els professors adquireixen o desenvolupen aquest coneixement (i per
tant), un model respon a unes concepcions prèvies referides a les relacions entre
investigació i formació, a una concepció del professor, així com a unes teories sobre les
estratègies més adequades per a facilitar el seu aprenentatge.” 

Com es recordarà, indagar en la qüestió de si els models podien diferenciar-se o definir-se
de forma clara en tant que excloents, era un dels motius primigenis d'aquest estudi, encara
que aviat s'abandonés per considerar que, en essència, difícilment podríem arribar a
definir la potencialitat d'una modalitat de formació de forma genèrica més del que ja
ho està i que, en tot cas, l'important era arribar a comprendre quines situacions
concretes d'interacció professional podien albergar cadascuna de les modalitats. 

El mateix autor citat considera el criteri del paper que respectivament jugaria el
professor (actiu/passiu) i el de les estratègies de formació (formals/informals) com a
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potser el més simple i inclou -per a completar i enriquir l'anàlisi- altres criteris de
classificació com el diagnòstic de necessitats, la voluntarietat o obligatorietat, la
participació total o parcial del grup de professors d'un centre, l'objectiu d'entrenament
o assessorament, l'adreça per experts o pels mateixos professors, o la realització en
el centre o fora d'ell: a partir del conjunt de criteris podem apropar-nos al caràcter particular
d'una acció formativa molt millor que només en referència al seu caràcter genèric. 

Haurem de tenir en compte, finalment, que els diversos models no constitueixen
plataformes excloents, sinó que poden i han de completar-se: l'important és que es
doni una claredat de metes en relació amb el ‘model’ de professor que busquem, amb
quin curriculum, en quina escola, i amb quin coneixement.  

Tant el que anomenem perfeccionament com desenvolupament professional del professorat,
ha d’arribar a fases d'institucionalització on components concrets, associats a canvis
curriculars i/o organitzatius, s'integrin. Altra cosa és ressaltar el caràcter permanent del
perfeccionament pel que se sap que la internalització i institucionalització es donaran, en el
millor dels casos, de forma continuada i progressiva: com a procés, no pot reduir-se a una
qüestió de tot o gens, sinó que qualsevol propòsit ha d’entendre's, al llarg del seu
desenvolupament, parcialment assumit. 

En Iranzo i Ferreres (1998) ens preguntàvem sobre el tipus d'aprenentatge professional que
podia donar-se en modalitats formatives diferents -cursos i projectes d'innovació en centres-,
sobre les interaccions que es donaven en les mateixes accions formatives, entenent-les com
a contextos de treball professional; també ens plantejàvem la necessitat de conèixer el tipus
d'itineraris, tant en modalitats com en temps dedicats al procés, que es donaven en les
zones geogràfiques properes. 

Escudero (1998b) proposa respecte als CEPs una línia similar a la que nosaltres buscàvem
establir a partir de l'estudi: l'autor coincideix que han de ser línies de complementarietat,
per exemple, entre les dues modalitats formatives més comuns, és a dir, cursos i
formació en centres, al costat de “temps i contexts distints, sobre continguts
diferents, amb esquemes de relació entre la formació i la pràctica també imaginatius
(...) hauria d’aglutinar el major nombre de funcions...(í.:27). En aquesta obra aporta
evidències sobre que, efectivament, hi ha activitats formatives ben valorades tant en una
com en l'altra modalitat, pel que entenem que cal un model de formació comprensiu, que
integri tots els esforços sota una visió global i connectada del conjunt d'accions. 

Com ja vam veure en la introducció, el SEDEC (Servei d’Ensenyament del Català) ha usat -
des dels primers moments (Arenas, 1987)- un esquema de continuïtat entre cursos i
formació en els centres: altra cosa és que no sempre hagi pogut donar resposta a totes les
demandes i que, com a servei, hagi definit i desenvolupat en la pràctica un model de
formació que contempli els principis considerats bàsics per a aportar desenvolupament
professional. Últimament, a més, s'ha accentuat el desequilibri perquè ha augmentat la
demanda i, en canvi, no ho ha fet la dotació humana d'assessors. 

Anàlisi comprensiva sobre les orientacions en la Formació Permanent docent

Per què és necessari actualitzar l'anàlisi?. Els conceptes i les pràctiques d'autonomia,
autorregulació en l'aprenentatge, reflexió, centre, etc., tenen avui un sentit diferent al que
tenien només fa deu anys. En aquest sentit, la complexitat de la realitat de cada context és,
per la seva pròpia particularitat, de tal envergadura que, en lloc de buscar fórmules “bones”
o “dolentes”, es tracta de trobar fórmules que contemplin internament la diversitat. 
Tota vegada que s'ha acceptat l'heterogeneïtat del conjunt dels docents, difícilment es pot
preconitzar homogeneïtat en la resposta, és a dir, en els mateixos tipus de formació: no és
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admissible “objectar” de les responsabilitats envers el centre de treball, però ha d’haver
múltiples espais per al desenvolupament personal i professional en què es donin també
diversitat de continguts, formes, i graus d'implicació docents. 

D'entrada, quan es consulten les obres recents ocupades d'ordenar la varietat de models de
formació en relació a les diverses conceptualitzacions de la funció docent (De la Torre
(coord.), 1998; Imbernón, 1999; Yus Ramos, 1999; Fernández Cruz, 1999; Vaillant i
Marcelo, 2001; De Vicente (dir.), 2002, entre altres), s'observa una àmplia gamma de
classificacions i diferents associacions entre models de formació, modalitats formatives, i
models de desenvolupament professional. 

A més, en les fonts es torna a trobar, com ja hem assenyalat, un aparellar models de
formació amb models de desenvolupament professional, amb la qual cosa, si seguim la tesi
de la inclusió de la formació dintre del desenvolupament professional, encara es pot
confondre més aquesta qüestió. En definitiva, en aquestes visions notem a faltar algun
element significatiu que ens orienti. Ens detenim en autors que han aportat classificacions al
respecte. 

Segons Fernández Cruz (1999: 392ss), el model autònom estaria relacionat -entre altres
coses- amb: 

� l'àmplia oferta formativa que totes les organitzacions educatives ofereixen: cursos,
seminaris, jornades, 

� la disseminació de la investigació per mitjans presencials i telemàtics, 
� el fet que té uns principis que cal tenir en compte com a positius per al professorat: 
� autodirecció i capacitat d'iniciar el seu aprenentatge, 
� jutjar millor les seves necessitats d'aprenentatge, 
� aprenentatge més eficient si ho planifiquen ells mateixos, i es proposen metes, 
� més motivació per tot això, 
� no és necessàriament individual, per exemple, en els cursos on es dóna una relació

social amb altres docents o membres de la comunitat educativa, o en els grups de
discussió i debat, 

� riquesa professional. 

“El desenvolupament professional autònom és, per tant, necessari per al docent i
imprescindible per a la generació de determinades estructures conceptuals, identificatòries i
culturals que, d'una altra manera, no es podrien aconseguir.” (í:395) 

Pel que fa a limitacions, 
1. el seu impacte en la millora de l'ensenyament no és immediat perquè no hi ha concrecions
contextuals ni es dóna la connexió amb el grup natural de docents del centre, es dificulta
l'adopció de canvis significatius. 
2. la naturalesa mercantilista del mercat de treball genera disfuncions: l'orientació ideològica
de les institucions se sobreposa a les necessitats del docent, i la dinàmica pressupostària i
recerca d'audiència prioritza “èxits” per sobre d'altres factors de rellevància formativa. 
3. la sobresaturació crea certa insensibilitat i desconfiança sobre el mèrit de la proposta (es
dóna l'experiència que darrere de suggeridores ofertes s'amagui el mateix, cosa que fa que
resulti difícil ‘encertar’). 
4. la desinstitucionalització de l'oferta produeix a la llarga una falta d'orientació reflexiva en el
debat intel·lectual sobre l'ensenyament. 

Imbernón (1999) inclou la modalitat ‘curs’ en l'orientació ‘reformista’ o ‘model d'entrenament o
institucional’ encara que també assumeix que “La característica principal d'aquest model (l’
‘individual’ en la seva classificació) és que l'aprenentatge ho dissenya el propi professorat. És
ell o ella qui determina els seus propis objectius i selecciona les activitats de formació que el
poden ajudar a cobrir-los (les escoles d'estiu i d'hivern en serien un exemple)” (:191). 
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Associar allò autònom a la no intervenció -directa- de l'administració, ha de comptar, en
l'actualitat, amb el fenomen d’hiperregulació que vivim. Ell mateix entén que el ‘model
d'orientació individual’ és el de “sentit comú”: “els professors aprenen moltes coses per si
mateixos, mitjançant la lectura, la conversa amb els col·legues, la posada a prova de noves
estratègies d'ensenyament, la confrontació reflexiva amb la seva pròpia pràctica diària, la
pròpia experiència personal... diferent del “reformisme” i institucionalització.” (í.:191) 

En Vaillant i Marcelo (2001:24), autoformació es defineix com el “procés pel qual les
persones, individualment o en grup, assumeixen el seu propi desenvolupament, es doten com
subjectes adults que són, dels seus propis mecanismes i procediments d'un aprenentatge
que és, principalment, experiencial (Galvani, 1995). És un tipus de formació informal,
sense programa tancat, per contacte directe, on l'experiència serveix com a argument per a
l'aprenentatge, no obstant, la reflexió juga un important paper. Un aprenentatge que, a poc a
poc, va guanyat respecte i consideració perquè (...) apareix com el mecanisme a través del
com els adults aprenen.” 

En aquesta mateixa font, altres autors remarquen en l'autoformació l'acte mitjançant el qual el
subjecte s'apropia del seu propi poder d'informar-se, i considera que l'acte d'informar-se, “no
és passiu i entès com ús o resistència, sinó que el subjecte es converteix en actor del procés
de recerca i d'utilització de la informació. Aquesta autoinformació és una part essencial de
l'autoformació i de la construcció mateixa del contingut formatiu.”(Alava, 1995 en í.:25). 

Els mateixos autors defineixen l’‘heteroformació’ com una formació que s'organitza i es
desenvolupa des de fora, per especialistes, sense que es vegi compromesa la personalitat
del subjecte que participa. Ens preguntem si s'està parlant d'una modalitat, un model o una
situació o circumstància que depèn de molts factors, però que no arriba a autodefinir-se.
Finalment la ‘interformació’, es refereix a la formació que es produeix en contextos de treball
en equip. 

Aquests autors arriben a diferenciar: 
- la formació com a aprenentatge i desenvolupament individual, atenent a “la dimensió
personal del canvi” i subratllant el rol de l'experiència (conjuminant aprenentatge, formació i
experiència en el que anomenen experiència sobre el treball) 
- la formació en un context social: els grups de formació 
- la formació en l'organització: l'aprenentatge organitzatiu 

Recollint, doncs, elements que s'han suscitat: ¿seria més fructífer per al coneixement i per a
la pràctica, entendre que, junts, aquests elements poden desembocar en autèntics
desenvolupaments formatius -encara que sigui a partir de cursos- perquè en ells s'han creat,
per exemple, contextos comunicatius, sensibilitat a una necessària i particular informalitat,
planificació conjunta, etc.? 

En definitiva, el que nosaltres busquem en la nostra investigació és veure si un curs
de formació, entès com una formació intercentres, de tipus divulgatiu i ‘iniciàtic’, pot
aportar l'aprenentatge que reclamaria un estadi “informatiu”, per a poder concloure
respecte el grau de Desenvolupament Professional aportat; busquem, també, veure
quin tipus d'aprenentatge i de vida interna té lloc en una formació en centre que té el
focus de treball en el desenvolupament d'una innovació curricular.  

Concloem que difícilment poden associar-se models de formació, amb desenvolupament
professional i modalitats concretes ja que parlem de coses diferents entre les quals cal
diferenciar sobretot: 
-tipus d'estratègia de treball: indagació, col·laboració, millora escolar, comprensió,
coneixement d’“actualitzacions” 
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-tipus de grup de treball: individual, grupal, grupal del propi centre de treball, grupal
intercentre 
-graus de responsabilitat/autonomia del professorat en el projecte: total, compartida,
delegada en major o menor grau en la persona formadora, etc.  

Fernández Cruz (1999:369) desenvolupa els següents models també de desenvolupament
professional: ; 
- Model de desenvolupament professional autònom 
- Model de desenvolupament basat en itineraris formatius 
- Model de desenvolupament basat en l'aprenentatge professional cooperatiu 
- Model de desenvolupament basat en la reflexió 
- Model de desenvolupament basat en la millora escolar 
- Model de desenvolupament basat en la indagació 

Nosaltres prendrem les característiques que ens ajudin a entendre i definir el treball que es
desenvolupa en cursos i en la formació en centres, ambdós en el context de projectes
de desenvolupament curricular. 
Seguint l’autor, dintre del model de desenvolupament autònom trobem els cursos i els
projectes de formació curricular en centres, i aquests es relacionen -d'alguna manera- amb
models centrats en l'aprenentatge professional cooperatiu, la reflexió, la millora escolar i la
indagació. 

Pretenem, en qualsevol cas, mostrar la complexitat de les estratègies reflexives i
col.laboratives en tots els contextos professionals docents encara que, d'entrada,
aquestes caracteritzin determinats models de formació. 

Sola (1999:680ss) en un treball sobre les creences i la seva necessària anàlisi per al
desenvolupament professional dels docents situa també el focus de treball de la formació en
l'intent sistemàtic de trobar les raons últimes que justifiquen les accions que els docents
realitzen, en una síntesi de l'anàlisi de la pràctica al costat de l'anàlisi de les condicions
socials i institucionals que aquesta pràctica té lloc i troba justificació. Considera que
l'element clau que propicia la identificació de les creences pròpies i alienes és el
contrast d'actuacions, punts de vista i opinions: caldria expandir aquesta idea i dur-la
fins la possibilitat que aquestes situacions de conversa puguin donar-se, en algun
grau, en totes les modalitats formatives. 

Desenvolupament Professional a través de Cursos de Formació

Quina consideració professional tenen els cursos?. Com ja hem avançat, en àmbits
tècnics es considera, de forma més o menys explícita, que els cursos de formació no
aporten massa o gens a la cultura professional dels docents. La nomenclatura associada a
aquesta modalitat per part d'alguns autors, “model d'entrenament o institucional” (Imbernón,
1994, 1999), ha subratllat característiques més properes a l’“ensinistrament” que a la reflexió
i, sobretot, ha associat el seu contingut a aspectes imposats administrativament. Hem
intentat arribar a alguna idea clara referent a això en l'apartat anterior. 

Curs, o potser millor “curset” sembla un terme associat de forma generalitzada al concepte
de formació: els professors ho usen de forma bastant indistinta sigui quina sigui la modalitat i
el propòsit de la formació. En tot cas, el seu àmbit d'aplicació és extens quant a destinataris
(grups prelaborales i laborals en formació, sexes, zones geogràfiques) i quant a àmbits
laborals o professionals (tots ho utilitzen en moments de “actualització”). 
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En un estudi publicat en 1990 de Benedito (et. al.) constataven que de les 639 activitats de
formació permanent del professorat de preescolar i EGB, realitzades el curs 1987-88, el
85,43 % de les activitats eren del tipus curs o seminari. 
Certament, han passat més de 10 anys des de la recollida de dades de l'estudi de
Benedito, i les línies polítiques i les pràctiques de la formació han canviat
substancialment referent a això. (MEC, 1989a; Generalitat de Catalunya, 1989, 1997). 

Amb aquesta apreciació volem assenyalar, recolzant-nos en l'estudi citat, d'una banda,
l'àmplia presència de la modalitat curs encara que la seva denominació no sigui
explícitament aquesta, i, per una altra, la possibilitat de canvis significatius que caldria
contrastar. 

Un dels objectius del nostre estudi és analitzar el mapa de modalitats que s'han
desenvolupat entorn d'un tema en la província de Tarragona, amb la qual cosa veuríem
actualitzadament el pes d'aquesta modalitat, al mateix temps que hauríem, òbviament, de
comprendre els motius que subjeuen al mapa resultant. 

En relació amb el que ens ocupa en el nostre treball ens preguntàvem: 

La potencialitat formativa dels cursos: 

Marcelo (1995:362) defineix curs com “un grup de persones participant en activitats
estructurades durant un període de temps específic per a aconseguir uns objectius i
realitzar unes tasques establertes per endavant, que condueixen a una nova
comprensió i canvi de la conducta professional.” 

En general, el desenvolupament històric d'aquest model s'hauria basat en el fet que: 
-Existeixen una sèrie de comportaments i tècniques que mereixen ser reproduïdes en classe
(relacionant-se amb un principi de l'ensenyament eficaç i de les investigacions en aquest
camp dels anys 70-80). 
-Alguns tipus de destreses i coneixements es presten especialment bé a processos
d'entrenament. 
-Els professors poden canviar la seva manera d'actuar i aprendre a reproduir comportaments
que no tenien adquirits prèviament. 
-Han d’interioritzar-los prèviament i després rebre una devolució d'un observador sobre com
els han portat a terme. 

Entre les característiques definitòries pel que fa al disseny i desenvolupament es troben: 
a) la presència d'una persona ponent/experta en l'àmbit de formació (coneixement
disciplinar, psicodidàctic, organitzatiu), que és qui estableix el contingut i el

- depèn de nivells educatius?, perquè d'acord amb això s'associaria amb perfils
professionals marcadament particulars: per exemple, amb l'assumida major tendència a
la innovació dels professors/es d'Educació infantil respecte a la dels professors/es d'altres
etapes i/o cicles educatius,
- depèn del sentit global de la innovació que es tracta com contingut?,
- depèn de l'autonomia que tenen determinats professors/es al marge de la totalitat del
claustre, com per a erigir-se ells mateixos en dinamitzadors del seu aprenentatge i del de
centre?,
- depèn del disseny de les accions de formació?,
- depèn, com alguns autors afirmen, de la persona formadora?
- depèn del lloc que ocupa en l'estadi de formació i sempre considerant que deu tenir
continuïtat?
(...)
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desenvolupament de l'activitat al llarg de les sessions formatives, seleccionant aquelles
estratègies metodològiques que crea convenients per a tal desenvolupament, 
b) normalment els objectius i/o resultats que s'esperen de la formació estan clarament
especificats o bé per a tota l'acció formativa o bé per a cadascuna de les sessions, 
c) els objectius i resultats esperats solen orientar-se a l'adquisició de coneixements,
destreses i “…també s'espera que es produeixin canvis en les actituds i que l'assistent
traspassi aquestes a la seva pràctica en classe.”(Imbernón, 1994:73). 
d) sobre els objectius, existeixen definicions més restrictives que convé tenir en compte
perquè delimiten la idea sobre el que pot considerar-se cursos: “activitats que la seva fi és
l'entrenament del professor per al domini de destreses ja establertes…” (Oldroyd i Hall en
Marcelo, 1995:362). 

Potser, aquesta última definició sigui la que millor il·lustri el matís que ha situat la modalitat
curs en una limitada plataforma de racionalitat tècnica: el preestablert paper “passiu” que
atorga al docent en formació (el que Marcelo i Estebaranz (1994) anomenen “infal·libilitat”),
així com la determinació de necessitats descontextualitzades i també preestablertes. 

Realitzant una síntesi sobre les característiques marcadament positives que aquesta
modalitat de formació pot aportar al desenvolupament professional dels docents, trobem: 
- possibilitar un augment de destreses i coneixements, 
- permetre un itinerari formatiu individual o de petit grup, no depenent de la fase de
desenvolupament personal i professional dels companys del centre, ni del desenvolupament
institucional quant a treball compartit, 
- dependre en menor grau de variables pressupostàries i de recursos humans
(formadors/es que en primer lloc tinguin la preparació específica que el centre requereix, i,
en segon i no menys important, disposi de temps per a realitzar-les) per part de les entitats
que organitzen o avalen activitats formatives en els centres (sobretot quan el centre reclama
assessorament extern que ha de ser retribuït), 
- en general, oferir oportunitats de reflexionar sobre la pràctica professional i compartir
experiències amb altres docents d'altres centres. Podríem parlar també de cert efecte de
“oxigenació” en el sentit de trencar les relacions, rutines i excessiva “endogàmia” de les
relacions amb els companys del centre que, en ocasions, poden anul·lar, per estar
excessivament marcades les pautes de desenvolupament, certes iniciatives per a innovar
processos, expressar preocupacions o idees, i fins i tot per a proposar canvis en els rols o
funcions. 

Per altra banda, les crítiques van dirigides a un excessiu teoricisme o una accentuada i
gairebé única forma d'ensenyament-aprenentatge envers els professors, aspectes que es
reflecteixen en: 
- la transmissió d'informació verbal que margina altres components formatius
facilitadores d'un aprenentatge més rellevant. 
- l'omissió del fet que els docents tenen uns sabers, un saber fer i unes actituds sobre
el contingut de formació, així com una necessitat d'establir connexions entre les
fonamentacions teòriques i les aplicacions en la pràctica. 
- també es dirigeixen crítiques al fet que estiguin predeterminades pels organitzadors i,
per tant, no recullin les necessitats i modificacions que exigeix el context real. En aquest
sentit, aquest mal aparellament s'associa a una inadequada anàlisi de les necessitats i a una
falta de comprensió dels problemes per part dels organitzadors, que no entendrien la
característica d'heterogeneïtat, ni serien “experts” en el que succeeix en els centres (en les
aules i en els contextos de treball comú dels docents). 
- explicar què s’ha de fer però sense arribar a aprofundir com es construeix el
coneixement dels professors i què succeeix en els processos de formació. 
- escassa o baixa incidència en la pràctica. 
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Pensem, en tot cas, que l’important no són únicament les limitacions “metodològiques” sinó
que el que és decisiu està també en els límits que s'estableixin a nivell conceptual i polític
sobre la finalitat de la formació, és a dir, serà una consideració limitada del
Desenvolupament docent la que pot limitar allò que en un curs pugui o no desenvolupar-se:
això es determina tant a nivell de macroestratègia com a nivell del propi model i ‘domini’
professionals de les persones formadores. 

També s'ha de comptar amb factors de caràcter ampli que avui en dia estan incidint en la
possibilitat d'impacte de les activitats de formació que tractem: la naturalesa mercantilista del
mercat de treball, la sobresaturació d'ofertes que desdibuixen el propi objecte de formació i
insensibilitzen cap a l'aprenentatge en general; la desinstitucionalització de l'oferta que pot
arribar a crear falta d'orientació de la reflexió en el debat intel·lectual sobre la naturalesa que
necessita el sistema educatiu, serien, entre unes altres, coordenades de l'estat actual en el
qual es troba aquesta modalitat de cursos i de formació autònoma en general (Fernández
Cruz, 1999). 

Tant les virtuts com les crítiques serviran de punts de referència en l'anàlisi de les accions
formatives -cursos- que  investigar. Precisament per a no perdre de vista les característiques
positives que se li atorguen com a activitats presencials de formació potenciadores de
transferència d'aprenentatge, tindrem en compte l'estudiat per Joyce i Showers (1988), que
sintetitzen Marcelo (1994) i Imbernón (1994), sobre com es poden compensar aquestes
deficiències. Pensem que, en major o menor mesura, en els cursos que es realitzen en
l'actualitat s'han incorporat aquestes compensacions. 

Utilitzant, doncs, una síntesi, es tractaria de: 
a)Realitzar una exploració de la teoria sobre el contingut o destresa didàctica, a la qual
segueixin, 
b) Demostració o modelament a través de casos pràctics que exemplifiquin com es practica
o executa una destresa o estratègia: la demostració pot ser directa, a través de vídeos o de
casos, 
c) Pràctiques per part dels professors de simulacions que segueixin els principis i normes
d'aplicació de la teoria didàctica, i que al seu torn serveixin per a estructurar l'anàlisi de la
pràctica i els comentaris crítics: aquestes simulacions poden gravar-se i utilitzar-se com a
feed-back per a la posterior observació i autoobservación per part dels membres del grup.
Es ressalta la importància de la preparació o planificació en petits grups d'aquestes
pràctiques, perquè es realitza “discussió” i “conversa” en grup, que donen sentit als fets que
s'observen, 
d) Retroacció estructurada sobre l'actuació (amb criteris d'anàlisi i comentaris crítics), 
e) Retroacció no estructurada i assessorament durant l'aplicació.

Si el resultat que es pretén és el desenvolupament d'estratègies d'actuació en classe, es
considera és necessari combinar algunes d'aquestes estratègies: atès que es tracta de
facilitar la conjunció entre teoria i pràctica didàctiques, l'exposició al coneixement disponible
(fase d'estratègia formativa deductiva) deurà, a continuació, afavorir la comunicabilitat
didàctica, és a dir, facilitar i optimitzar els processos de transmissió i d'adquisició que
transformin aquest nou coneixement en coneixement personal. 

A més es té en compte que la presentació ha de tenir el suport de lectures que facilitin la
lectura individual i la reflexió, amb exemples o casos que es presentin en vídeos, documents
en àudio, descripcions escrites de casos per a l'estudi en grups, amb suports per a
l'explicació estructurada a través de mapes, piràmides, diagrames de fluix, etc. 

La crítica que es fa als cursos en referència a l’escassa o baixa incidència en la pràctica,
podria relacionar-se amb diferents elements del desenvolupament de la formació. 



84

D'una banda, es requeriria del caràcter o estil d'activitats (presencials-no presencials) de
formació, que potenciessin la transferència d'aprenentatge. 
Per a això, a més de la presència al llarg de la formació d'elements teòrics, de demostració,
simulació, retroacció, i seguiment estructurat o no estructurat, l'observació i discussió
mútues entre companys i/o formadors (“Coaching mutu”), completarien l'abans
apuntat de discussió en grup i resolució de problemes. 
Però a més, la transferència, que també té a veure amb les característiques intrínseques de
la tasca, es facilita si: 
1. Existeix similitud de la tasca, és a dir, si les condicions d'entrenament i les de la pràctica
són similars. 
2. Hi ha abundància de pràctica, de manera que sembla haver una relació proporcional
entre pràctica i transferència. 
3. Es dóna una varietat de tasques, de vies d'aplicació, de components de les pròpies
tasques. 
4. La comprensió i interiorització de regles i principis apropiats per a solucionar els
problemes associats a l'aplicació de destreses o coneixements, afavoreixen la transferència.
(Elis (1965) citat per Joyce i Showers, 1982) 

Per a finalitzar l'anàlisi d'aquest tipus de formació cap explicitar que tots els autors consultats
consideren que la pròpia estructura de gestió de la formació ha de tenir-se en compte
com compensadora dels possibles problemes que se li poguessin objectar: així, la
coordinació entre les entitats organitzadores, la inclusió del professorat en
l'organització de la formació, el fet d'integrar la formació en un sistema d'orientació en
els propis centres de professors (o en estructures més o menys paral·leles allà on no
hi ha CEPs) que permetin assessorar sobre itineraris o possibilitats de formació, etc.,
es consideren formes adequades per a que, també aquestes modalitats, siguin
facilitadores de desenvolupament professional. 

Desenvolupament professional a través d'un projecte de formació (curricular)
en centre

En contrast amb la modalitat ‘curs’, quan la modalitat de formació que es desenvolupa és la
‘formació en centre’, segons Imbernón (1994), el centre segueix un procés semblant a: 
1. Definició d'una situació problemàtica 
2. Proposta de com donar resposta a tal situació 
3. Pla de formació (que pot plantejar-se en períodes de mesos o anys) 
4. Valoració, per a que si no estan cobertes les problemàtiques, es torni a replantejar la
situació problemàtica. 

S'entén, segons ell, que per a que l'avaluació final sigui positiva, el professorat ha hagut
d’adquirir, al llarg del procés, coneixements o estratègies específiques en: 
- planificació curricular, 
- aplicació de resultats de la investigació sobre l'ensenyament, 
- dinàmica de grups i treball en equip, 
- resolució de problemes, etc. 

Les formes d'accedir a aquests coneixements inclourien la lectura de textos específics, la
discussió, l'observació en l'aula, i fins i tot el “assaig-error”. A vegades el mateix procés
produeix aprenentatges difícils de preveure amb antelació. 

El que sembla clar és que el centre educatiu es considera com a agent i promotor dels
processos de canvi educatiu, pel que s'està assumint i suposant la implantació d'una sèrie
de canvis fonamentals que es resumeixen en els principis d'autonomia, descentralització,
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formació col·lectiva, i cultura de professionalització docent com a procés de comunicació
entre iguals. 
Aquest concepte, que com diu Imbernón (1999:194) no és nou ja que es troben experiències
precedents (entre elles les de l'OCDE-CERI que realitza programes des de 1982 sobre la
“millora de l'escola”, Hopkins i la “revisió basada en l'escola”; els programes FOPI a
Catalunya a partir de 1982), sí il·lustra la dificultat de mantenir l'equilibri entre la tendència
centralitzadora o administrativa, en la qual els processos col·lectius intenten burocratitzar-se,
i la tendència autònoma. 

Aquest model està basat en el fet que els adults aprenen més quan senten la
necessitat de donar respostes a situacions problemàtiques contextualitzades, i
suposa un procés en el qual, de forma continuada, cada professor implicat es fa
conscient de les posicions d'altres membres de l'escola, sap o aprèn a treballar en
grup i a resoldre problemes. (Marcelo (1995) i Murillo (1998) entre altres) 

En aquest sentit, els autors citats plantegen que aquest model té com a avantatges el
permetre diferents nivells de desenvolupament professional, i el poder utilitzar el saber fer
dels professors; com a inconvenients assenyalen la dificultat de clarificar necessitats (que
seria el punt inicial del projecte) i el fet que, en ocasions, s'emfatitzin les necessitats de
l'escola i que aquestes s'allunyin de les necessitats individuals. 
Aquests inconvenients, en el cas concret dels desenvolupaments de projectes d'innovació
curricular ‘semblarien’ no ser tan importants perquè necessàriament connecten amb la
pràctica i tenen el clar objectiu de la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge,
encara que tampoc s'escapen del perill que es treballi per a la millora dels resultats dels
alumnes aïlladament de la millora en la comprensió dels processos socials implicats. 

A més, en qualsevol cas, la problemàtica se centra en com s'implica tot el centre en un
mateix “model pràctic” d'innovació, perquè desenvolupar aspectes específics de
didàctica per a les etapes d'infantil i primària (i dintre d'aquesta els cicles inicial, mitjà
i superior) ha de mantenir un equilibri entre generalitats i particularitats, entre el comú
i l'específic, no sempre senzill d'aconseguir. 
En l'experiència investigada sobre el projecte d'innovació curricular en un centre hem pogut
recollir evidències en aquest sentit. 

Està acceptat actualment que és necessària una línia d'investigació que se centri
“internament” en els processos de formació (Fernández Cruz, 1999; Barquín, 1999;
Imbernón, 1999; Vaillant i Marcelo, 2001, entre altres): s'admet que la investigació sobre la
millora professional ha tendit a valorar l'impacte referit més a la satisfacció en el treball, els
costos o la implicació del professorat, que a el ‘propi’ desenvolupament professional:
entenem que hi ha poca literatura científica sobre els aprenentatges construïts a partir del
treball en equip per a desenvolupaments curriculars. 

Sí es disposa, per altra banda, d'investigacions que mostren el que serien “indicadors
d'èxit” en projectes d'aquest tipus (Imbernón, 1994): 
a)Presencia d'acord inicial de formació entre el centre i l'administració. 
b) Que el professor rebi una formació en coneixements i estratègies que li permeti
aproximar-se a l'abast dels objectius proposats. 
c) Que el professor disposi de temps per a reunir-se, reflexionar, i desenvolupar el
projecte. Recordem que Hargreaves (1996:129) atorga a la dimensió fenomenològica del
temps una importància cabdal en els processos de desenvolupament professional docent.
En concret dirà que és profundament policrònic i femení, ”…complex, dens, on les
sofisticades destreses del mestre han de dirigir-se a solucionar moltes coses al mateix
temps…l'aula de l'escola elemental està presidida per un sentit bàsic de l'immediat… un
món en el qual poden i han de desenvolupar-se projectes i on cal jugar amb els interessos i
activitats segons les vicissituds del moment.” 
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d) Que l'equip disposi de recursos econòmics per a adquirir materials, visitar altres
centres, recórrer a assessors. 
e) Que el projecte tingui una direcció que orienti i guiï el procés, però que les
decisions significatives siguin preses per tot el professorat participant. Parlaríem de
l'enorme casuística sobre liderats o tipus d'assessorament en la formació. 

En definitiva, es tractaria d'aconseguir que els esforços del professorat i del centre en
totalitat quedessin integrats dintre d'altres esforços i estructures que els acollissin i
afavorissin. És important constatar que quan aquests factors estan presents, la investigació
i les manifestacions dels implicats demostren que els resultats obtinguts poden ser
satisfactoris i coincidir amb les expectatives inicials. 

Marcelo (1994) també parla d'una condició centrada en la pròpia innovació que tindria a
veure amb el que anomena l'ètica del pràctic, segons la qual, per als professors es
facilitaria la implicació en la implantació d'una innovació quan valoressin que té una alta
probabilitat d'aplicació immediata i directa a les seves classes i que pot resoldre un
problema detectat per ells; naturalment aquest factor va associat a la possibilitat de
disposar d'informació i, per tant, connectaríem, de nou, amb el factor “assessorament”. 

Models de desenvolupament professional i estructures de racionalitat: una
relació oberta

Durant un temps s'ha pretès equiparar d'una manera excessivament lineal i acrítica,
uns models de desenvolupament professional amb algunes de les plataformes
conceptuals. ”Així, ha resultat freqüenti assumir, sense cap tipus de qüestionament, que el
model de professor com a investigador, correspon amb un enfocament crític d'ensenyament,
i socialreconstruccionista del curriculum...existeix altre model de desenvolupament
professional -els cursos de formació- que, de forma sistemàtica, vénen sent adscrits a un
enfocament transmissiu, tecnològic o acadèmic…El nostre posicionament és que
qualsevol model de desenvolupament professional pot respondre a interessos
tècnics, pràctics o crítics…(i)…pot donar lloc a pràctiques diferents, d'acord amb les
intencions i els interessos de les persones que els desenvolupin, i que participin en
ell.”(Marcelo, 1995: 379, les marques són nostres) 

Aquesta equiparació lineal pot ocultar, a més, paradoxes que consistirien que la tendència
de les Administracions cap a models d'autoformació (Seminaris permanents, Projectes
d'Innovació, Grups de Treball, o Projectes de Formació en Centres) que, inicialment poden
presentar-se sota orientacions conceptuals pràctiques o crítiques, podrien convertir-se en
tendències al control tecnològic. 
Hargreaves (1996) alertava sobre els paranys de les situacions i dels termes, ja que la
col·laboració, o la col·legialitat pot ser tant un motor de desenvolupament professional en els
centres, com una forma d'assegurar “sense resistències” canvis introduïts externament, així
com l'autonomia dels centres pot convertir-se, si no es dota de recursos econòmics i
organitzatius reals, d'una forma “nova” de control burocràtic, en la forma de ‘ets lliure i ets
responsable’. 

Per contra, un curs de perfeccionament assumirà una perspectiva tècnica o
transmissiva si se centra en coneixements aportats exclusivament pels “ponents”,
però pot respondre també a una orientació pràctica si parteix de les preocupacions i
idees dels propis professors, i admet en el disseny i desenvolupament que les
necessitats emergents tinguin resposta. 

Sintetitzant doncs, ens interessa no caure en la denominació fàcil respecte a models o
paradigmes d'innovació ja que pensem que no és únicament el tipus de modalitat
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formativa la que defineix la possibilitat de desenvolupament professional i
d'innovació, sinó el procés intern que es porti a terme. Sabem que la reflexió sobre
l'acció deriva cap a connotacions tècniques quan se centra a comparar conductes
observades amb instruments estandarditzats o amb patrons fixos de qualitat d'ensenyament,
siguin del tipus que siguin. Per altra banda, les subtils divergències que podem observar
entre declaracions de principis, discursos polítics i desenvolupaments en la pràctica,
obliguen a analitzar els contextos amb deteniment. 

Avaluació de programes de formació

Molts dels aspectes que defineixen la formació permanent docent tenen a veure directament
amb formes d'organitzar, revisar i valorar els sistemes actuals. Com dèiem, conflueixen un
nivell intern i altre estructural de la realitat de la formació i ambdós s’han d’analitzar. 
Es parla precisament d'anàlisis ‘pendents’ que repercuteixen en la FPP (Imbernón,
1999:202); a més de principis àmpliament tractats ressalta que: 
- L'Administració inicia canvis sobretot curriculars i d'estructura i per tant els professors
-que exigeixen una actualització- haurien d’erigir-se ells mateixos a ser configuradores
actius. 
- ”Els programes oficials de perfeccionament del professorat han tingut importants
deficiències de planificació. Les actuacions oficials s'han caracteritzat per la dispersió i per
una falta de planificació molt desconnectada de les necessitats sentides per la base del
professorat.” 
- Els programes oficials han presentat també deficiències en la coordinació. Existeixen
multiplicitat de serveis administratius relacionats amb el perfeccionament, l'actuació del qual
descoordinada ha restat eficàcia als programes. Aquest defecte s'ha fet també evident en la
falta de connexió real entre investigació i perfeccionament. 
- Els programes oficials de Formació han estat també deficients en l'avaluació i
aprofitament dels resultats. La majoria dels programes i actuacions no s'han avaluat ni
referent a la qualitat del seu desenvolupament ni en els efectes qualitatius produïts en la
pràctica educativa. 
- És necessari un plantejament de la formació que respongui més decididament a la
unitat que ha de tenir tot sistema educatiu. Els professors de distints nivells educatius
han de participar en institucions unitàries en les quals aprofitin els recursos de forma més
coordinada, però en les quals es puguin satisfer necessitats particulars. 

Com es veu, les anàlisis pendents fan referència a l'avaluació i organització sistèmica
d'aquest factor de progrés que és la formació permanent. Referent a això, hem de dir que la
nostra investigació es plantejava inicialment com una avaluació interna amb funcions
formatives que responia a la pròpia responsabilitat professional de conèixer la ‘qualitat’ dels
programes formatius i a la necessitat de millorar-los implicant els professors en formació. 
Estàvem convençuts que “les activitats que no s'avaluen no són més valorades pels
professors. L'avaluació democràtica facilita la “apropiació” per part dels professors dels
processos de formació”(Marcelo, 1995:405). 

A continuació presentem les directrius generals que poden il·luminar el ‘valor’ dels processos
formatius que analitzem i del nostre propi procés investigador (metaavaluació). 
Dos són els elements que ens semblen ressaltables: les funcions de l'avaluació de
programes i els continguts de la mateixa. 

a)Necessitat d'avaluació dels programes educatius com a programes socials 

Fernández Sierra i Santos Guerra (1992) avisaven del contrast entre la generalitzada
avaluació d'activitats “productives” des de diversos enfocaments (econòmics, d'impacte, de
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prospecció, etc.) i la feble avaluació en el cas d'activitats socials com l'educació, la sanitat, la
cultura, etc. 
L'avaluació es considera feble perquè, si bé apareix en tots els plans d'acció, la seva
realització es veu marcada en la pràctica per dificultats de tot tipus, d'entre les quals
remarquem 
- una complexa definició d'objectius avaluables a curt termini 
- més complexa encara, definició d'avaluació per als diferents implicats en una comunitat 
- necessària inversió de temps i de recursos humans elevada ; poca tradició a avaluar
projectes, havent tendència a avaluar a les persones, i creant-se d'aquesta manera
resistències a l'avaluació 
- “…excepte rares excepcions, ens topem amb tradicions metodològiques basades en una
praxi avaluadora ancorada en pressupostos epistemològics deslligats de la complexitat de
les "Realitats Socials" en les quals es porten a terme les intervencions, que fan dubtar del
valor i fins de la conveniència d'aquestes avaluacions..." (í.: 9) 

Recentment Mateo (2000) parlava de similars i diverses dificultats en relació a una de les
avaluacions de major rellevància: la de la qualitat de l'educació i l'avaluació de l'acció docent
dels professors; després d'assumir que es tracta d'una formalització complexa i
problemàtica, a més de conflictiva, planteja que, en conjunt, les dificultats són d'ordre
conceptual, tècnic i metodològic, relacionades amb la cultura avaluativa, de
legitimació de l'avaluació, i d'ordre deontològic. 

Una de les dificultats majors amb les quals es troba l'avaluació és el seu propi significat. 
Si entenguéssim l'avaluació com a "mesurament de resultats", les avaluacions d'activitats
socials s'estarien tractant de forma semblant a les quals s'assumeixen per a les disciplines
experimentals, amb el que s'estarien cometent greus errors epistemològics, ideològics i
metodològics. Segueix existint una alta tendència a mesurar de forma immediata els
“resultats”, perdent amb això la possibilitat de comprendre el funcionament qualitatiu de les
situacions analitzades que, inevitablement, estan tenyides de factors sociopolítics, culturals,
personals, etc.. 

Mateo (2000) obre un capítol de la seva obra amb una cita precisa en aquest sentit perquè
mostra el difús i indeterminat dels processos d'avaluació: “Des d'una perspectiva àmplia
l'avaluació és el descobriment de la naturalesa i el valor d'alguna cosa...no és
exactament una recerca de relacions, un inventari de la situació present o una
predicció de l'èxit futur. És una mica de tot això, però només en la mesura que
contribueix a entendre la substància, la funció i el valor de l'objecte avaluat.” (Stake i
Denny, 1969) 

En nombroses ocasions, quan analitzem els plans d'avaluació de programes i els contrastem
amb el que sol ser el desenvolupament del programa en la pràctica, no podem evitar pensar
que o bé els plans pequen d'un excés de formalització i/o desconeixement de la complexa
xarxa de relacions que es donen en la realitat, o bé la realitat difícilment es ‘encasellada’ en
el que vol ser el ‘control’ sobre el planificat. 
Tanmateix, els dissenys avaluadors s'erigeixen com a grans esquemes definidors de la
realitat, sobretot parapetats per un ‘gran procés de recollida d'informació’ que permeti
emetre judicis. 

Entenem com Mateo (2000) que enfront d'aquesta visió eminentment tècnica, “l'avaluació
suposa una forma específica de conèixer i de relacionar-se amb la realitat, en aquest
cas educativa, per a tractar d'afavorir canvis optimizadors en ella. Es tracta d'una
praxi transformadora que, per a incidir en profunditat, precisa activar els ressorts
culturals, socials i polítics més rellevants dels contextos en els quals actua.”(í.:21) 
Assumint que l'avaluació moderna és una activitat fonamentalment matricial i interactiva que
implica culturalment tant als subjectes com als seus contextos, ens trobem amb una doble
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concepció: l’avaluació centrada en els resultats i l'avaluació centrada en els processos.
S’assumeix que per a que l'avaluació sigui fructífera ambdues han de confluir. 

Una altra de les idees que necessàriament cal clarificar és la diferència entre avaluació i
control. 
Segons l'autor, l'acció avaluadora és crítica i pretén oferir visions no simplificadores de la
realitat: possibilita la interpretació dels fets diagnosticant realment i en profunditat els
problemes i implicant als subjectes i als agents implicats en la mateixa. El control és una
obligació de la societat com a responsable de la regulació de l'acció educativa que exerceix
a través del poder polític. La seva missió consisteix a possibilitar el manteniment de
l'organització a través de l'equilibri entre norma i realització individual: exigeix un important
grau de simplificació perquè opera sobre la realitat instrumental. 
L'avaluació per a analitzar la relació cost-benefici, habitualment necessitat més
centrada en l'administració, també ha de tenir-se en compte, però hauria de ser
clarament definida com a tal i no estar emmascarada en suposades intencions de
millora o ‘qualitat’. 

És obvi que la complexitat dels models avaluatius és generar, formalitzar i operativitzar un
sistema equilibrat i eficient que integri adequadament avaluació i control. En el cas de
l'avaluació de programes de formació permanent i pel que coneixem, es posa en evidència
aquesta complexitat i la falta de resolució referent a això. 

És important ressaltar que les avaluacions holístiques intenten evitar la selecció,
explícita o tàcitament, de les variables més fàcilment quantificables o operatives (que
poden, per un afany de ‘control’, prendre en consideració aspectes menys rellevants,
nimis, o de menor interès educatiu, arribant a conclusions esbiaixades, errònies i
enganyoses), així com admetre, donada la interconnexió de tots els aspectes i parts
d'un programa educatiu, els importants efectes de retroalimentació i condicionaments
que l'avaluació imposa a la praxi. “Quan en nom d'una suposada "major cientificitat"
disseccionem la realitat, descontextualitzem els fenòmens educatius i els atribuïm valors
numèrics, a fi d'adaptar-los a una metodologia quantitativa, és fàcil que hàgim forjat una
imatge d'aquesta realitat irrecognoscible per aquells qui estan immersos i, per tant, incapaç
de produir coneixement vàlid per a la comprensió, la reflexió i la millora de la intervenció
educativa o social..." (Fernández Sierra y Santos Guerra, 1992: 23). 

b) Avaluació de programes de formació des del punt de vista de la funció de
l'avaluació

Si ens centrem en l'avaluació de programes de formació també recollim dificultats, ara més
específiques: 
- la forma com es porta a terme l'activitat en si està molt influïda pel context i, en aquest
sentit, l'energia, interès, implicació dels professors, etc., amplia o disminueix els efectes de
l'acció; també han de tenir-se en compte elements del context entès aquest de forma més
àmplia: qüestions laborals, polítiques, culturals, etc. que suposen turbulències que actuen
entre els desitjos i les realitats. 
- donat que l'última meta de les accions formatives és la d'influir en l'aprenentatge dels
alumnes, el camí que va des dels contextos de formació fins aquest aprenentatge implica
diferents baules d'una cadena: per a comprendre-la han d’analitzar-se diferents seqüències. 
- la mesura de moltes variables presenta dificultats tècniques. 

Malgrat aquestes dificultats, quan del que es tracta és d'estructurar l'anàlisi, una de les
preguntes cabdals és la funció de l'avaluació. Hem vist anteriorment com s'entenen les
funcions de millora del servei i de creació de cultura avaluadora i democràtica. També hem
vist les dificultats i/o limitacions ideològiques i materials de desenvolupar aquestes funcions i
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podem plantejar-nos com, per aquestes dificultats, en ocasions pot transformar-se
l'avaluació en control. Ens sembla precís el plantejament que fa Fernández Cruz
(1999:542ss.) sobre com abordar la “qualitat” de la formació. Planteja que serien tres els
enfocaments complementaris amb els quals cabria abordar-la: l'òptica administrativa, la
de la millora de l'escola, i la lògica interna de la formació contínua com a procés
inexcusable de desenvolupament professional. 
També planteja que d'elles podrien derivar-se, en conseqüència, tant el seu rang
d'autonomia/vinculació amb els altres processos educatius, com la seva legitimació de
mecanismes de control i les pràctiques per al desenvolupament i l'avaluació. 

Potser des del model de DP que hem adoptat i atès que pretenem que DC i DI es donin al
mateix temps que el DP, es vegi una tendència cap al segon model, és a dir, al del centre
com a totalitat. Es tractaria de tenir l'autonomia suficient per a conèixer i valorar elements
adequats de la formació sense que existeixi una dependència total dels efectes –sobretot
immediats- en la institucionalització del canvi perquè àdhuc assumint que per a que hagi
formació ha d’haver efectes, les condicions reals fan que no entenguem aquesta relació com
de causa-efecte de forma infal·lible o inequívoca, sinó que l'entenguem matisada i influïda
per múltiples fenòmens. 

b.1.) Anàlisi del ‘Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament’ des del
punt de vista de l'avaluació 

El “Pla de Formació Permanent.1996-1997 / 2000-2001” (1997:58) planteja la necessitat
d'establir un sistema d'avaluació que informi l'Administració, les entitats organitzadores, els
formadors, els docents i els centres educatius dels resultats obtinguts: l'objectiu és controlar
la qualitat del Pla i obtenir informació relativa al seu desenvolupament en general i als
diversos programes i activitats de formació en particular. També constitueix -afegeix el
mateix pla- un instrument de participació i implicació del professorat en el procés de
formació. Tal com ho veiem, semblaria estar més situat en la perspectiva de control
que en la d'avaluació. 

Es concreten quatre objectius associats als seus respectius destinataris (apareixen, respecte
a l'anterior pla de 1989, els organitzadors i gestors de les activitats i programes de formació
com a nous destinataris de l’avaluació): 

1. l'administració que ha de tenir informació sobre el grau de cobertura de les necessitats,
dels nivells de qualitat aconseguits, el grau d'optimització de recursos utilitzats, l'adequació
dels programes als objectius formatius, tant específics com generals. 
2. els formadors i les entitats organitzadores a qui l'avaluació ha de proporcionar
informació relativa a l'adequació de mètodes, modalitat de formació, continguts; consecució
d'objectius i grau de satisfacció dels participants. 
3. els usuaris, professors i centres, per a facilitar-los un referent quant a la seva formació i
permetre que els centres coneguin i aprofitin la formació “adquirida” pel seu professorat. 
4. els organitzadors i gestors de la formació perquè orientin la presa de decisions
respecte a modificacions necessàries per a la consecució dels objectius. 

Podríem estar d'acord que, en la seva definició, el model d'avaluació pel qual s'ha optat és,
tota vegada superada l’anterior que enteníem clarament situat en una perspectiva de control,
coherent amb els propòsits de la formació.
Admet que la diversitat de programes obliga a una diversificació en les formes d'avaluació
que permetin, no obstant, “partir d'uns paràmetres comparables, perquè l'avaluació pugui ser
significativa i el conjunt de la informació que s'extregui sigui mesurable”(í.) 

També s'especifica en aquest pla que l'avaluació serà inicial, final i de procés; que haurà de
combinar la “informació” quantitativa i qualitativa, participativa pel que fa al professor,
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diversificada i adaptada a cada modalitat formativa; es té en compte que els agents de
l'avaluació siguin diversos: professors en formació, formadors, dinamitzadors i gestors. 

En general, podria entendre's que s'intenta el difícil equilibri entre avaluació i control
del que parlàvem de la mà de Mateo (2000). 

Però la primera problemàtica concreta referent a això que detectem, a partir del coneixement
de la realitat de l'avaluació en contextos de formació, és el fet que paral·lelament a aquestes
definicions d'avaluació, apareixen les exigències que els instruments d'avaluació, donat que
han d'estar al servei dels objectius proposats, han de permetre: 
1.obtenir la informació desitjada de forma que es pugui codificar fàcilment i pugui permetre
un tractament objectiu i comparatiu (la marca en negrilla és nostra). 
2. resultar còmodes per als usuaris, fàcils d'interpretar i fàcils d'analitzar. 
3. valorar individualment les activitats i valorar el desenvolupament del Pla sigui globalment,
o de forma parcial. 

Per a aquests propòsits, es pretenen utilitzar qüestionaris (qualitatius i quantitatius), bases
de dades, proves o treballs elaborats pels professors, l'observació directa de la tasca
professional de les persones formades i les entrevistes d'avaluadors externs, etc..; el Pla
també ha cuidat la definició de la multiplicitat d'agents que realitzaran l'avaluació, així com
els diferents nivells en els quals aquesta es portarà a terme des de les entitats
organitzadores a la Subdirecció General de Formació Permanent i la comissió de Seguiment
del Pla. 

És fàcil detectar que la pretensió de disposar d'una informació àmplia, variada i
significativa es contradiu, ja d'entrada, amb fàcils codificacions, tractaments
objectius, comparatius i econòmics en esforços. La realitat està representada més aviat
per la codificació, quantificació i economització. No deixa de ser un tema difícil en la
pràctica, com ja hem comentat en diversos sentits, però això no ens ha de portar a
confondre termes. Ens sembla -coincidint amb autors i fonts apuntats- que la
retroalimentació de les accions formatives és una tasca pendent i necessària donada
la seva potencialitat per a la transformació professional. 

Esquemàticament, el Pla (1997:58ss.) defineix l'avaluació: 

Característiques:
� L’avaluació serà inicial, final i de procés, 
� Combinarà la “informació” quantitativa i qualitativa,
� Participativa (professor),
� Diversificada i adaptada a cada modalitat formativa,…
� Agents de l’avaluació diversos: professors en formació, formadors, 
dinamitzadors i gestors,…
 
 Instruments: 
� qüestionaris (qualitatius i quantitatius), 
� bases de dades, 
� proves o treballs elaborats pels professors/es, 
� l’observació directa de la tasca professional de les persones formades, 
� les entrevistes d’avaluadors externs…

Els instruments han de fer possible:
a)  codificar fàcilment, permetent un tractament objectiu i comparatiu 
b)  resultar còmodes pels usuaris, fàcils d’interpretar i fàcils d’analitzar 
c)  valorar individualment les activitats i valorar el desenvolupament del Pla 
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La pregunta que ens fem és: com es conjumina la ‘informació àmplia, variada i significativa’,
amb codificacions fàcils, tractaments objectius, comparatius i econòmics en esforços? 

c) Avaluació de programes de formació o desenvolupament professional des
del punt de vista del contingut de l'avaluació 

Tornant sobre el què avaluar i tenint en compte la complexitat que acull l'avaluació, ens
sembla necessari enumerar, donat que no ens podem estendre en aquest sentit, els models
que considerem referència pel que fa a l’avaluació dels continguts dels programes o accions
formatives: 

a) l'avaluació segmentada de programes: Municio (1992) fa èmfasi a diferenciar
clarament els ‘segments’ per a saber a cada moment què avaluem pretenent amb això una
alternativa al fet que “la majoria dels conflictes conceptuals tenen el seu origen en la
utilització de parts diferents d'anàlisi durant el procés d'avaluació”(í.:375). 
b) la proposta de Fenstermacher i Berliner (1986) sobre valor, èxit i mèrit. 
c) l'avaluació del desenvolupament curricular segons el model CBAM, sobre el qual
han investigat en el nostre context Bolívar i Fernández Cruz (1994). 
d) el ‘Model per a l'avaluació de projectes de desenvolupament professional, basat en
el coneixement, la reflexió i la col·laboració’ de De Vicente (Dir.) (2002). 

Municio (1992) planteja que l'avaluació segmentada de programes ha d’ocupar-se
d'avaluar: 
1. Avaluació de la definició del projecte 
2. Avaluació del disseny del projecte 
3. Avaluació de l'execució 
4. Avaluació final (conclusió) del projecte 
5. Avaluació global 

Per la seva banda, Fenstermacher i Berliner (1985) estableixen que els criteris de l'avaluació
han de ser els de valor, èxit i mèrit d'acord amb les aportacions de l'activitat (en Marcelo,
1994:407) 

Àdhuc assumint la dificultat de valorar alguns dels aspectes que plantegen aquests autors,
els elements que proposen ens semblen ‘reals’ i significatius com a indicadors o
informacions rellevants per a concedir valor, mèrit i èxit a les activitats i/o programes de
formació; altres ‘mecanismes’ molt més tecnificats acaben sent una mera complimentació
d'allò que es pregunta. En aquest cas, la informació no pot venir més que d’autoinformes,
entrevistes i, en conjunt, contrastacions “experiencials” dels implicats, cosa que ens
aproxima al que realment hagi pogut significar la formació. 

Respecte a l'avaluació del desenvolupament curricular, certament opinem com Bolívar
(1996b:1) que, en la pràctica, no hem superat la crisi en el debat de si “...el que es s’ha
d’avaluar és la consecució dels objectius prefixats centrant-nos en els resultats, mesurats en
termes quantitatius, normalment rendiments acadèmics dels alumnes (en aquest sentit es
parla d'eficàcia); o, més preferentment, autodiagnosticar els elements disfuncionals i
necessitats com a pas previ per a la millora escolar.” 

El realment negatiu d'aquesta crisi no superada és que els diferents estaments que
convergeixen en la institució escolar (professors, pares, inspecció tècnica, alta administració
educativa, etc.) mostren criteris normalment contraposats explicitats en major o menor grau i
que cadascun d'ells exigeix actuació en un sentit: reiterem aquest fet com una de les causes
d'esgotament, frustració, impotència i sobretot pèrdua d'energia per als professionals
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docents ja que els desorienta i desvia de l'atenció cap a la seva pròpia cultura i el seu propi
projecte de revisió i innovació profunda, motor de professionalització. 

El Model C.B.A.M. (“Concerns Based Adoption Model”), tal com es troba en Hord (1987, en
Bolívar, 1996b:10), ha pretès convertir-se en un model d'avaluació de desenvolupament de
les innovacions determinant els nivells del seu ús i representant una estratègia facilitadora
del desenvolupament i la gestió del canvi en els centres educatius. Els elements bàsics que
solen integrar-lo són: 
- Un qüestionari (SOCQ) sobre els estadis/nivells d'interès/implicació per a obtenir un
perfil individual de les preocupacions dominants en l'adopció i desenvolupament de la
innovació
- Aquest és completat per entrevistes i estudis longitudinals 
- Un conjunt d'indicadors (conductuals) de cadascun dels set nivells d'ús que,
completats per l'observació directa, permeten determinar quines intervencions fan falta: 
0. No usuari 
1. Orientació 
2. Preparació 
3. Ús mecànic 
4. a. Rutina - b. Refinament 
5. Integració 
6. Renovació 
- Configuració de la innovació com el percebut i interpretat del canvi per part d'usuaris, i
les realitzacions que la innovació té en la pràctica, així com del perfil de la innovació per a
poder realitzar una avaluació de la innovació en la pràctica. 

Finalment recollim les línies generals del ‘Model per a l'avaluació de projectes de
desenvolupament professional, basat en el coneixement, la reflexió i la col·laboració’ que De
Vicente (Dir.) (2002:159) validava recentment:
 

 FASE DE ENTRADA EN EL CAMPO
� Explicación del modelo abierto

 FASE DIAGNÓSTICA
� Descripción de la visión compartida sobre la enseñanza

 FASE DE DISEÑO
� Examen de las metas instructivas y de Desarrollo Profesional
� Determinar las metas del programa o propósitos de la evaluación
� Determinar los evaluadores y el tipo de evaluación
� Determinar el foco
� Determinar las audiencias
� Confeccionar el calendario provisional de actividades
� Decidir dónde se llevará a cabo
� Seleccionar los tipos de actividades
� seleccionar métodos, estrategias e instrumentos de búsqueda de evidencias
� Seleccionar procedimientos de autoevaluación y/o evaluación por colegas y los

procedimientos colectivos de análisis de datos
 FASE DE PROCESO

� Recogida de información
� Análisis de evidencias
� Reflexión individual
� Reflexión/discusión colectiva
� Establecimiento de compromisos de mejora
� Actividades
� Seguimiento y feedback
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� Acciones de apoyo
 FASE DE INTEGRACIÓN

� Análisis de documentos
� Emisión de juicios sobre los datos

 FASE DE SEGUIMIENTO
� Recogida de nuevas evidencias
� Análisis de las acciones y modificaciones introducidas en la enseñanza
� Discusión colectiva de seguimiento

 VALORACIÓN
� Emisión de juicios valorativos
� Formulación de nuevas propuestas de desarrollo

Situat clarament en l'avaluació formativa, el model assumeix que els sistemes avaluatius han
de formar part d'un procés de millora progressiu de tota la institució: atès que el procés
permanent de participació significarà un esforç és necessari que estigui basat en les
necessitats dels implicats i que consideri a més que aquests són diversos; s’ha de trobar,
per tant, la manera de donar informació precisa sobre la individualització d'accions i
conductes, així com del clima en el qual es desenvolupen aquestes individualitats, els
sistema de comunicació i el suport que disposen. 
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H) L'APRENENTATGE I L‘’ENSENYAMENT’ DOCENTS:
INTERVENCIÓ DES DE LA FORMACIÓ PER AL CANVI DOCENT 

 Inicialment havíem disposat per separat el contingut referit a l'aprenentatge i a
l'ensenyament docents: preteníem amb això tractar aquelles característiques particulars
d'aquests dos àmbits; a poc a poc vèiem com la separació no ens servia ja que eren més els
arguments a favor d'entendre'ls units que de fer-ho per separat. 

Bàsicament, això és així en el nostre cas perquè érem conscients que en segons quins
aspectes ens centràvem -des del punt de vista de formadora- en la nostra funció de
‘ensenyar a ensenyar’ a uns altres: paral·lelament, també havíem de plantejar-nos la funció
d’‘aprendre’ sobre com aquests aprenen. 

Un apartat dedicat a l'ensenyament pretendria ser el subsistema pròpiament didàctic, però
atès que es desconeix en gran manera el propi mecanisme d'aprenentatge, ho hem tractat
unit: així, l'aspecte més psicològic del com s'aprèn, s'integra en l'àmbit social i didàctic de
què fem per a aprendre, és a dir, com gestionem la intervenció social intencional de canviar,
tot dintre de la perspectiva de l'aprenentatge adult en contextos de treball. En conseqüència,
quan tractem aspectes del com canviem, i quan ens dediquem a veure com ajudem a
canviar, pensem tant en els professors com en nosaltres mateixos com a ‘destinataris’.
Únicament dediquem un apartat a sintetitzar certes característiques que ’perfilen’ -de cap
manera tècnica- la figura del facilitador o formador. 

Els escenaris en els quals aquestes dues direccions del canvi tenen lloc, recollits entorn de
la metàfora de ‘la vida en les aules’, il·lustra el caràcter inevitablement ecològic de la nostra
perspectiva. El ‘poder’ i el saber sobre l'aprenentatge, en la mesura que ens és possible, són
dominis de la funció docent, d'igual forma que el ‘poder’ i el saber sobre l'ensenyament i,
ambdós, es desenvolupen definitivament en els escenaris socials d'interacció. 

1. CONEIXEMENT PROFESSIONAL DOCENT 

Aprenentatge adult en contextos de treball

 D'entrada, reiterem que la pròpia investigació ens ha situat en una perspectiva, segons la
qual, la pregunta sobre com aprenem en contextos de formació comença a resoldre's
assumint que tant la funció de docent amb alumnes de les etapes obligatòries del sistema
educatiu, com la funció docent amb els docents d'aquestes etapes, és a dir, la funció com a
formadors de formadors, comparteixen contextos professionals, àmbits concrets
d'intervenció i, també, determinades formes d'aprendre. 

És més, en la formació de formadors per al desenvolupament d'innovacions
curriculars, o aprenen conjuntament docents ‘directes’ i formadors, o és impossible
que ambdues funcions es mantinguin vinculades. I parlem d'una vinculació que no és
només el resultat d'un compromís compartit per la millora escolar, sinó que està
basada que la seva naturalesa és de tipus dialògic. 
Reprenguem els trets que caracteritzen l'aprenentatge docent. En primer lloc, com recorden
autors que han tractat recentment el tema (Fernández Cruz, 1999; Huberman, 1999; Vaillant
i Marcelo (2001), entre altres), la formació de formadors pertany al camp més ampli de
l'educació d'adults i, com aquesta, ha estat poc estudiada. 

La formació docent hauria de poder-se caracteritzar com a autoformació per
respondre al fet de ser experiencial, informal, oberta quant a objectius, i estar basada



96

en el contacte directe. Aquestes característiques s'adoptarien com descriptores del
paradigma de la formació docent. 

També es parla del sentit personal vinculat al canvi, és a dir, s'assumeix clarament
l’anomenada “dimensió personal del canvi” que obliga a atendre a l'impacte que la proposta
d'innovació té o pot tenir en la persona del professor: en les seves creences, els seus valors,
els seus sentiments, etc. 

Així, aprenentatge, formació i qualitat de l'experiència són conceptes, encara que no
recíprocament determinats, sí interrelacionats. S'emfatitza la qualitat de l'experiència
perquè no pot dir-se que qualsevol experiència ajuda a l'aprenentatge perquè algunes serien
antiformació. 

 La qualitat de l'experiència s'associa amb: 

- continuïtat. Es parla d'un continuum experiencial de forma que es doni una ordenació
creixent quant a complexitat i risc, així com una acomodació a les característiques
d'aprenentatge del subjecte que s'implica en ella, preveient desenvolupament cognitiu,
personal i moral, en relació a distints estadis de formació on l'autonomia es va traslladant als
docents i ha d’actuar-se, si escau, segons un menor lideratge de la persona assessora. En
el cas del nostre estudi, també situem la importància de la qualitat de l'experiència de
formació en la possibilitat que, d'alguna forma, sigui origen o provoqui desitjos de continuar
formant-se. 
- interacció. Es produiria a partir d'entendre les situacions pràctiques com exemples de la
realitat en la qual interaccionen diferents components conceptuals i/o metodològics. 
- reflexió. Analitzar el que fem, per què ho fem i prendre consciència de la complexitat de la
nostra realitat professional. 

En síntesi, sembla innegable que es reclama el paradigma de l'experiència dintre del camp
de la formació. Kolb, citat per Vaillant i Marcelo (2001) i per Bolívar (2000a), plantejaria que
es crea coneixement a través de la transformació de l'experiència: l'aprenentatge seria
aquest procés continu fonamentat en l'experiència, que requereix la resolució de
conflictes i que implica la transacció entre les persones i l'ambient; aquesta
transacció és l'experiència. 

Adaptant per la nostra banda el que es diu en aquesta obra i veient-lo ara des del punt de
vista del rol de la persona assessora entenem que, en aquests contextos, la labor de l’”agent
extern” és la d'una espècie de “mestre de cerimònia” que sense desvirtuar ni restar
protagonisme al procés de diàleg reflexiu entre els professors i utilitzant situacions que
resulten, almenys en part, indeterminades, ‘obertes’, complexes i inconnexes, ajudi a
descobrir conseqüències i implicacions -a vegades involuntàries- de les seves construccions
amb la intenció de treure a la superfície, compartir i poder contrastar i reestructurar les
particulars comprensions -intuïtives, ideals, idealitzades-, de l'experiència: segons el model
experiencial la pràctica és formativa quan és identificada, o dóna lloc a alterar les
creences. 

Detinguem-nos en els factors caracteritzadors de l'aprenentatge adult. En Vaillant i Marcelo
(2001) s'aprofundeix en aquestes i altres característiques ‘precises’, centrades en les
condicions concretes per a que es doni aprenentatge docent; passem a interpretar-les des
del nostre punt de vista: 
- els docents es comprometen si les metes i objectius es consideren realistes, importants i
amb possibilitat d'aplicació o utilitat immediata. 
- l'aprenentatge sempre té una implicació personal que deriva en desenvolupament,
autoconcepte, preocupació, judicis i autoeficàcia. 
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- els docents desitgen tenir autonomia -matisem que en diferents graus i en diferents
moments, podent-se donar que inicialment no la prefereixin-; en qualsevol cas, encara que
puguin necessitar ajuda en la formulació d'objectius, continguts, activitats, formes de
valoració, etc., la veritat és que si no els senten com a seus, no s'impliquen de forma
autodirigida. 
- no accepten situacions on se'ls proposi aprendre posant en qüestió les seves
competències o on ells ho percebin d'aquesta forma. 
- atès que la motivació dels adults o és interna o no existeix, el que pot fer-se des de fora és
animar i crear les condicions per a que emergeixin aspectes que estan latents o poc
articulats funcionalment. També significa que en cas d'haver poca “matèria” motivacional per
no experimentar cap motiu per a aprendre (sigui per la raó que sigui), un “encàrrec” de
formació hauria de crear, en primer lloc, aquest motiu: crear una “fractura” que motivés l'inici
d'un procés d'aprenentatge. Els graus de motivació interna en els adults són molt diversos i
estan associats a aspectes personals, d'experiències educatives, institucionals, relacionals,
de coneixement pedagògic i didàctic: la formació docent treballa inevitablement amb una
matèria molt heterogènia que, en tot cas, obliga a atendre clarament allò motivacional que
és, al seu torn, personal i individual. 
- la implicació en l'aprenentatge i l'aprenentatge pròpiament dit, es fomenta mitjançant
conductes i activitats en les quals es demostri respecte, confiança i preocupació per qui
aprèn. Entenem que per a que una persona formadora pugui tenir un rol com el que es
requereix ha d’aprendre de forma continuada a “escoltar” les veus dels professors
individualment i com a col·lectiu pertanyent a una institució i ha de tenir un interès “a prova
de batalles” per comprendre pedagògica i professionalment les situacions docents, és a dir,
no només metodològica o curricularment. 

Amb aquesta caracterització es veu com l'autoformació, l'aprenentatge autònom i
l'aprenentatge autorregulat es revaloritzen donant pistes sobre quines són les
situacions adequades a l'aprenentatge adult. 

Per això insistim que la pressió que exerceixen les condicions de treball dels docents
ens obliguen a ser molt cauts respecte la possibilitat de generalització d'un tipus
“madur” d'aprenentatge: la consolidació d'un treball conjunt regular consistent a establir
propòsits, planificar, experimentar, reflexionar, compartir i regular-nos, sembla una empresa
que, àdhuc en grups autònoms i molt compromesos, no és rar que es doni a costa de la
salut de les persones que lideren el procés. 

En el sentit de l'extrema complexitat de l'aprenentatge docent autorregulat en contextos de
treball, sembla obvi que, atès que les accions de formació les pensen i les desenvolupen
persones que inevitablement amb la seva formació, el seu coneixement pràctic, la seva
biografia, el seu estil, etc. donen, com diu Hargreaves (1996), sentit al canvi, haurien ser
també criteris molt globalment “humans” i personals els que servissin per a valorar i millorar
els mateixos processos; per contra el que ocorre és que, sovint, els processos
d'aprenentatge són jutjats i planificats per “sistemes administratius” no sempre
experimentats en els processos de formació. 

Per tot l'anterior, i àdhuc amb les limitacions que ofereix la pràctica, hem tenir en compte que
els anomenats enfocaments socioculturals de l'aprenentatge docent, com ja avançàvem,
plantegen un canvi de perspectiva en l'aprenentatge que seguirien les següents tendències: 

- d'individual a cooperatiu-comunitari 
- d'informació a acció 
- de supòsits mecanicistes a supòsits organísmics 
- de mesurament a narrativa 
- d'abstracció a concreció 
- d'operacions a converses (Yinger (1991) en Vaillant i Marcelo, 2001) 
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El Coneixement Professional Docent i l'aprenentatge per al canvi: revisió
actual del paradigma del “pensament del professor”

Un aspecte crucial de l'actualització del model del pensament del professor és l'assumpció
que per a que es produeixin processos de canvi en l'àmbit pròpiament docent, han
d’integrar-se processos de reflexió, col·laboració i avaluació. Aquestes seran les claus
considerades com a requisits per a integrar el desenvolupament professional, curricular i
institucional (Fernández Cruz, 1999:148ss). En els capítols anteriors hem vist el treball
docent des del punt de la col·laboració quan ens hem dedicat al desenvolupament
institucional com un àmbit del desenvolupament professional docent. Hem assumit que no
pot donar-se un canvi permanent si no es donen processos de col·laboració. En l'avaluació
es basen -inevitablement- el desenvolupament curricular, l'institucional i el professional. 

En aquest apartat ens centrarem en els processos de reflexió donat que són el nucli del
treball docent per al canvi que estem considerant. 

Angulo (1999a:296) recull una actualització del concepte de la “reflexió en l'acció” de
forma que “l'essència de tal procés és una «reestructuració» que implica «veure» i
«escoltar» de manera diferent, «el procés de percepció és un procés únic en el qual
l'observació és interpretativa, reflectint-se -en el llenguatge- en canvis particulars de
les metàfores»”. 

D'alguna manera s'assumeix que “l'acció professional transcorre en el cicle de relacions
recíproques que s'estableixen entre l'acció (component pràctic), la consciència de
l'acció (component cognitiu) i la intenció de l'acció (component dinàmic).” (Fernández
Cruz, 1999:150) 

Kemmis (1999) estudia la naturalesa de la reflexió i, com es veurà, en molts sentits reafirma
aspectes que en l'actualitat caracteritzen el treball docent i l'empresa de la formació
permanent en l'àmbit de l'educació. La reflexió és una clara orientació a l'acció, és social i
política. El seu «producte» és la praxi, és a dir, l'acció informada i compromesa, la forma
d'acció humana més eloqüent i amb més importància social. La seva naturalesa segons
l'autor es resumiria de la següent forma: 

1. La reflexió no és un procés psicològic purament “interior” o un mecanisme
especulatiu. Està orientat a l'acció, forma part de la història, suposa i prefigura les
relacions socials. 
2. No és un procés purament individual perquè com el llenguatge, és un procés social, i
per tant no està determinat ni biològicament ni psicològica: es construeix i pot “ensenyar-
se”. 
3. No manca de valors ni pot ser neutral pel que fa al valor; s'expressa d'acord amb
interessos humans, socials, culturals, estètics i polítics concrets. 
4. La ideologia dóna forma a la reflexió i viceversa. En tant que pràctica, la reflexió es
constitueix en el nostre poder per a reconstruir la vida social per la forma que participem
en la comunicació, la presa de decisions i l'acció social. El procés no és ni mecànic ni
purament creatiu. 
5. “Els mètodes de reflexió que no tenen en compte aquests aspectes són, en el millor
dels casos, limitats i, en el pitjor dels casos, erronis; per a millorar la reflexió, l'estudi de
la mateixa ha d’explorar la doble dialèctica del pensament i de l'acció, de l'individu i la
societat.” (í.: 97) 
6. En síntesi, un programa d'investigació per a la millora de la reflexió hauria de portar-se
a terme a través de l’autoreflexió: fer que els individus concrets i els grups s'impliquin en
una crítica ideològica i en la investigació-acció participativa, en col·laboració i
emancipadora. La idea del compromís individual i col·lectiu amb la pròpia “il·lustració” és
inherent -i condició sine quan non- a la idea política de la reflexió.
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Entenem que només es pot accedir als aspectes essencials de la reflexió des de
l’“interior”, des de l'actor i des de l'acció. Existeixen estudis empiricoanalítics sobre la
reflexió però si no són autoreferents enfosqueixen el seu propi interès ideològic sobre
el control tècnic perquè estudien la reflexió com si fos una “cosa”. El mateix succeeix
amb els estudis interpretatius: poden provocar reflexió però no estan basats en la
autoreflexió. 
 

Coneixement Professional docent: caracterització

Sembla clar que qualsevol intent de reconstrucció del curriculum ha de partir de la
representació o comprensió sobre la pràctica que s'està portant a terme per a poder
verbalitzar-la, comunicar-la, valorar-la i utilitzar-la com a punt de partida del que pugui ser la
pràctica posterior. 

 Inevitablement, la pràctica se'ns presenta incerta, complexa, inestable, aïllada, insegura, poc
fonamentada teòricament, carregada de conflictes de valor, perquè “com vulgui que el cas
únic queda fora de les categories de la tècnica i la teoria existents, el pràctic no pot tractar-lo
com si fos un problema instrumental que es resol mitjançant l'aplicació d'alguna de les regles
guardades en el magatzem del coneixement professional.” (Shön, 1992:19) 

Així, si la pràctica que és, en part, la nostra referència apareix com indeterminada, les
maneres de comprendre-la i de reconstruir-la no estaran unívocament determinades
ni existirà una relació directa o instrumental entre coneixement i acció. 

La racionalitat tècnica que defensa la idea que els professionals de la pràctica solucionen
problemes instrumentals mitjançant la selecció dels mitjans tècnics més idonis per a
determinats propòsits, se situa enfront de la racionalitat pràctica o nova epistemologia de la
pràctica que posa en relleu l'existència d'un coneixement professional que se sustenta en la
competència i l'art que ja formen part de la pràctica efectiva: sobretot, la reflexió en l'acció
com el «pensar en el que es fa mentre s'està fent», que inclou situacions d'incertesa,
singularitat i conflicte, en les quals els professionals han d’utilitzar-la. 

Quan hem llegit a Shön (1992) ens ha semblat entranyable trobar entre les seves frases el
que per a nosaltres era el motiu de la investigació: “La qüestió de la relació entre la
competència en la pràctica i el coneixement professional precisa ser plantejada al revés. No
hauríem de començar per preguntar com fer un millor ús del coneixement científic sinó què
podem aprendre a partir d'un detingut examen de l'art, és a dir, de la competència per la
qual en realitat els pràctics són capaços de manejar les zones indeterminades de la pràctica
independentment d'aquella altra competència que es pot relacionar amb la racionalitat
tècnica.” (í:25). Encara que no ens havíem plantejat la nostra pràctica com art, la podíem
assumir com a tal quant a l'alt grau d'indeterminació amb la qual es desenvolupa. 

Hem d'assumir, a més, que davant una innovació curricular els professors han de conformar
una nova comprensió d'ells mateixos, de les situacions d'ensenyament-aprenentatge i de
totes les implicacions que es deriven i que es concreten en nous contextos i maneres de fer. 
Segons Ross (1993) en Bolívar (1996a) aquesta ha de ser la funció del pensament reflexiu i
del coneixement que genera la transformació de la pràctica: lluny d'una reproducció
instrumental o mecànica del curriculum, per a modificar substancialment la pràctica ha
d’haver transformació en l'estructura perceptiva del professor (percepcions, representacions,
actituds, expectatives) com a resultat de la modificació de creences, actituds i del
coneixement pràctic amb el qual reconstrueix la innovació proposada o prescrita. 
És, doncs, en l’interstici entre el curriculum proposat, i en major o menor grau prescrit, i la
situació concreta d'ensenyament, on se situa el pensament del professor que té, en
potència, la capacitat de transformació. 
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Partim de la idea que quan es parla de formació professional en l'àmbit docent es pot
estar parlant alhora de formació en contingut científic i disciplinar i de formació en
contingut pedagògic. En definitiva el coneixement ha de: 

a) dotar d'un saber fer pràctic 
b) procurar la fonamentació de sabers 
c) analitzar i qüestionar-se les condicions que delimiten les pràctiques. (Gimeno,

1988: 328) 

En tots els models explicatius el caràcter pedagògic general i el caràcter didàctic són
rellevants i apareixen diferenciats del coneixement disciplinar o de contingut. 

Apuntem els aspectes que s'inclouen dintre de cada component (del model de Grossman,
1990, en Marcelo, 1993:155) perquè il·lustren de forma sistèmica la complexitat de la
competència professional del professor. L'ordenació jeràrquica que s'estableix a l'interior de
cada component representaria la importància dels elements descriptors i entenem que
ofereix un instrument útil per a la reflexió i la investigació professionals.
 
 Els components del coneixement professional docent serien: 
 
I. Coneixement didàctic del contingut: element central dels sabers del formador, inscrit en
el debat sobre la forma d'organització i de representació del coneixement, a través
d'analogies i metàfores (Bolívar, 1993). Pensem, en relació a això que, encara que es pot
representar gràficament, el seu funcionament en la pràctica no té per què respondre a
aquesta representació ‘racional’, amb la qual cosa admetem que no tindria una organització
fàcilment representable.
 
II. Coneixement de la matèria: “conèixer alguna cosa ens permet ensenyar-lo; i conèixer un
contingut amb profunditat significa estar mentalment organitzat i bé preparat per a ensenyar-
lo d'una forma general.”(Buchmann, 1984:37 en Vaillant i Marcelo, 2001:39). S'admet que
aquest coneixement influeix en el què i el com s'ensenya. 

III. Coneixement Pedagògic General.
 
IV. Coneixement del context: coneixement centrat sobretot en els alumnes i, en relació a
ells, la seva comunitat, el barri, l'escola, etc. 

Contemplat el model des del punt de vista de la comprensió i desenvolupament
d'innovacions curriculars, és necessari saber el màxim sobre el coneixement del professor:
com es crea, com s’“estimula” des dels diferents models de formació, si pot arribar a
compartir-se des dels diferents rols de pràctic en l'aula i facilitador extern, quins límits es
donen en aquesta relació, quin tipus de coneixement és més requerit pels professors, etc. 

La pregunta que formula Grossman (1989 en Bolívar, 1993:579) és crucial en el nostre
treball: “si el ‘coneixement de contingut pedagògic’ és un important component del
coneixement base de l'ensenyament, la formació del professorat ’transmet’ aquest àrea del
coneixement professional?” (matisaríem que per a nosaltres el coneixement es construeix
més que es transmet). 

Bolívar (1993) parla -en aquesta estreta però difícilment descriptible connexió entre els
elements que venim tractant- de tres mecanismes de relació entre el coneixement de la
matèria i el coneixement didàctic del contingut: interpretació, especificació i síntesi.
Sense entrar en ells, ens interessa ressaltar l'especial naturalesa del coneixement del que
parlem perquè “les representacions comprensibles per als alumnes (metàfores, analogies,
il·lustracions, exemples, tasques per a classe o casa, etc.) (...) no tenen un sentit
psicologista (imatge mental), ni s'identifiquen amb “mètodes” o “estratègies” emprades en
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classe; més aviat accentuen la relació entre aquestes activitats i el coneixement de la
disciplina (...) en la mesura que la presenten adequadament, entre el que els professors
coneixen i fan.”(í.:581)

El coneixement didàctic del contingut o coneixement de contingut pedagògic (CCP en
Bolívar, 1993) provindria, doncs, de reorganitzar i transformar el contingut disciplinar a partir
de tenir en compte els alumnes, el context i el curriculum, però no únicament com a forma
de disposar d'un repertori de múltiples representacions d'una matèria, sinó com a procés pel
qual trobar relacions i possibilitats noves entre el contingut i la seva representació. És més,
segons aquesta última referència, no hi ha acord sobre si el CCP és una transformació
del contingut de la matèria, o és una aplicació del coneixement pedagògic general al
context particular de la matèria. 

En qualsevol cas, en aquest interstici s'originaria la possibilitat de crear coneixement a partir
de ser sensible als canvis que es detecten entre el coneixement didàctic i els altres
coneixements. Per exemple, estem segurs que el coneixement del context, de les
característiques dels alumnes i del tipus de vida i de valors que els són propis, poden fer
necessaris certs ajustaments i descobriments bàsics per a la millora continuada de
l'ensenyament. Les grans necessitats formatives de tipus social i cultural amb les quals ha
de comptar tot sistema escolar en l'actualitat, poden guiar, en fi, el progrés del coneixement
didàctic del contingut. 

Per altra banda, en l'àmbit de la formació permanent del professorat cada acció formativa es
desenvolupa en un escenari on es donen cita tots aquests coneixements congregats (en el
cas particular de la formació curricular concretats, a més, al voltant de matèries
específiques). La pregunta és: quin tipus de relació existeix entre la diferent presència de
‘components’ i la ‘practicitat’ de l'acció formativa percebuda o experimentada per part dels
professors?. Dit d'altra forma, quan acceptem que hi ha accions o modalitats formatives amb
escàs impacte formatiu perquè solen treballar de forma descontextualizada, s'estaria
suggerint que és a causa de haver mutilat una part important de la connexió entre el
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coneixement didàctic del contingut i, per exemple, el coneixement del context?. Entenem
fructífera aquesta línia d'anàlisi. 

El fet que el coneixement didàctic del contingut també estigui relacionat, com no pot ser
d'altra manera, amb la biografia personal i professional del professor i que, per tant, inclogui
connexions amb el propi autoconcepte com a docent, les creences, actituds, disposicions,
sentiments, tant de caràcter pedagògic general com respecte la matèria que ensenyen
(Marcelo, 1993) el germana, per als propòsits de la formació permanent, amb els àmbits
conceptuals de la identitat personal i professional i amb els del bagatge experiencial que no
poden deixar-se de tenir en compte. 

El ‘Model de Raonament i Acció pedagògica’ de Shulman (1987) (en Marcelo, 1993:160)
analitza la relació entre planificació i ensenyament, que iniciessin Jackson (1968) (del que
van sorgir els conceptes de les fases preactiva, interactiva i postactiva en l'acció docent),
Shön i Shulman, i que ha desembocat en el nostre context en una línia d'investigació en la
formació docent seguida pels autors que vam citar a l'inici d'aquest capítol.

Segons aquest model, coneixement comprensiu, transformació, ensenyament, avaluació i
reflexió, serien les fases pròpies del coneixement didàctic del contingut, i la formació del
professorat hauria d’ocupar-se, principalment, de la fase de transformació.

1. Coneixement comprensiu

    2. Transformació
  5. Reflexió

    3. Ensenyament

4. Avaluació 

Es defineix aquesta fase com la “selecció i organització dels materials a utilitzar; la selecció
d'analogies, metàfores, exemples, demostracions, explicacions, etc. per a adaptar el
contingut a les característiques dels estudiants, tenint en compte les concepcions,
preconcepcions, errors conceptuals, dificultats, llenguatge, cultura, motivacions, classe
social, sexe, edat, capacitat, aptitud, interessos, autoconceptes, i atenció dels
alumnes.”(í.:161) 
El mateix autor s'encarrega d'enumerar els límits del model i de les seves aplicacions. 

El coneixement professional docent: una mirada des de l'epistemologia

Si s'admet que les decisions educatives impliquen conflictes de valor ha d’assumir-se també
que com més comprengui, s'expressi, deliberi i decideixi col.laborativament el professorat,
més s'estarà definint allò educatiu com a sociopolític, cultural i moral, sempre que s'accepti
que l'ensenyament es defineix més per les intencions educatives i propòsits morals amb què
comprenen el seu treball els professors que per les seves capacitats tècniques, encara que
aquestes hagin, també, de dominar-se. 

Fenstermacher (1994) va formular quatre grans qüestions que han servit d'organitzadors per
a la comprensió de l'evolució del paradigma d'investigació sobre el coneixement del
professor. Seguim a Bolívar (1995) i a Angulo (1999a) perquè els han desenvolupat: 

a) ¿Quin coneixement tenim sobre l'ensenyament efectiu? 
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La qüestió de si l'ensenyament està més basat en aspectes científics o artístics, o si les
relacions de causa-efecte que oferirien determinades regles d'estabilitat científica han de ser
només orientacions que ajudin a entendre l'alt grau d'incertesa en què es desenvolupa la
docència, són debats comuns al voltant de l'ensenyament. Quan es parla de situacions
d'ensenyament-aprenentatge, entendre la docència com a mediació duria, ontològicament, a
pretendre conèixer les claus internes de la seva intervenció per a buscar orientacions davant
l'apropiació de la presa de decisions (pràctiques), davant la comprensió dels contextos
culturals amb els quals treballa, i davant la necessitat última d'actuar èticament. 

Estem d'acord amb Fernández Cruz (1999) que no ocupar-se d'aspectes propis de
l'ensenyament es converteix, a més, en un obstacle per al propi desenvolupament
conceptual de la didàctica. 
I aspectes propis de l'ensenyament són, no únicament els estrictament vinculats a la
metodologia, atès que això la convertiria en subsidiària de la teoria de l'aprenentatge -com,
segons l'autor, estaria passant amb el “constructivisme”-, sinó també els que es deriven
d'entendre-la com la promoció sistemàtica de l'aprenentatge mitjançant tots els mitjans que
els contextos educatius han disposat per a això: didàctics, organitzatius, relacionals, etc. 

Tornant a l'evolució històrica sobre el coneixement de l'ensenyament “efectiu”, Angulo
(1999a: 268ss) analitza el “programa mediacional” presentant-lo com aquell que va succeir
al de ‘procés-producte’ i el defineix centrat en la comprensió de les planificacions (i/o
accions), decisions i creences de professors i alumnes com a mediadores del que passa en
les situacions d'ensenyament-aprenentatge. 

El programa d'investigació d’orientació ecològica planteja que les mediacions i les
conductes estan, al seu torn, “determinades” i influïdes pels contextos d'interacció mateixos
en els quals es produeixen. Els contextos tenen qualitats físiques i, sobretot i més
importants, qualitats socials de relació. En síntesi, l'orientació ecològica se centra en les
relacions mútues entre demandes de l'ambient i respostes humanes en els contextos
naturals de l'aula. (Doyle, 1978 en Angulo, 1999a:269ss). Certament aquest programa entén
per context no només l'aula, sinó àmbits més amplis que inevitablement interactuen amb els
protagonistes de les situacions docent-discent. 

Sintetitzant, la complexitat del propòsit de respondre a la pregunta sobre l’“ensenyament
efectiu”, es mostra en la paradoxa que sent una qüestió que des de la pràctica no pot deixar
de reclamar-se i que des de la didàctica no pot deixar de constituir un objecte de treball
permanent, sembla haver poc desenvolupament científic referent a això, i els esforços
dedicats no semblen trobar ‘solucions’ perquè s’oscil·la entre tendències normatives i
interpretatives. 

La nostra posició és que, deixant al marge els reduccionismes, els límits entre la
caracterització del que és el coneixement “fructífer” docent i la descripció del coneixement
docent no és tan gran i, a més, no es pot descarnar a la docència de la seva recerca de
“qualitat”, sota pena de desdibuixar-la i vulnerar el seu ofici. Encara que teòricament puguin
dibuixar-se terrenys més o menys allunyats de l’“aplicació” o de la intervenció pràctica, en la
quotidianitat de la docència això és més difícil. 

En definitiva, també els plantejaments ecològics han d’ocupar-se -pràcticament- del “bon”
ensenyament. 

b)’¿Què coneixen els professors?’: el coneixement pràctic personal 

S'assumeix l'existència d'un coneixement pràctic com aquell que tenen els professors
sobre les situacions de classe i els dilemes pràctics que se'ls plantegen per a dur a terme els
propòsits educatius en aquestes situacions. Se situa en una línia de racionalitat
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practicodeliberativa que englobaria termes com “pensament del professor”, “reflexió en
l'acció”, etc.; entorn d'aquesta conceptualització s’han consolidat propostes d'un model de
formació del professorat com a “professional reflexiu”. 

És més, segons la concepció pràctica de l'ensenyament que subjeu a les investigacions del
coneixement docent, “la interpretació del que actua sobre els problemes concrets amb els
quals s'enfronta s'estendria més enllà d'una estructura “objectiva” d'interpretació introduint-
se en el que pot ser denominat una estructura personal, tàcita i subjectiva de comprensió
(...) suposa (...) introduir-se en el món de les emocions, percepcions temporals i imatges
dels docents.”(Angulo, 1999a:291). Sembla que cal parlar, doncs, d'un coneixement
personal pràctic. 

En aquesta mateixa referència bibliogràfica (í.:298) es desenvolupen el que anomenen
‘Components del coneixement pràctic’: les orientacions (situacionals, personals, socials,
experiencials, teòriques), els nivells d'organització o elements de l'estructura organitzativa
del coneixement pràctic (regles de la pràctica, principis pràctics, i imatges, tots ells de major
a menor concreció) i els continguts (que hem vist anteriorment de Grossman, 1990). 
 
 No podem entrar en cadascun d'aquests components però sí ens detenim en les imatges en
l'acció i sobre l'acció perquè representen els moviments mentals més perceptiblement
experiencials, en el sentit que recollirien la cristal·lització d'allò “tentatiu, subjecte a canvi i
‘en trànsit’ més que com alguna cosa fixa, objectiva i inamovible”.(Clandinin 1986, en
Angulo, 1999:293)

L'autora, Clandinin, va definir les característiques de les imatges de la següent forma: 
- fusionen la vida privada i l'experiència professional 
 - tenen un caràcter històric en el qual interactuen passat, present i futur: amb un origen en el
temps passat es reordenen en moments presents fusionant -i reorganitzant- vida privada i
docent. El seu caràcter ‘prospectiu’ les converteix en nexe entre el present i la generació de
fins i expectatives per al futur. 
 - tenen una dimensió moral que aporta criteris per a l'anàlisi històrica anterior: de forma
indivisible, experiències personals, professionals, balanços i expectatives, les componen i,
dialècticament, les fan progressar. 
 - posseeixen una dimensió o to emocional (en connexió amb l'anterior serien el balanç
conscient de tota la història personal). 
 
 Si s'entén que és, precisament, d'aquesta multiplicitat de “matèries” de la qual està fet
el pensament docent per a l'acció, s'entendrà que es tracta d'un pensament en absolut
reduïble a esquemes simplificats de planificació lineal, acrítica, apersonal i ahistórica.
Tot el contrari. 
 
 Encara que passa per ser un procés individual, ineludiblement ho és també social. Encara
que es tracta d'un procés psicològic cognitiu, ho és també, i ineludiblement, emocional,
moral, polític i filosòfic. 
 
 Semblaria que ens apropem a la forma de poder definir com es concep el treball amb la
matèria que hem intentat descriure. L'aprenentatge docent es construeix per mitjà de la
reflexió i la consciència sobre les imatges i els altres nivells d'organització dels
continguts del pensament pràctic personal del docent i sobre les pràctiques que d'ells
es “deriven”. 
 
 Entre aquesta amalgama de pensaments i sentiments i el coneixement pràctic que estaria més
proper a l'acció es donen processos de consciència, és a dir, processos metacognitius que,
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centrats en individus, situacions i contextos particulars de la pràctica, avaluarien,
estructurarien, compararien i desenvoluparien imatges sobre el conjunt del procés. 

 Calderhead ho representa gràficament i ho denomina “Model de mediació metacognitiva del
coneixement pràctic”: “La metacognició és un procés de control de la cognició humana, que
en el cas de ‘aprendre a ensenyar’ significa el ‘procés d'abstracció, comparança, anàlisi i
avaluació que opera sobre diferents imatges de la pràctica o sobre el coneixement bàsic per
a generar coneixement pràctic útil.” (Calderhead 1988, en í.:295)
 

     Concepcions sobre 
     aprendre a ensenyar

 
 
  Processos Metacognitius
 
  
   Coneixement Pràctic                      Pràctica a classe
 
 
 
 
       Sí mateix         Continguts           Alumnes            Avaluació           Metodologia
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 Altra línia d'investigació (no tractada per Fenstermacher) que s'apunta dintre del conjunt de
coneixements dels professors seria la que s'ocupa del coneixement de la classe i de les
tasques. 

Gestió de la classe i gestió del currículum estarien en la confluència de la vida de
l'aula. La gestió del curriculum es donaria al voltant de les tasques donat que materialitzen,
com a filtres, el coneixement docent, la gestió de l'ambient que realitza el docent i les
exigències “interpretades” de les matèries per part del docent i de la institució social. 

Indubtablement, al llarg del procés d'una innovació, els continguts conceptuals, actitudinals i
procedimentals proposats són vists inicialment com a nous, costosos, difícils, etc. La seva
comprensió i progressives assumpció i aprehensió requereixen tenir en compte aspectes
que, com veurem ara, es relacionen amb les tasques i amb els continguts curriculars en el
bast tema de la gestió del curriculum i de la classe. 

En les tasques poden diferenciar-se, entre altres elements, el producte, l'operació per a
generar tal producte, els recursos i el valor de la tasca en el sistema d'avaluació de
classe. 

D'acord amb l'anterior els docents han de considerar diversos factors clau per a definir i
gestionar el treball dels estudiants; Doyle i Carter (1987) van establir quatre factors que
nosaltres comentem: 
- estructuració de la tasca 
- ensenyament explícit dels requisits i operacions de la tasca (de forma que hagi
visualitzat i pugui verbalitzar quin és el producte final esperat). Sabem que el nivell de
explicitación pot ser divers, però hem de comptar amb que a major abstracció o grau
d'obertura de l'activitat, majors són les “incerteses” en la seva realització i, per tant, en major
grau haurà d’estar acompanyada de guies o atencions particulars. 
- control del treball acadèmic, de forma que a partir de l'observació o el seguiment parcial i
progressiu de les diferents operacions implicades, el docent se cerciori de la comprensió i
nivell d'elaboració. L'equilibri entre autonomia en la tasca per part dels estudiants i control
del docent és una qüestió depenent, entre altres, de factors com experiència, intuïció, clima
relacional més o menys madur, etc. 
- gestió de l'avaluació: “L'avaluació especifica el que compta en una classe i defineix el
centre del treball acadèmic per als estudiants.”(Angulo, 1999a:302). 

 Tant en les situacions d'ensenyament-aprenentatge en l'educació escolar al llarg de totes les
etapes educatives com en la formació permanent dels docents, els aspectes relacionats amb
la dificultat de les tasques tenen vital importància perquè defineixen el tipus d'ajuda
requerida, al mateix temps que caracteritzen el contingut i la forma dels aprenentatges
pretesos i, amb això, l'estil de desenvolupament professional pretès. 

Doyle i Ponder (1978) plantegen que el treball, la familiaritat, i la novetat associades a la
tasca, defineixen també el significat assignat al curriculum. En l'àmbit de la formació del
docent això ens remet a l’“ètica de la practicitat” de forma que, en lloc d'adoptar-se, les
propostes s'adaptarien a tenor, sobretot, de la seva congruència amb les circumstàncies de
l'aula, les concepcions personals dels docents, i l'energia i el temps requerit. 

Per acabar aquest apartat cal dir que si bé de forma global s'acceptaria que el model
epistemològic o el conjunt de programes d'investigació sobre el pensament del professor
implica com a finalitat una nova visió de la formació del professorat, aquest no s'ha lliurat
d'interrogants i de crítiques sobre la seva legitimitat epistemològica i investigadora. 
Bàsicament, els límits vénen d'aquells que addueixen que ”…aquest coneixement té un
estatus discutible, perquè si hi ha una identificació de coneixedor i conegut, quin és el
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subjecte cognoscent i quin l'objecte conegut, o com es coneix (justifica) el que el professor
coneix.”(Bolívar, 1995:28) 
La contrarèplica vindria de Kemmis (1999): la fusió de coneixedor i conegut és la condició
indispensable per a que hagi aprenentatge, atès que aquest es concep com experiencial,
personal i social al temps, històric i moral. 

Pensem que, d'una forma o una altra, el vell paradigma docent segueix sent el
normatiu, és a dir, el regit pel (encara identitari) mite de “perfecció” que duu associat
un escenari teòric -del que ha de ser- per sobre de les vicissituds que té (cada vegada
més?) la pràctica: assumir la realitat significa ser menys ‘perfectes’ i al mateix temps
més oberts al canvi; aquesta característica ‘unificadora’, a més, ha de regir les
relacions de teoria i pràctica, i d'investigació i millora educativa. 

c)¿Quin coneixement és bàsic per a l'ensenyament? 

“Educar és ensenyar d'una forma que inclogui una revisió de per què actuo com ho faig.
Mentre el coneixement tàcit pot ser característic d'algunes accions dels professors, la nostra
obligació com a formadors és fer explícit el coneixement implícit…això requereix combinar la
reflexió sobre l'experiència pràctica i la reflexió sobre la comprensió teòrica d'ella.”(Bolívar,
1995: 30, citant a Shulman, 1988) 

El mateix autor abunda sobre que el coneixement de com adquireix el professor el contingut
i com interactua la comprensió de la matèria amb els diferents components curriculars i
pedagògics, poden proporcionar una nova base per a configurar la formació del professorat
en la didàctica específica, investigant com aquell transforma el contingut en representacions
didàctiques i ho utilitza en l'ensenyament. 

D'alguna forma, com planteja Angulo (1999a), aquesta pregunta està íntimament
connectada amb la primera “què es coneix sobre l'ensenyament ‘efectiu’” i els límits
d'aquella són els límits d'aquesta. Ambdues pretenen el caràcter normatiu que les limita: la
primera perquè pretén establir el que els docents haurien de conèixer i la segona perquè
pretén extreure què haurien de fer. 

A la difícil relació entre el saber i el fer, se suma la complexitat de poder, a partir d’allò
acordat, emprendre la formació docent. Ens interessa en aquest punt introduir la
conceptualització sobre el coneixement “expert”. 

Angulo (1999a) presenta les diferències entre experts, novells i postulants13, i les clàssiques
característiques associades a l’“expert”: complexitat de les habilitats, major quantitat de
coneixement, estructura complexa i multinivell del coneixement, representació dels
problemes a partir d'estratègies superiors. “Els experts són molt més sensibles a les
demandes de la tasca i a l'estructura social del treball; a vegades semblen actuar com a
planificadors oportunistes; i empren capacitats metacognitives en la utilització educativa, per
exemple, de les estacions i moments temporals al llarg del curs (...) posseeixen estructures
de coneixement més elaborades de les experiències de classe passades, que els permeten
comprendre amb major profunditat, riquesa i àdhuc rapidesa, les tasques d'ensenyament i
els esdeveniments de classe, a més de poder arribar a predir amb bastant exactitud el que
va a ocórrer en l'aula.” (í:284) 

¿Quina seria la utilitat d'aquests models?. “La classe de problemes no-
estructurats...contenen un nombre il·limitat de fets i instàncies rellevants i no estan clares les
vies a través de les quals dits elements s'interrelacionen i determinen....La gestió, la
                                                
13 Treballadors qualificats que, sense formació específica docent, després d’anys d’experiència en
altres àmbits professionals entren a desenvolupar funcions de docència.
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infermeria, la predicció econòmica, l'ensenyament i totes aquestes interaccions socials es
troben amb aquesta classe de problemes (...) la seva resolució no pot realitzar-se a través
de l'aplicació de models formalitzats (normalment incompatibles) sinó fent ús de la
comprensió situada dels mateixos (...) els experts no es distingeixen, justament, per emprar
dits models formals, sinó per tot el contrari: pel seu especial desenvolupament de la intuïció i
la interpretació comprensiva de la situació problemàtica.” (Deyfrus i Deyfrus (1986) en í:287)
 
 Per al nostre propòsit de caracteritzar el tipus de formació que aporta ajuda al docent en la
seva construcció de desenvolupament professional, aquesta “troballa” epistemològica ve a
reforçar idees que ja havien aparegut des d'altres perspectives: la cultural, l'organitzativa, de
la professionalització, de la dimensió personal de l'aprenentatge, etc.
 
 Es parla d’estadis formals i continguts de novell a expert (1981:25) en Angulo
(1999a:288):
 

‘Graus’ Reconeixement
de components

Reconeixement
de discriminació

Reconeixement
de la situació en
la seva totalitat

Presa de
decisions

1.  Novell
2.  Principiant

avançat
3.  Competent
4.  Competent

avançat
5.  Expert

No-situacional
Situacional

Situacional
Situacional

Situacional

Cap
Cap

Present
Present

Present

Analítica
Analítica

Analítica
Intuïtiva

Intuïtiva

Racional
Racional

Racional
Racional

Intuïtiva

Com es veu, en els estadis de ‘competent avançat’ i d’‘expert’ s'arriba a un tipus de
coneixement intuïtiu -‘reconeixement de la situació en la totalitat intuïtiva’, i ‘presa de
decisions intuïtiva’ respectivament-. 
Es contraposa el pensament racional i intuïtiu en la presa de decisions, el reconeixement
analític o intuïtiu de la situació total, i el reconeixement de components no-situacional o
situacional. Segons Angulo (1999) encara que els experts puguin reconstruir la lògica de
les seves decisions, les decisions es prenen a través d'una lògica en ús a-racional:
diferent de l'irracional i del racional, ve a ser un terreny bastant gran entre l'irracional i
el racional en el qual pot ser inclosa l'acció a-racional. 

En els contextos de formació, aquests diferents nivells de “maduresa” professional també es
juxtaposen als cicles vitals, les identitats professionals, etc. i de forma indubtable afecten els
desenvolupaments de les innovacions. 

d) ¿Qui produeix coneixement sobre l'ensenyament? 

D'una banda hem de partir d'una idea clau: les anàlisis sobre el coneixement pràctic són
anàlisis des del coneixement docent (i no només sobre el coneixement del docent com en
altres programes d'investigació). 

Per una altra, la connexió de les preguntes sobre qui crea coneixement i quin coneixement
sobre l'ensenyament tenen els professors s'estableix a partir d'assumir que és la
narrativització -en la forma que sigui- la que permet prendre consciència de les bases de
cada praxi individual per a poder ser compartida, compresa, reprojectada i, en suma,
progressivament transformada. Es vincula el concepte de reflexió amb el de conversa
situada. 
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Lluny de problematitzar al voltant de la retòrica sobre què és i què no és “coneixement” seria
necessari vindicar com fa Bruner (1985, en Bolívar, 1995) un tipus de coneixement i de
pensament “narratiu” que a diferència del “paradigmàtic o proposicional” no es caracteritza
per argumentacions logicocientífiques la veritat de les quals és independent del context, amb
una forma abstracta i formal, sinó que presenta l’“…experiència concreta humana com una
descripció versemblant, amb una comprensió de les intencions i amb apreciació dels temps i
llocs, i on els relats biograficonarratius són els mitjans privilegiats de
coneixement/investigació (…) centrant-se en els sentiments, vivències i accions depenents
de contextos específics.” (í.:41). 

Perquè en un moment que s'assumeixen les reformulacions postpositivistes,
l'hermenèutica enfront de l'epistemologia clàssica, les propostes postmodernes, etc. i,
en conseqüència, no estan clars els estàndards d'investigació establerts, sembla clar
que la línia de treball apunta a conèixer “diverses formes de conèixer”. Elucubrar
teòricament al marge del que succeeix en la relació entre teoria i pràctica no aporta gens a
una realitat que, en l'actualitat, es defineix no només com acció sinó com acció de millora i
que, per tant, requereix una investigació rigorosa al mateix temps que respectuosa amb les
realitats que tracta. 

2. ÀMBITS DEL CANVI DOCENT: L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE
DOCENTS DES DE LA FORMACIÓ 

2.1. Àmbits d'aprenentatge 

Tornaríem ara a reprendre un punt de vista més psicològic perquè pretenem suggerir les
línies d'estudi que s'ocupen d’allò que ‘passa’ pel cap del professor/a mentre planifica o
mentre interactua. Admetem que ‘passen’ pensaments de tipus propositiu i no propositiu:
imatges, metàfores, emocions, projeccions, etc.; entenem que pot haver distints graus de
debat moral; que pot pensar en termes de pressions normatives. En síntesi, àdhuc sabent la
diversa composició del que anomenem el pensament del professor, necessitem establir
alguna pista sobre els mecanismes que influirien en les connexions entre tots aquests tipus
de pensament. 

3 semblen ser els dominis de la investigació en aquest sentit (planificació, pensaments i
decisions interactives i teories implícites i creences); els plantejarem i ens detindrem en el
model de Joyce (1980) sobre el processament de la informació a partir de fluxos
d'indicadors. Més tard tractarem també autors com Guskey (1989) i Jackson (1968, 1996)
perquè aporten elements importants sobre allò que “passa” en les aules. 

A partir de Jackson (1968) s'admet la peculiaritat i complexitat de la racionalitat docent.
L'autor, a partir de la seva investigació, recull característiques que inicialment sorprenen.
Considerem que amb Shön, Stenhouse, Doyle, etc. va iniciar un camí amb el qual s'ha
procurat dotar d'entitat professional pròpia a una parcel·la particular de la docència que, per
motius diversos, no sempre es té en compte. 

Ens interessa ressaltar el relatiu als moments relacionats amb la planificació i l'acció que
Jackson va establir en l'exercici docent, sobre els quals va suggerir una no linealitat o relació
directa, produint un avanç en la comprensió de la racionalitat docent per a l'acció: el nostre
interès és doble perquè pensem en nosaltres mateixos com destinataris i en els
professors/es que volen canviar: com planifiquem, com interaccionem i com canviem
creences, actituds i idees. Com és sabut, aquest autor va diferenciar els moments preactius
(anteriors i posteriors a l'acció) i els interactius o pròpiament d'intervenció directa amb els
alumnes. Mentre que la preactiva pot considerar-se una activitat deliberativa i racional, en la
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interactiva sembla prevaler el comportament espontani, “oportunista”, carregat d'incertesa i,
en síntesi, irracional o a-racional (Angulo, 1999a) per contrast a l'altre pensament, el
racional. 

Una vegada admès això, es va acceptar que “el pensament del professor es refereix per tant
al conjunt de processos psicològics bàsics que se succeeixen en la ment d'un professor que
organitza i dirigeix el seu comportament abans i durant l'ensenyament interactiu” (Clark i
Yinger, 1980, en Contreras, 1985:8). 

A partir d'aquests principis, van prosperar aquestes 3 línies d'investigació que
desenvoluparem i de les quals ja hem parlat des de punts de vista més descriptius:
planificació, presa de decisions i interacció i teories i creences docents. 

I. El model de planificació 

Allò referent al pensament preactiu del professor s'ha englobat sota el denominador de
planificació i es defineix, no per les directrius formals o normatives, sinó per tot allò que
aquest fa i que li ajuda a guiar la seva acció futura; té un caràcter ampli ja que inclouria tot el
que per al professor significa dedicar temps i esforç a pensar en la seva acció: pot ser el que
escriu, pensa, discuteix, etc. 

Dels estudis d'aquest procés s'ha extret la idea, poc acceptada per instàncies que, en canvi,
sí haurien de tenir-lo en compte, que en lloc d'usar la programació per objectius i
desprendre’n els continguts, les activitats d'ensenyament i les d'avaluació, sembla ser que
els professors usarien més un procés que s'inicia amb la selecció dels continguts i la
determinació de les activitats o estratègies d'ensenyament. De nou, segons això, ens trobem
amb el fet que el lloc que haurien d’ocupar els treballs dels professors sobre l'articulació
curricular, més que tenir un objectiu de guia estricta de la pràctica, hauria de ser de
suggeriment dels continguts que es consideren importants, de les línies metodològiques
actualitzades i del grau d'exigència respecte als diversos continguts que, encara que han de
seqüenciar-se necessàriament, poden començar a tractar-se des d'edats primerenques. 

En definitiva, s'assumeix que el centre de les preocupacions del professor són les
activitats i que, en conseqüència, una programació de tipus lineal no reflectiria
clarament la seva forma d'operar: seria lineal “el recordatori” de l'ensenyament a
desenvolupar en classe, però no el veritable procés de planificació, que seria cíclic i
passaria pels moments de: 
1. descobrir el problema o la idea instructiva que requereix posterior planificació i elaboració, 

2. elaborar el “cicle de disseny“ en el qual, dissenyant progressivament plans (elaborant,
investigant i adaptant), es passaria de la idea inicial a la solució a partir de la comprovació
mental, 
3. realitzar el pla, avaluar i rutinitzar. En aquest moment, ja fora de la planificació, s'incorpora
allò que ha estat considerat vàlid, transformant-se, d'aquesta forma, el repertori de
coneixement i experiència “personal” del docent. (McCutcheon (1980) i Yinger (1989) en
Contreras 1985:11) 

Es considera que aquest cicle pot servir per a períodes que van des del curs al dia, passant
per la setmana, el pla per a un tema, un trimestre, etc. 

També sembla adequat fixar-se en dos estils de planificació diferent: la creixent i la
total, que es correspondrien amb cicles interns curts o amplis i, amb major o menor
confiança en la informació diària de la classe, respectivament. És fàcil veure també en
aquests estils de planificació, conceptes de l'ensenyament diferents: l'estil de planificació
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total es correspondria amb concepcions més tècniques i la planificació creixent es
correspondria amb concepcions ecològiques i participatives. La relació ens sembla pertinent. 

El que es planteja és que les decisions sobre la planificació no tenen una rellevància,
diguem-ne, instrumental (com si fos una “graella” de tasques aïllades), sinó que “tenen una
gran influència en la determinació del que farà el professor en l'ensenyament interactiu i en
la determinació d'allò al que pararà esment, al que concedirà importància. Els plans actuen
com ‘guions mentals’ o ‘imatges’ durant el desenvolupament de l'ensenyament
interactiu...”(í.:12) 

No cap dubtar que, a través dels processos de planificació, el professor es forma una
direcció sobre el que esdevindrà en l'aula buscant, a més de l'eficàcia i coherència de la
seva intervenció, suport emocional davant la incertesa que, en bona part de la seva tasca i
en gran part de la seva carrera professional, preveu. 

El pes que pot tenir el domini d'una àrea de contingut i la confiança en el seu
coneixement del contingut curricular són importants: el tipus de planificació que es
donaria seria més oberta, i seria major la sensibilitat davant l'alumnat. Semblen estar
també relacionats el grau de coneixement pedagògic, les variacions en l'aprofitament
per a la reflexió i el canvi, i el sentit de la responsabilitat i del control. 

II. El model de presa de decisions i processament de la informació 

Passem ara al model de Joyce (1980) sobre com es processaria la informació en l'acció
pertanyent a la línia d'investigació sobre ensenyament interactiu: pensament i decisions del
professor. 

Per a la seva interpretació, intentarem una relectura des de l'actualitat subratllant els
elements que ens semblen essencials en l'anàlisi de les situacions d'ensenyament i
d'aprenentatge, també en l'àmbit de la formació. Quedi clar, doncs, que no estem exposant
únicament el model que, fa ja 20 anys, va exposar Joyce, sinó que ho estem llegint des de
l'actualitat. 

Shavelson (1973) (en Angulo, 1999a: 277) definia així la necessitat del model de la presa de
decisions: “Tot acte d'ensenyament és el resultat d'una decisió, conscient o inconscient, que
el docent presa després de realitzar el complex processament cognitiu de la informació
disponible. Aquest raonament duu a la hipòtesi que l'habilitat docent fonamental és l'adopció
de decisions.” 

Els elements que Joyce considera intervinents en aquest sentit són: 
- el fluix d'indicadors o camp potencial d'estímuls, 
- la percepció d'indicadors, 
- la interpretació d'indicadors, i 
- el processament d'estímuls i conducta de resposta 

El fluix d'indicadors es compon per la conducta verbal i no verbal dels alumnes, de forma
que aquesta pot ser el resultat de la interacció entre la conducta “natural” dels estudiants i la
mediació del professor en forma de restriccions o imposicions. 
 
El fet que aquesta percepció o atenció sigui interpretativa pot donar lloc, com planteja
Contreras, a “distorsions”; però si superem la perspectiva “tècnica” amb la qual pogués
llegir-se aquest model, veurem en aquestes interpretacions el conjunt de codis i de
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pensaments del professor que, inevitablement, interactuen amb les respostes globals dels
estudiants en les situacions habituals. 
Com ens fa notar Zabalza (1991:49) s'estaria parlant d'una “percepció” que és alhora
interpretació i valoració per a regular l'acció a partir de com s'interpreta el fluix de senyals.
És important que es parla de camp de senyals i indicadors de la classe. 

A més dels elements que ja hem presentat del model, cal dir que es donarien 3 tipus de
rutines en el processament de la informació que fa el professor: rutina d'acció
immediata, rutina d'ajornament, rutina de comprensió. Aquestes rutines podrien estar
relacionades amb tipus de preaccions, o tipus de “símptomes”. 

Nosaltres ens preguntem si en situacions habituals d'ensenyament semblants a les que
podem estar vivint actualment els professors en totes les etapes de l'educació -deixant al
marge, naturalment, casos d'activitat rutinitzada-, hi ha massa espai per al pensament no
conscient. 
De fet, el mateix autor planteja que Yinger (1986) especifica 5 característiques de les
situacions pràctiques: complexitat, incertesa, inestabilitat, singularitat i conflicte de valors. 

En tot cas, en el context de la ‘reconstrucció’ d'una innovació curricular, aquestes rutines
passen a formar part d'un bagatge ‘especial’ que pot veure’s com el ‘trànsit’ entre la forma
de veure, pensar, fer i sentir coneguda i la nova i/o pretesa. Perquè no estem parlant de la
classe com un lloc on els alumnes només realitzen operacions algorísmiques, sinó llocs on
conflueixen procediments cognitius, procedimentals, actitudinales i socials, i en els quals les
situacions són de resolució heurística. (Valls, en Mauri, Valls i Gómez, 1992) 

Per altra banda, sí hem d'escoltar el que els autors que es van ocupar d'analitzar la relació
entre pensament conscient i rutines (Clark, Yinger, Shavelson, Stern, Peterson) van
concloure sobre la tendència a la modificació: “coincideixen a assenyalar que els professors
són poc inclinats a modificar les seves rutines, encara que no marxin segons esperaven.
Quan introdueixen algun canvi, normalment és només per a ajustar el fluix d'activitats
establert, no per a transformar-lo o substituir-lo. L'interès fonamental dels professors, per
consegüent, és mantenir el fluix d'activitats”. (Contreras, 1985:15). 

Segons recull aquest mateix autor, d'ésser d'altra forma, la incertesa que la necessitat en el
canvi del fluix d'activitats provocaria, obligaria al professor a majors nivells de processament
de la informació, disminuint el govern i control dels esdeveniments de la classe, amb el que,
finalment, els alumnes, també estarien afectats per major incertesa. Aquestes situacions, a
més serien diferents en el cas de persones més o menys expertes en el govern de l'aula
donant-se que les expertes han desenvolupat més estructures conceptuals adequades als
possibles fenòmens. 

Certament admetem rutines, però enteses més com a adopcions que poden significar
haver “resolt” o simplificat parcialment una situació habitual: la rutina pot respondre,
doncs, a un problema moral sobre el qual encara existeixi dilema, encara que s'hagi
trobat momentàniament una forma de tractar-lo. 

Existeixen marcades diferències entre les rutines dels docents ‘experts’ i els que no ho són i
Angulo (1999a) dedica una part important de la seva obra a aquesta qüestió. 

III. Les creences i teories implícites en el professor 

Sobre la línia d'investigació centrada en les creences i teories implícites en el professor cal
sintetitzar que el “com construeix el subjecte l'espai problema i com percep les dades de la
realitat és una funció del propi subjecte, afectat per l'estructura conceptual de la seva
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memòria, segons la qual interpreta adequar percepcions i significacions.” (Contreras,
1985:16) 
Sola (1999:665) en el seu treball sobre les creences en relació amb el desenvolupament
professional dels docents considera que la creença no es tradueix de forma lineal en
accions. Tota creença va acompanyada de la disposició a actuar de manera coherent amb
ella si calgués o fos possible emprendre alguna acció referent a això; quant al seu paper en
l'acció del professor, considera que precedeix als actes que són resposta a estímuls i roman
després d'ells. 

Com sabem situa el focus de treball de la formació en l'intent -a través de la conversa- de
treure a la llum aquestes raons últimes que justifiquen les accions que els docents realitzen,
per a poder iniciar, si cal, transformacions: l'element clau que propicia la identificació de
les creences pròpies i alienes és el contrast d'actuacions, de punts de vista i
d'opinions. 

En el paradigma del pensament del professor del que es tracta és de la relació entre el
conjunt del món interior i la dimensió d'intervenció, integrades en la funció docent: el
pensar, saber, sentir, planificar i el fer, reunits en el context sociopolític i cultural que
es trobi. 

Reconstruir és, en un primer nivell, adduir un argument pràctic, o articular descriptivament
les raons de les seves decisions o actuacions per a, en un segon nivell, avaluar aquests
arguments pràctics d'acord amb estàndards o patrons normatius (morals, empírics, el que
està millor o és més efectiu) i poder crear així altre nivell de comprensió que derivi en una
acció més fonamentada o proclami altres perspectives d'actuació. El canvi sempre és
promogut per fonamentar més profundament les raons de l'actuació, i la millora de la
pràctica comença quan el professor és capaç de reconceptualitzar les seves teories
implícites de l'ensenyament, comprenent algunes insuficiències i limitacions. (Bolívar,
1996:8) 

Els processos de reconstrucció apareixen lligats a la Investigació-acció “...en un cicle reflexiu
que implica d'una banda, resituar-revisar les maneres anteriors de veure i fer, per a generar
des d'un present noves apreciacions en les maneres de comprendre i fer que puguin
transformar les pràctiques futures”.(í.) 

En el següent gràfic es veu com el coneixement d'ofici seria situacional/contextual i tindria un
suficient grau de publicitat que ho diferenciaria del coneixement individual. Manté una relació
d'elaboració, més que d'aplicació, sobre el coneixement acadèmic i la pràctica.
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Angulo (1999a: 306ss) planteja el concepte de “coneixement d'ofici”: coneixement pràctic
que és fruit de la formació teòrica del docent i la interacció amb el mitjà escolar i que, com
resultat, és un coneixement transformat en raó de l'acció pràctica del docent, de la seva
experiència personal; “forma particular de coneixement pràctic, sensible, intel·ligent i
moralment apropiat construïda pels docents en la seva experiència viscuda...el coneixement
d'ofici és essencialment el saber acumulat derivat de la comprensió dels significats adscrits
als dilemes inherents a l'ensenyament...el coneixement d'ofici emfatitza el judici més que el
compliment de màximes derivades de la investigació...i es basa clarament en la intuïció.”
(Grimmett i MacKinnon (1992) en í:308). 

IV. La vida en les aules 

Com dèiem a l'inici d'aquest capítol, tenim en compte la perspectiva ‘escènica’ del que passa
en els contextos d'interacció adulta en els quals aprenentatge i ensenyament dialoguen per
a gestionar el canvi no només d'aspectes concrets, per exemple, curriculars, sinó també per
al canvi de creences i concepcions sobre les nostres vides. 
L'obra de Jackson (1968, 1996) ens va semblar, a més de precisa, preciosa, perquè sense
poder parlar de simplicitat és una aproximació “naturalística”: diu, en essència, com s'està en
aquesta realitat èticament, com s'actua. 

En aquesta obra l'autor pretenia la interpretació del llenguatge de la conducta docent i se
situava -a partir d'intentar la connexió amb el món real- en els procediments docents:
coneixement de summa rellevància per a deixar els discursos generals, ‘idealitzats’ i
desconeguts i mostrar la complexitat de les accions que caracteritzen la funció docent. 

 Recollim ara ‘perles’ significatives que han col·laborat amb el nostre procés. 

a) Sobre conceptes pedagògics remarcaria que, en general, la manca d'un vocabulari
tècnic propi de la docència i un ús limitat d'argot d'altres camps, juntament a una certa
simplicitat conceptual en les converses dels professors, conflueixen en què les justificacions
de les decisions professionals siguin més basades en el sentir que en el saber, encara que
paradoxalment, els professors mantinguin sòlides opinions sobre els seus estils docents. 
b) Sobre la relació teoria-pràctica es donaria una sorprenent immediatesa en les coses
que interessen als professors, una confrontació contínua entre les generalitzacions i la
referència a alumnes i situacions concrets i, com a conseqüència, aquest grau d'especificitat
restringeix considerablement la traducció fàcil de la teoria a la pràctica. 
c) Sobre el caràcter contextual del quefer docent. És el caràcter social del treball docent
el que confereix complexitat a la seva tasca quant a la complexitat de les condicions, dels
subjectes, les fins, l'ambient i la seva estructura, etc. Entre preocupacions primàries i
secundàries, s’orienta més cap a l'activitat que al resultat precís dels esforços instructius:
“...decideixen efectuar una sèrie d'activitats que creïn produiran un resultat satisfactori i
després concentren les seves energies en la consecució i el manteniment de la participació
de l'alumne.”(í.: 192) 
d) Sobre com és una alternativa a l'enginyeria educativa i com els plans es canvien de
forma continuada: “Virtuts” com velocitat, eficàcia, precisió, economia no són el més
fonamental en el seu pensament en moments de síntesi perquè estan massa ocupats en
processos oportunistes: els plans es desvien contínuament i emergeixen sempre
oportunitats per a l'assoliment de propòsits educatius; el professor experimentat les
aprofitaria. “Les incerteses de la vida de l'aula no es limiten als esdeveniments inesperats
que ocorren, sinó que inclouen també les contingències complexes referides a moltes, si no
a la majoria, de les decisions del docent...La claredat del diàleg es veu constantment
trencada per pensaments aïllats, indicis sobtats, digressions tortuoses, addicions
irrellevants...si prestem crèdit...la majoria de professors semblen gaudir treballant sota
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aquestes condicions i realment esperen que l'aparició d'esdeveniments inesperats trenqui
els seus plans.”(í.) 
e) S'interessen per les qualitats estilístiques de la seva actuació: Sembla que quan,
examinant retrospectivament les activitats del dia, els professors valoren l'encert de les
seves accions, no ho plantegen només en termes de l'assoliment d'uns objectius educatius.
També es preocupen de si van ser justs o injusts en la distribució d'elogis i retrets, sensibles
o insensibles, etc.: a aquestes qüestions es refereix l'autor en parlar de l'estil de l'actuació. 
f) Sobre percepcions i preocupacions: Expressió d'implicació emocional intensa del
professorat en el seu treball augmentat pel caràcter social de la classe que afegeix altra
dimensió al treball del professor. La seva preocupació primària és l'aprenentatge però
aquest entès com a expectativa a llarg termini: primàriament estaria centrat en la consecució
i manteniment de la participació de l'alumne. 
g) Sobre les interaccions i la poca possibilitat de “racionalitat” i “ordre”: el ritme i
intensitat de les interaccions és tal que s'entén el caràcter no tècnic de la docència: 200-300
intercanvis personals durant cada hora (si multipliquem 25 alumnes x 6 hores diàries x 175
dies a l'any, podem entendre el contingut d'una part de l'objecte d'aprenentatge dels
docents). A més no és predictible ni llur contingut ni llur seqüència. 

Ens va interessar la visió que “...en suma, les aules no són llocs estrictes i ordenats encara
que algunes teories educatives puguin donar a entendre que ho són o haurien de ser-ho,
donant-se que, en aquest context, el propi del docent seria, entre altres coses “...la capacitat
de tolerar l'enorme volum d'ambigüitat, de l'imprevisible i del caos ocasional creat...”(í.:182) 

V. El model de canvi del professor de Guskey (1986) 

Segons el Model de canvi del professor de Guskey (1986), les creences i actituds dels
professors només es modifiquen en la mesura que els docents perceben resultats positius
en l'aprenentatge dels alumnes. Aquest model, com planteja Marcelo (1994), presenta una
orientació temporal: “El punt important estreba que l'evidència de millora (canvi positiu en el
resultat d'aprenentatge dels alumnes) generalment precedeix, i pot ser un prerequisit per a
que es produeixi un canvi significatiu en les creences i actituds de la majoria dels
professors”.(í:209) 

 Entenem que, lluny d'assumir el model de Guskey de forma mecànica i referit únicament a
“canvis” senzills o superficials, hem de tenir-lo en compte perquè, com dèiem, (Iranzo, 2001)
determinats elements que componen la innovació curricular estan associats al fet de
proposar “mirades noves” sobre les capacitats i interessos dels alumnes; interessos i
capacitats que el model didàctic o metodològic del que “prové” la pràctica dels professors,
en el seu conjunt, no hauria tingut en compte bé per no explicar-los, bé per no
conceptualitzar-los o, fins i tot, per ser contrari quant a finalitats. 

Des d'aquest punt de vista, ens semblaria rellevant que en els processos de formació
curricular i quan el focus de treball està posat en canvis metodològics profunds, es
procurés una evidència inicial de forma que el professorat tingués “trobades” o
experiències en els quals se suscitessin comportaments nous en els seus alumnes;
aquests poden activar una expectativa positiva o de curiositat cap a la innovació i, en suma,
ajudar a la comprensió conceptual tant dels aspectes generals de la innovació com dels
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seus elements específics permetent, a més, que això es realitzi mitjançant la indagació en la
pràctica per part del grup de professors. 

“Com s'observa, Guskey parteix de la idea que els professors són capaços de modificar la
seva conducta docent sense estar totalment convençuts que el que estan fent vagi a
repercutir positivament en els alumnes.” (í.:210). 

Tal com ho veiem, això és en gran part així en el cas de les innovacions i del
desenvolupament curricular i, per això, gran part de l'esforç que es realitza des de la
formació consisteix a donar suport a la càrrega de pressió emocional que tal modificació “en
condicions d'incertesa” significaria. Aquesta incertesa pot conviure o alternar-se amb la
cerca de fe cega cap a l'eficàcia i infal·libilitat de determinats canvis o materials. També en
aquest cas la facilitació formativa ha de treballar per a que l'anàlisi de la situació hi pogués
il·luminar què està passant. 

Insistim que un element important és la connexió amb els components de la innovació:
pensem que la seva concreció pot aportar informació sobre quins elements signifiquen més
o menys risc, més o menys “trencament d'esquemes” previs i, per tant, quins elements
necessiten recolzar-se en modificacions en els alumnes que “animin” el procés de canvi dels
professors. 

En síntesi, quan es tracta de canvis de major risc es requereix major informació, més temps i
un tipus de treball determinat de “facilitació”. Perquè vist el model des del punt de vista de
com facilitar el canvi mitjançant la formació, no serà només una qüestió de prescriure
activitats als professors perquè provin amb els seus alumnes, sinó més aviat un estil i una
manera de “estar” en el context formatiu, semblant al que Sara Huberman (1999:96)
anomena ‘reaccions en cascada’: un docent aprèn maneres de reaccionar amb empatia i
les aplica a la seva classe, aquestes actituds del docent determinen un canvi notable en
les reaccions dels alumnes, reaccions que resulten suficientment gratificants per a
que el docent se senti impulsat a reaccions cada vegada més empàtiques. Entenem
que Guskey parla des d'un punt de vista psicològic i Huberman des d'altre més actitudinal i
professional però, com s'ha vist, ambdós plantejaments són complementaris. 

 De Vicente (dir.) (2002) recull de Guskey (1986:10) una idea que donaria suport -d'alguna
manera- a les nostres evidències i suggeriria la necessitat que la formació no sigui una
activitat aïllada sinó un ‘continuum’ no deixat a l'arbitri de múltiples factors: “si el canvi en les
creences i actituds ocorregués primàriament abans de la realització d'un nou programa o
innovació, la qualitat de l'entrenament inicial seria d'importància summa. Però ja que, com el
model suggereix, tal canvi ocorre principalment després que la realització tingui lloc i
l'evidència de l'aprenentatge millorat de l'estudiant sigui guanyat, és el suport continuat que
se segueix a l'entrenament inicial el que és més crucial.” 

2.2. ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT DOCENT: CARACTERITZACIÓ DE LA FIGURA
DE LA PERSONA FORMADORA 

2.2.1. Models d'assessorament 

Cal, en primer lloc, fer una aproximació a l’anomenat model d'assessorament bàsicament
per a conèixer les seves arrels històriques, la seva evolució i la seva redefinició actual. 

Segons Marcelo (1997) en el context espanyol va ser a partir de 1987 quan es van
començar a desenvolupar cursos per a formar a professors que ocuparien tasques
d'assessorament adscrits als Centres de Professors o similars. Els noms amb que se'ls
hauria denominat han anat modificant-se: Formador de formadors, Responsables d’Àrea i
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Cicle, Assessors de Formació Permanent (MEC), Assessors Tècnic Pedagògics (Galícia,
València), Professors de Suport (Canàries), o Assessors de Formació (Andalusia). 

A Catalunya, ara en referència a la seva existència, cal dir que en l'àmbit del Servei
d’ensenyament del Català es concreta la funció d'assessorament didàctic des del curs 1980-
81. (Generalitat de Catalunya, 1998) 

La qüestió totalment acceptada és que la complexitat que comporta el canvi educatiu
recomana el treball compartit de diferents agents que ho facilitin, estimulin,
sostinguin i orientin de forma continuada. 

Es parla d'assessorament intern (coordinació pedagògica de les Prefectures d'estudi, de
cicle, de les àrees d'informàtica, llengua, etc. i les diferents especialitats i funcions de
psicopedagogia) i d'assessorament extern, potser aquest més vinculat en la seva
genealogia a la supervisió, però que ha hagut de redefinir el seu paper en la cooperació
escolar, depenent aquesta redefinició, a més de l'àmbit geogràfic i el moment històric
d'emergència, del caràcter propi de la funció de l'assessorament. 

Per altra banda, haver assumit com a focus de formació el propi centre de treball dels
docents ha ampliat el cos de necessitats de formació i, conseqüentment, ha obligat a
redefinir el rol de l'assessor extern al centre. 

La figura del formador remet a un concepte d'alta dispersió semàntica (Vaillant i
Marcelo, 2001: 32ss) perquè es tracta d'un professional de l'aprenentatge, que intervé entre
els coneixements i les persones que han d’adquirir-los. En el cas de la mediació adulta
s'accentuen les dificultats pròpies de la mateixa: el formador ha de mostrar coherència entre
discurs i pràctica, assumir personalment els valors que pretén transmetre; viure el
compromís amb la professió de la mateixa forma que espera que els formadors (als quals
forma) ho assumeixin quan es converteixin, al seu torn en formadors; ha de ser, a més,
fugaç perquè treballa per a cooperar en la consecució de l'autonomia d'aquells a qui forma. 

L'alta dispersió semàntica prové també que el terme “formador” s'aplica a moltes varietats de
docència: docent, professor universitari de formació inicial de docents en les etapes en les
quals s'ha determinat professionalitzar específicament, tutors de practicum, mentors de
docents novells, formadors de formació continuada o ocupacional, assessors o facilitadors
per a millores escolars. 

La formació específica que, considerem, hauria d’anar-se sistematitzant i desenvolupant
teòricament i pràctica encara és molt escassa. S'ha anat tractant vagament des de
l'orientació i des de les teories psicosociològiques de dinàmiques de grup. Es veu ara que, a
més de la seva especificitat quant a que és aprenentatge adult, i la seva alta exigència de
qualitat ja que està orientada a la innovació i la investigació en els contextos de treball, pot
ser considerada formació de “tercer grau” en el sentit que pretén “formar adults que
formaran adults que formaran joves o adults.”(í:35) 

En el context del model actual d'innovació centrada en l'escola el paper del “formador” es
planteja com a facilitador extern del canvi, però sempre oposant-se a una relació jeràrquica
o prescriptiva; ”...la seva funció seria fer autoconscient al grup, en un plànol de participació
col·legiada, de les limitacions i pressions que està sotmès, i induir/suggerir línies de
superació que, en tot moment hauran de ser negociades i consensuades.” (Bolívar, 1996:15) 

2.2.2. Funcions de la persona assessora per a la innovació curricular 
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Encara que en la visió teòrica actual el canvi ha d'estar de tal forma sostingut i disseminat
pel conjunt de l'equip de docents que vol canviar que no s’hauria de delegar en cap tipus de
líder (ni intern ni extern) ja que ningú té la infal·libilitat ni el coneixement total, nosaltres hem
parlat dels límits de tal propòsit que, per altra banda, ha de mantenir-se. 
Aquesta autonomia està en debat i així com es troben postures com l'anterior, es donen
unes altres -potser més properes a la pràctica- en les quals es parlaria que “...també és
veritat que els adults no són alumnes autònoms. El seu aprenentatge sempre constitueix
també una recepció i processament d'alguna cosa que ells mateixos no posseeixen i que
tampoc poden desenvolupar partint únicament de si mateixos...necessiten ser assessorats i
donats suport per experts o institucions, sempre que sigui el seu desig fer ús d'aquests
mitjans.”(Huberman, 1999:155) 

 Per altra banda, la mateixa autora remet a processos que haurien de ser el més propis
possible: “La nostra manera de pensar sobre aprenentatge ha estat tan dominada durant
tant temps per la imatge de l'escola, que no sabem pràcticament gens de les possibilitats
d'un aprenentatge veritablement individual, o sobre la manera que les altres institucions
d'una societat poden convertir-se en auxiliars i mitjans al servei del procés
d'aprenentatge[...].En resum, no sabem com recuperar, per a l'individu, el domini sobre el
creixement de la ment, o què fer amb aquest domini una vegada que els hem obtingut...Però
si els adults han d'arribar a ser educands capaços de controlar el seu propi aprenentatge,
necessitaran aprendre a aprendre...” Gross en (í.:21) 

Fernández Cruz (1999) caracteritza l'assessorament extern en els processos de canvi: ho
valorem des de la nostra pròpia perspectiva: 

a) Com a procés d’‘ajuda’ i de suport comunicatiu entre els docents (significa una
priorització, entenem que imprescindible, d'aquesta funció per sobre de les altres: tenir en
compte aquest aspecte és imprimir tot un cúmul d'elements i culminar en un estil de treball
particular). 
b) Com a procés orientat al canvi i la millora: remarcaríem la importància de l'acció per
part dels professors que estan “aprenent” perquè des dels primers moments de treball
conjunt es pugui indagar en les transformacions que es poden observar en la pràctica. 
c) Com a procés que requereix un compromís compartit de responsabilitat per part
dels professors: en no poques ocasions, l'equilibri no serà parell des dels primers
moments, i la perícia de la persona assessora consistirà en detectar quines persones poden
anar prenent els rols de liderat intern per a poder, progressivament, equilibrar la
responsabilitat, arribant finalment a respondre amb l'assessorament a qüestions que han
sorgit totalment del grup. Quan en aquest treball vam parlar dels estadis formatius
d'informació, formació i autoformació (Imbernón, 2000) ens vam referir també a aquest
aspecte i vam considerar que l'últim moment correspon a un paper per part de la persona
assessora de relació molt “igual” amb els professors. 
d) Com a procés que requereix perícia, habilitat (i sensibilitat, afegim) de la persona
assessora: des de la nostra experiència considerem que se li reclama domini sobre el
contingut propi de la formació i, per tant, pot considerar-se una exigència contextual:
requereix coneixement sobre la matèria, coneixement didàctic i coneixement pedagògic (que
ha d'incloure la sensibilitat cap al tipus d'alumnat i de condicions socials en les quals cada
grup de professors desenvolupa la seva activitat). A més, la seva perícia ha de ser alta en
les habilitats socials i comunicatives. 
e) Com a procés que precisa d'una relació de cordialitat, obertura i colegialidad, que
duria les habilitats comunicatives a un plànol d'autenticitat, en el qual quedi clar qui
col·labora i de quina part s'està: d'alguna forma quan el discurs “formal” i el subjacent no
coincideix, poden donar-se problemes de credibilitat; això no significa que s’hagi de
sobrecol.laborar o sobreidentificar-se més enllà del possible, atès que la relació d'un
assessor amb cada grup de professors no és d'assessorament intern i han de clarificar-se
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els límits de la relació (aquesta clarificació sol ser, al marge d'orientacions o de fórmules
teòriques, una qüestió de temps, d'experiència, i també de disponibilitat). 

La caracterització que feia l'administració educativa sobre la funció assessora ens sembla
realista i ajustada, si bé reafirma l'alt grau de capacitació requerida i les elevades exigències
sobre la seva figura: "Aquests assessors de Formació Permanent han de ser docents
qualificats, amb una suficient experiència professional, no només a l'aula, sinó també en
activitats d'innovació, grups de treball, seminaris permanents, etc. Però sobretot se'ls
considera professionals d'àmplia formació cultural, dotats d'un alt grau de reflexió sobre el
món de l'educació, que els capacita per a tenir una visió integradora de les problemàtiques
específiques de les distintes àrees i cicles. Això és possible si tenen un coneixement
actualitzat en psicopedagogia i en els aspectes didàctics i disciplinars de la seva pròpia
àrea, matèria o cicle. En altre ordre de coses es valorarà la seva capacitat de gestió, i de
dinamització de relacions humanes" (MEC,1989:122). 

La idea de l'assessor com a facilitador i suport per als processos de canvi, duu implícita la
‘delicada’ -per tendent a la simplificació i tecnificació- qüestió de buscar les característiques
de l'agent de canvi. En diferents fonts es presenten els resultats de les investigacions de
Milers, Saxl i Lieberman (1988) que van analitzar la qüestió de les destreses necessàries
valorades per agents de canvi implicats en tres programes d'innovació curricular. Les
destreses bàsiques identificades van ser: 

1.   Facilitat interpersonal: Persones obertes, amb tracte directe. 
2. Funcionament en grup: Comprendre la dinàmica dels grups, capacitat per a facilitar

el treball de companys, de moure al grup, dirigir discussions. 
3. Formació, desenvolupament de cursos: Ensenyament a adults de forma

sistemàtica. Impartir cursos. 
4. Educació general (professor expert): Àmplia experiència docent, amb domini de la

docència, destre, amb recursos. 
5. Continguts educatius: Coneixement dels continguts que s'imparteixen en l'escola. 
6. Organització-Administració: Definir estructures de treball, temps en les activitats,

bon organitzador. 
7. Prendre iniciativa: Proposar activitats, dirigir a l'acció. 
8. Crear confiança: Desenvolupar un sentit d'obertura, sense pors, bones relacions. 
9. Suport: Proporcionar relacions d'ajuda, d’afectivitat positiva, acceptació d'uns altres. 
10. Confrontació: Expressió directa d'informació negativa, sense generar afectes

negatius. 
11. Mediador en els conflictes: Resoldre o millorar situacions en les quals hi ha en joc

múltiples i incompatibles interessos. 
12. Col·laboració: Crear relacions on la influència sigui mútuament compartida. 
13. Crear confiança: Crear en el client sentiment de confiança, eficàcia. 
14. Diagnòstic individual: Formar-se un quadre clar de les necessitats/problemes de

professors o directors individualment. 
15. Diagnòstic de les organitzacions: Formar-se un quadre clar de les necessitats

problemes de l'escola com una organització (incloent-hi la seva cultura). 
16. Gestionar/controlar: Portar a terme el procés de millora; coordinant activitats, temps

i persones. 
17. Localitzador de recursos: Localitzar i proporcionar informació, materials,

pràctiques, equipament. 
18. Demostració: Modelat de noves conductes en classe o en reunions. (en Marcelo,

1997) 

No és necessari afirmar que del fet de conèixer les habilitats que es posen en joc en la labor
del formador-assessor no pot desprendre's un discurs d'especialització per graelles de
dominis. Huberman (1999) també critica la lògica de les llistes pel que fa a les
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característiques del formador. I en el seu lloc proposa el treball “sobre si” i el “adonar-se”,
recuperar la pràctica, problematitzar-la, explicar-la amb la teoria i tornar a ella en un procés
continu i inacabat. 

L'autora (í.:45ss) recull ‘qualitats de facilitat interpersonal’ i funcions de la persona formadora
de tipus més personal: 
- model mental obert. Capacitat per a “adonar-se”. 
- disposició per a desprendre's de pràctiques del passat i del bagatge històric. 
- desenvolupament d'una nova forma de pensar basada en la col·laboració. 
- ser millor com persona, demostrar comportament ètic, transparència, compromís, flexibilitat
i adaptabilitat al canvi continu. 
- concepció de la capacitació com una variable intervinent en el canvi organitzacional, no
depenent ni independent. 
- disminució de temps en aules i augment del temps en els llocs de treball. 
- concepció de la metodologia, tan important com el contingut. 
- capacitat d'anticipació, d'autoaprenentatge. 
- presa de consciència de l'acompliment d'un doble rol (encara que momentani) dintre de
l'organització i de la necessitat de coherència entre ambdós. 

També: 
- “escoltar i ser escoltat”, 
- “aprendre a elaborar les seves pròpies emocions (valors, simpaties, antipaties) cada
vegada que interfereixin amb la tasca o amb l'ètica”, 
- “tenir una mirada àmplia que contempli la diversitat i que no es tanqui en els seus propis
límits”, 
 - “ser fill, segurament, de la seva pròpia formació, doncs considerem que la formació docent
és un modus vivendi i que es pot transmetre el que s'ha viscut.
 “respectar regles ètiques, de dret, d'igualtat d'oportunitats”, 
 - “cooperar amb uns altres, en el sentit d'interrelacionar, interdisciplinar, transversalitzar”, 
 - ”documentar els processos i productes de la situació d'ensenyament-aprenentatge i del
procés de formació” 
 
Amb la finalitat de posar a prova la practicitat de la teoria de l'assessorament, res millor que
plantejar-se l'ajuda curricular als centres. Bolívar (1999b:194) en recull “lliçons apreses de
Louis i Mile, Escudero, Wallace i McMahon”, amb les quals estaríem del tot d'acord: 

a) Treure l'elaboració de plans del domini del burocràtic 
b) Inscriure l'acció futura del centre en la història institucional 
c) Generar la visió de les activitats, en lloc de basar les activitats en una visió prèvia 

d) Tenir cura del procés de planificació més que del producte 
e) (Entendre) els plans com alguna cosa progressiu subjecte a reformulació 
f) Desenvolupar una visió basada en el centre 
g) Dinamitzar els processos de resolució de problemes. 

Coronel (1997) considera que el paper de l'assessor ha de canviar de ser informador o
examinador mèdic a “...convertir-se en participants informats i compromesos en la
reconstrucció de les pràctiques discursives dels membres de l'escola.“(í.:177) En aquest rol,
veu la necessitat també de ser una mica bojos, d'establir una ruptura amb les relacions
socials habituals, no obviar la destrucció de les normes existents ni la introducció de noves
normes, tot i quan les existents es neguin o tendeixin a negar-se com a tals. 

En definitiva, l'assessor actua com un analista de la institució que ha de fer veure als
membres de l'organització que són més participants en el procés d'organitzar que parts de
l'organització i, per tant, junts han de comprometre's en l'estudi de la pràctica organitzativa.
Amb tot això s'assumeix que només la solidaritat de la persona assessora ho farà
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acceptable (és a dir, haurà de ser respectuós/a amb els problemes, per molt trivials que
semblin, però rigorosa amb els processos de reflexió, planificació i avaluació).(Imbernón,
1994:121). 

Per tant sembla necessari treballar en el si de la formació per eradicar la construcció de la
figura de l'assessor pràctic com “expert infal·lible" que es definiria segons Schein (1988)
en la mateixa obra com algú que: 
- Espera que els professors confiïn en el seu coneixement i saviesa superiors per a

identificar, clarificar i resoldre els seus problemes. 
- Aborda la comunicació en una sola adreça, parla i ordena mentre el professorat escolta i

obeeix; es dóna poca reciprocitat, perquè no està interessat a desenvolupar una visió
global de la situació del professorat.

- Entén i maneja la situació en la qual es troben exclusivament en termes de categories de
coneixements especialitzats que ell domina. 

- Aplica el coneixement especialitzat de forma més intuïtiva que reflexiva, basant-se en la
saviesa del sentit comú englobada en la cultura laboral..."(í.: 121 ). 

L'alternativa és, com entén Imbernón (1994), concebre aquesta figura com un treball social
amb subjectes que, a més, no són inferiors a l'assessor. En síntesi, segons l'autor, el treball
col.laboratiu entre professors i assessors no consistirà en la prèdica de la participació sinó a
obrir des de la pròpia cultura i pràctica professionals, espais sociopolítics de decisió sobre
els quals col·laborar. 

Huberman (1999), ho deiem, parla de l'efecte ‘cascada’ de formadors de formadors a
formadors i la internalització de models de formació quan es treballa en la frontera del
creixement personal i el desenvolupament professional. “En aquest, el saber (la teoria), el
voler (l'ètica) i l'ésser feliç i semblar-lo (la afectivitat) apareixen com a “despertadors” de la
presa de consciència professional i al seu torn són possibles “analitzadors” de l'àmbit
professional de la pràctica diària.” (Fernández Pérez, 1994, en í:94). “Tots aquells que
alguna vegada van arribar a ser ells mateixos tenen alguna cosa en comú: alguna vegada
van dir “l'Emperador està nu”. Van deixar el bufó camí de la mentida compartida per al més
difícil de veure, escoltar, dialogar, fer, sentir, aprendre i créixer. Si es van apropar a les
organitzacions va ser buscant ampliar el seu potencial amb l'esforç i la saviesa compartida i
no refugiar les seves pors en el poder d'una estructura. Van viure i van ajudar a viure. Es
van jugar i van ajudar a jugar-se. ¿Què més es pot demanar?.”(Gore, 1996, en í.:138) 

Com es veu, i encara que el to ‘humanista’ de les afirmacions de l'autora puguin
sorprendre en el nostre context més marcat per la racionalitat, la funció de la persona
assessora es defineix en la construcció, sempre tendent a una cooperació i igualtat de
lideratge envers els docents, d'espais i temps de conversa, narració i reflexió per a la
comprensió i transformació de la pràctica i de les exigències -socials, administratives,
professionals- de la funció docent.
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I) LECTURA I ESCRIPTURA AMB UN ENFOCAMENT
CONSTRUCTIVISTA: components de la innovació 

Com dèiem en l'apartat dedicat a l'avaluació de programes, la definició de la innovació quant
als seus components resulta complexa perquè es tracta d'una proposta didàctica ‘oberta’
derivada de diversos corrents psicològics i educatius i didàctics: la teoria de l'aprenentatge
constructivista cognitiva, el model explicatiu psicologicodidàctic interactiu en la lectura, el
model de “lectura compartida” de Solé (1992), i el ‘model’ psicològic evolutiu de les fases en
l'estructura interna de l'escriptura de Ferreiro i Teberosky (1979); els models ‘funcionals i
significatius’ de l'escriptura derivats, en general, de la pedagogia activa i de supòsits
globalizadors (Zabala, 1990, 1994, 1995); les tipologies textuals de Adam (1985 i 1987 en
Cassany et. al. 1992) i el model de procés de composició escrita de Flowers i Hydes (1980,
1981 en í.), entre altres models sociopedagògics. 

A més, si revisem el curriculum oficial veiem que el bloc de la lectoescritura presenta
indefinició en l'àmbit del llenguatge escrit (respecte al llenguatge oral que té més precisió):
recordem que el títol que encapçala el bloc de continguts de llengua escrita és ‘Iniciació al
llenguatge escrit’. Atès que el ‘model’ anterior del que es parteix en la pràctica, al seu torn, ja
ha representat una interpretació particular en cadascun dels contextos educatius en els
quals s'ha desenvolupat, i el model de ‘innovació’ pretén ser un model ampli d'intervenció,
ens trobem amb una situació de ‘canvi’ profund en la qual hem de preveure requeriments
d’’ajuda’ formativa en diversos aspectes. 

Podria dir-se que la diferència major entre el model del que provenim i el que proposem és
que el model psicològic i pedagògic en el qual s'inscriu aquesta innovació no està -al
seu torn- basat en models psicològics explicatius unidireccionals (ascendents ‘Bottom
up’ o descendents ‘Top down’), sinó interactius (Solé, 1987). 

Dels continguts psicopedagògics i curriculars dels quals s'ocupen les accions de formació
que volem investigar, presentarem aquí l'anàlisi dels models que subjeuen al concepte de
lectura i escriptura. 

Els continguts conceptuals de caràcter psicopedagògics rellevants per a entendre la
proposta d'innovació són els següents: 

- Constructivisme 
- Conceptes psicopedagògics actuals de Lectura i d'Escriptura: 

- Model Psicològic Interactiu respecte a Models Ascendents de la lectura
(mètodes fonètic i sil·làbic) o Descendents (mètode global). 
- Models de Reconeixement de la paraula: Models Duals, Model visualfonològic.
Model del desenvolupament de l'aprenentatge de la lectura en fases logogràfica,
alfabètica i ortogràfica. 
- Model evolutiu de construcció de l'estructura interna de l'escriptura (Ferreiro i
Teberosky, 1979) 

- Model Didàctic de Procés Lector i de Comprensió lectora (Solé, 1992) 
- Model Didàctic de Composició escrita (Flowers & Hydes (1980, 1981) en Cassany, et. al.
1992) 
- Concepció sociolingüística general, segons la qual la llengua oral i escrita en l'àmbit
escolar ha de tractar-se des de la seva funcionalitat i mitjançant els seus usos socials: “Per a
què llegim i per a què escrivim?”. Com a mostra d'aquesta tendència remetem a dos llibres
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de recent publicació que constitueixen una referència de qualitat i que adopten aquests
principis com a fonament del seu plantejament: “Llegir i escriure per viure.”(Font, 1999) i
“Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situacions d’ensenyament-aprenentatge
dels àrees curriculars.” (Jorba, Gómez i Prat, 1998). 
En una línia més didàctica, també Teberosky i Colomer (2001a, 2001b) plantegen aquestes
situacions significatives i funcionals de què parlem. 

Davant la impossibilitat de desenvolupar cadascun d'aquests continguts i models, atès que
no és el nostre propòsit en aquest treball, hem optat per presentar els components de la
innovació a través del ‘programa’ de formació que recentment hem utilitzat. La distribució en
el mateix dels diferents tipus de continguts que caldria abordar-se per a consolidar la
innovació, pretén posar en evidència que són diversos els seus components i que, en
cap cas, es tracta d'un canvi menor que es resolgui amb la simple transformació, per
exemple, d'uns materials curriculars per uns altres, o del tipus de lletra usada fins el
moment per una altra. 

Presentem a continuació aquests diversos i complementaris blocs de continguts que, com
diem, vam considerar els components de la innovació curricular. Advertim que són els que
vam tractar amb els professors i per tant, hi ha components de tipus personal, ideològic,
organitzatiu, administratiu, sociocultural, etc. que no apareix en el programa i que, en canvi,
sí seria considerat com a component ineludible de la innovació. Ens sembla que amb els
que es presenten mostrem suficientment què és el bàsic en el canvi curricular que es pretén
i què pot i ha de ser compartit amb els professors protagonistes del mateix:

PROGRAMA: 

I. CONTINGUTS DE CAIRE CONCEPTUAL.

0. JUSTIFICACIÓ  dels continguts curriculars de LLENGUATGE ESCRIT

-Paper de la llengua escrita en la societat actual, i les fonts del Currículum: fonts
sociològiques, psicològiques i pedagògiques.
-L’escrit i les àrees d’experiència a l’Educació Infantil: funcions de l’escrit i la
utilització dels diferents textos en referència als usos socials.
-Integració dels coneixements previs que tenen els alumnes en entrar a l’escola pel
que fa a la llengua escrita.
-La llengua escrita en el context curricular. 
 
 A. L’atenció a la diversitat: què significa atendre la diversitat en l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua escrita, en l’Etapa d’EI, i en el trànsit EI-CI?.

 
 B. Conceptes de llegir escriure

 
 -Què entenem per llegir?. Procés Lector. Reconeixement de paraules (model doble
via). Comprensió de textos
 -Què entenem per escriure?. Procés d’Escriptura. La composició textual. Les
propietats textuals.
 -Les estructures textuals: implicacions en la lectura i l’escriptura
 -El treball de sons: la consciència fonològica i l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura.
 -Model Interactiu. Relació entre els plantejaments anteriors i la metodologia que
desenvolupa el centre en l’actualitat.

 
 C. Situacions funcionals a l’aula
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 -Per a què llegim?
 -Per a què escrivim?
 -Què llegim i què escrivim?

 
 D. Fases en l’adquisició de la lectura  escriptura

 
 -Com avaluar els coneixements dels nens en diferents moments del procés.
 -Quines són les estratègies que utilitzen els nens en cada fase.
 -Quines són les ajudes del mestrea més pertinents en cadascuna?, quins els
agrupaments?

 
 E. Model de Comprensió Lectora: lectura estructurada.

  
 

 II. CONTINGUTS DE CAIRE PROCEDIMENTAL
 

 A. Paper del mestrea com a persona que dinamitza i modela el procés
d’aprenentatge en Llengua escrita: els ajuts pedagògics i el model de lectora i
escriptora. 

 
 B. Construcció d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge necessàries per a
dur a terme la lecto-escriptura. 

 
� Tècniques de detecció dels coneixements dels nens per a poder realitzar

les activitats més pertinents 
� Utilització d’activitats “conflicte” per ajudar a superar fases del procés de

lectura i escriptura.
� Organització de diferents agrupaments dels alumnes a l’aula en funció dels

seus nivells i del tipus d’activitat: què aporta treballar individualment  en
parelles  en petit grup  col.lectivament.

 
 C. Disseny d’activitats en relació als nivells dels nens.

 
� L’ús de la Llengua escrita en activitats d’organització de la classe i en el

treball de totes les àrees.
� Reubicació -si es considera necessari- dels blocs d’activitats que

actualment es duen a terme (treball de sons, correspondència so-grafia,
escriptura de paraules, confecció de frases, etc.).

� Progressió d’activitats: partir d’un repertori de paraules, tractar tota la
varietat de textos (tipologia textual).

� Establiment de criteris i estratègies de revisió i correcció de textos. 
� Revisió dels materials curriculars i els materials didàctics que afavoreixen

l’ús de l’escrit.
� Discussió sobre elements com:  el tipus de lletra en els moments inicials, el

fet de centrar les activitats al voltant dels noms dels nens, el treball per
projectes, etc.

� La biblioteca d’aula i de centre: un espai i un temps per gaudir de l’escrit.
 

 D. Establiment de criteris, eines i informes sobre l’avaluació de l’escrit.
 
 

 III. CONTINGUTS DE CAIRE ACTITUDINAL
 

 A. Assumpció i implicació en un procés d’aprenentatge que cada vegada més se
centra en els aprenentatges o coneixements previs dels nens, alhora que ens fa
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investigar quins són els processos que tenen lloc a l’aula i al cicle, tot partint del
bagatge que porten els nostres alumnes quan entren a l’escola des de l’edat de tres
anys.

 
 B. Revalorització de les interaccions que es produeixen en processos
d’ensenyament-aprenentatge “constructivistes”:

 -interaccions nens-nens
 -interaccions nens-mestres
 -interaccions mestres-nens-elements culturals
 -altres

 C. Esforç per relacionar les informacions/concepcions externes -teòriques i/o
pràctiques- amb les del grup d’escola, per poder construir-ne de noves que es
puguin adaptar al context propi.

 
 IV. CONTINGUTS DE CAIRE CURRICULAR

  
� Inclusió al 2NC del centre d’aquells continguts rellevants i coherents amb la
proposta actual.
� Inclusió al 2NC del centre d’aquelles orientacions metodològiques rellevants i
coherents amb la proposta actual.
� Realització d’alguna unitat de programació (treball amb el nom propi, comprensió
de textos orals io escrits, etc.)
� Realització de pautes d’observació i d’informes d’avaluació

V. METODOLOGIA:

-Sessions de tractament conjunt dels continguts abans presentats, amb
pràctiques o estratègies que permetin:

a) Discussió de les qüestions referents a concepcions de la matèria.
b) Compromís de posar en pràctica d’una sessió per l’altra aspectes concrets de la
metodologia.
c) Recull en el si del grup d’aquells aspectes que calgui fixar com a acords
curriculars.
d) Treball per grups si es determinen temes específics per nivells, tenint en compte
que l’assessorament tal com ha estat definit en la demanda inicial anava adreçat a
Ed. Infantil - Cicle Inicial: és necessari marcar-se prioritats en el tractament, encara
que sigui positiu pel centre intentar un treball col.laboratiu.

- Caldrà establir les funcions de coordinació del grup io coordinació de cicles per
recollir les actes de les reunions, ser un vincle mestres-assessora, etc.

Així mateix, aquest pre-projecte ha de ser pactat amb el grup de professorses per
fer les modificacions que  es considerin oportunes. 

VI. AVALUACIÓ

A. AVALUACIÓ INICIAL
- Avaluació de necessitats implícites o explícites: conversa amb coordinadores/ors,
o conversa grupal
- Avaluació INICIAL sobre els seus conceptes de LECTURA, ESCRIPTURA, etc.
amb documents escrits i pràctiques al grup
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B. AVALUACIÓ FORMATIVA

- Observació dels comentaris, les aplicacions a les aules, la implicació, etc.
-“Autoinformes” individuals o grupals realitzats de forma periòdica en acabar les
sessions.

C. AVALUACIÓ FINAL

-“Autoinformes” sobre aportacions de la formació
-Possible demanda de treballs de la classe
-Possible observació a l’aula sobre l’ús de la innovació

Considerem aquest programa com l’esquema dels components de la innovació.
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1.2. ÀMBIT METODOLÒGIC 

“Només es pot veure l'impossible si se l'està buscant” (Sherlock Holmes )

 Introducció 
 
 Una determinada concepció del desenvolupament professional docent implica una forma
d'aproximar-se des de la formació permanent i, al seu torn, ambdues impliquen una forma
d'investigar: en aquest sentit, fonamentació conceptual, metodologia de la investigació i
procés d'aprenentatge de la formadora per a la millora de l'ajuda formativa, conflueixen en
una única concepció i creixen interactivament al llarg del procés. És per això que el que es
presenta a continuació és, necessàriament, el resultat no únicament de la síntesi conceptual
sobre les metodologies coherents amb el nostre objecte d'estudi, sinó també de les
reflexions i decisions referent a això. 
 
 Com se sap, vam establir una fase de Preinvestigació (1995-96) en què vam
aproximar-nos al camp, i dintre de la investigació, també prèvia a la llicència, vam
establir com a contextos d'anàlisi dues modalitats de formació diferents: cursos i
formació en centre a través d'assessorament curricular. 
 
 De cadascuna d’aquestes fases vam obtenir informacions de diversa naturalesa a través de
diverses metodologies i instrumentalització: la justificació de les decisions referent a això
seran presentades al llarg d'aquest capítol.
 
 L’àmbit metodològic del treball propi de la llicència, el tractament amb bases de
dades, ve donat pel propòsit d’establir relacions entre una gran quantitat d’informació
de manera que en resultessin evidències sobre els ‘moviments’ macroestructurals
esdevinguts a la província de Tarragona en tant que gestió i desenvolupament de la
formació per part del SEDEC i ICE-URV en el període establert. També preteníem
visualitzar i comprendre’n les línies de continuïtat que s’haurien donat entre accions
formatives, zones geogràfiques i centres, i les modalitats implicades. 
 
 Ens remetem a la informació sobre “Tractament relacional amb el programa ‘Acces’”
que presentem succintament en l’apartat del disseny de la investigació. Nosaltres vam
formar-nos, dins del context de la llicència en un curs telemàtic realitzat des del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i, per tant, els fonaments d’aquesta metodologia de
tractament d’informació organitzada en bases de dades, estan clarament definits tant
funcionalment com instrumental en aquesta oferta formativa.
 
 Com a conseqüència d’aquesta doble i diversa (diversa necessitat de definició) vessant
metodològica, exposem les línies seguides en la investigació qualitativa. Avancem que, tant
en les seves directrius generals com en els seus aspectes més concrets i instrumentals, va
resultar “difícil”. 
 
 En principi, el fet de ser narradora i investigadora al temps, plantejava interrogants
epistemològics que, com hem vist en revisions teòriques anteriors, (Fenstermacher 1994,
Bolívar 1995, Angulo, 1999, entre altres) és ja clàssica. 
 
 A aquest fet se sumava que l'anàlisi sobre els propis textos podia implicar alguna forma
especial de tractament que no era l'habitual donat que les referències bibliogràfiques parlen
d’anàlisis sobre textos d’“un altre”. 
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 Culminava el neguit el propi motiu de l'estudi: àdhuc havent assumit progressivament que el
meu “subjecte docent” era el qual devia parlar en el seu rol de mediador-formador,
intuïtivament mantenia la idea que era important i oportú saber més sobre com s'aprèn en
contextos de formació; és a dir, em debatia entre la singularitat i la possibilitat de
transferència i/o aportació al camp professional de la formació i de la docència en general. 
 El resultat d’aquest debat metodològic es pot recollir àmpliament a Iranzo (2002). 
 
 Els conceptes i aspectes que exposem en aquest apartat seran:
  
 - De la definició inicial com a Investigació avaluativa a Investigació Il·luminativa dintre
d'Investigació-Acció 
 - Paradigma de la investigació: metodologia qualitativa 
 - L'estudi de cas (cas paral·lel o múltiple) i l’observació
 - La utilització de la narrativa en la investigació 
 - La utilització del diari com a formadora i investigadora 
 - La definició del procés d'anàlisi 
 
 
 
 A) D’INVESTIGACIÓ AVALUATIVA A INVESTIGACIÓ IL.LUMINATIVA
DINTRE D'INVESTIGACIÓ-ACCIÓ (I-A)
 

 Una investigació amb finalitat avaluativa?
 
 La consulta de distints autors (Villar Angulo, 1995; Villar Angulo i uns altres, 1995b; Marcelo,
1995a) ens serveix per a entendre que defineixen la investigació avaluativa o bé com a
avaluació de programes o, dintre de criteris més amplis, com a avaluació educativa. La
nostra investigació pot considerar-se avaluativa en el sentit que: 
 - és una investigació que té en la seva base l'avaluació d'accions formatives com cursos i
projectes de desenvolupament curricular en centres amb assessorament (que s'inclouen
dintre d'un Pla de Formació Permanent del Professorat). 
 - com a investigació pretén accedir al coneixement i/o crear-lo, però a més com a  avaluació
vol arribar a emetre judicis i proposar millores (sobre la qualitat de les accions de formació
per a “ajudar” al Desenvolupament Professional del professorat). 
 - avaluació i investigació tenen un procés comú de: definició de propòsits, disseny del pla i
concreció de temporització, metodologia i instruments, recollida d'informació, tractament de
les dades i interpretació. Una investigació aplicada pretén, com l'avaluació, proposar
elements de millora. 
 
 Encara amb els autors que venim citant i per a assenyalar la connexió que existeix entre la
investigació educativa en general i aquest vessant “aplicat”, recullo el que addueixen
referent a això:”…reconèixer que hagi àrees de coneixement, i l'educació és una d'elles, que
quan s'investiga s'avalua, trencats ja alguns mites sobre l'objectivitat pura pretesa i el total
aïllament del subjecte investigador com aliè a la seva pròpia tasca d'estudiar els assumptes
humans.” (Cook i Reichardt, 1986:18) 
 En síntesi, a més de per el seu caràcter valoratiu i formatiu, aquesta investigació es defineix
com: 
- Una investigació amb metodologia qualitativa en la qual s'analitzen unes accions
formatives, la finalitat primera de les quals és la de proporcionar ajuda per al
desenvolupament d'una innovació curricular, per a il·luminar la capacitat de la formació de
contribuir al Desenvolupament Professional dels professors implicats (en el seu vessant
personal, curricular i institucional). 
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- Un estudi basat principalment en les valoracions i percepcions dels actors implicats
(formadora i professors) i en alguns indicadors de l'ús de la proposta d'innovació que
queden recollits dintre del relat de la formadora. 
- Un disseny d'investigació que a partir del treball de camp inicial, es redefineix al
llarg del seu propi desenvolupament sobretot en el procés d'anàlisi de la informació i que
ha de ser considerat, per tant, com un procés dinàmic.
- Tot això amb instruments com els diaris de la formadora, “informes oberts” dels
participants, qüestionaris, entrevistes, observació perseverant en les sessions de
formació (dels contextos “curs”) i amb les exigències de cientificidad i rigor exigides
pel paradigma d'investigació. 
 
 Del fet d'adoptar un model d'investigació en el marc del paradigma interpretatiu i
preferentment qualitatiu, s’assumeixen unes exigències descriptives pròpies del tractament
dels documents d'aquest tipus (personals i/o valoratius), del treball de camp i de
l'observació: exigències prèvies que Zabalza (1987, 1991) anomena condicions de
legitimitat metodològica. 
 
 Un procés d'Investigació-Acció? Les autores Lytle i Cochran (1999:320) plantegen la clau
del motiu principal que justifica l'emergència de processos d'Investigació-acció: “Les
opinions dels professors brillen per la seva absència en les obres d'investigació sobre
l'ensenyament: les preguntes i problemes que plantegen els professors, les estructures que
empren per a interpretar i millorar la seva pràctica, així com la forma que ells mateixos
defineixen i entenen les seves vides laborals. Una nova dimensió en el moviment de
professionalització dels docents que dirigeix l'atenció sobre el seu paper per a generar
coneixements sobre l'ensenyament és reconèixer al professor com a investigador.” 
 
 Vegem aleshores en concret quina caracterització es fa de la I-A i en quin sentit podem
veure'ns representats/identificats per i amb ella. 
 La ‘investigació-acció’ és un procés reflexiu que vincula dinàmicament la investigació,
l'acció i la formació, realitzat per professionals de les ciències socials en referència a
la seva pràctica. (Bartolomé, 1997) 
 
 Segons l'autora pretén: 

a) El desenvolupament professional permanent 
b) La millora de la pràctica social i educativa 
c) Una comprensió més gran dels processos socials i educatius. 

 
 L'autora, a diferència d'autors com Hopkins (1985) o Zeichner (2000) que presenten
experiències de professors que treballen en solitari i desenvolupen processos
d'aprenentatge circumscrits a la I-A, estableix la “interpel·lació del grup” perquè considera
que: 
- els valors, significacions, etc. només canvien en grup
- el grup sosté el nivell de la motivació 
- el grup permet fer millor la funció autocrítica 
- la pròpia dinàmica grupal en el si del procés d'I-A, tendeix a provocar canvis en qui la viu:

es tradueix en una manera de fer més participativa, més democràtica, més implicada en
la realitat, més respectuosa amb les opinions dels altres, més conscients de les
aportacions de cadascun en el grup, més permeable a les crítiques dels altres, més lliure. 

- el grup s'identifica, per la mateixa naturalesa de l'objectiu pretès, en la transformació
social. 

 
 Les nostres pretensions són coincidents amb les que defineixen el models d'I-A: la
diferència és que el nostre procés, sent col·lectiu -pel que té de social-, no es realitza
en totes les fases ni amb el mateix grup de persones, ni a partir de que aquestes
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realitzin els mateixos rols. És a dir, nosaltres treballaríem en aquest context que
acabem de descriure perquè, sense cap mena de dubte s'han donat interpel·lacions: 
 -les dels nostres companys assessors de l'equip del SEDEC que al llarg de la nostra
experiència professional -abans, durant i després de la investigació- han “marcat” les visions
socials referent a això; 
 -les dels experts que des d'un principi del treball han contrastat amb nosaltres línies
d'orientació sobre el problema, i companys de docència (en els centres escolars i en la
universitat) amb els quals també hem debatut sobre el procés; 
 -les obres científiques i de divulgació que han servit per a reforçar intuïcions i per a provocar
“fractures” conceptuals i emocionals; 
 -tots els professors/es amb els quals hem treballat al llarg d'aquests anys i amb els quals
hem compartit i/o contrastat de forma conscient i inconscient, formal i informal, el que
anàvem “descobrint”; 
 -durant el treball de camp de la investigació, el contrast i treball amb els professors implicats
sobre aspectes específics del ‘com aprenem’, o del ‘com estem en els centres’; 
 -també durant el període del treball de camp, el treball amb els observadors dels dos
contextos ‘curs’ investigats, ens va aportar semblada interpel·lació. 
 
 Dèiem, en iniciar aquest capítol, que es donava una fusió entre les bases teòriques
conceptuals i les metodològiques perquè l'objecte es constituïa com a únic: pretenem
entendre i canviar l'acció, amb el que la metodologia d'anàlisi i d'intervenció
s'escometen des de posicions molt pròximes. 
 
 A més, el nostre procés d’autoavaluació compta -d'alguna manera- amb un grup de
discussió que és el grup d'assessors amb el qual treballem i, especialment, compta amb els
professors que s'estan formant i les interaccions que amb ells es donen en els contextos
formatius, com a part comuna que és tant objecte com subjecte del procés d'investigació. 
 
 Pérez Gómez (1990:22,23) fa una descripció que ens sembla adequada per a comprendre la
substancialitat del procés que hauríem seguit quan considera que la I-A és una “…espiral de
cicles d'experimentació reflexiva, on s'entrecreuen els moments d'acció i de reflexió, es
transforma la pràctica al transformar-se els participants i al transformar-se la situació…un
vast programa d'integració de processos en un esforç unitari per millorar la qualitat de
l'ensenyament mitjançant el perfeccionament de la pràctica…unifica processos freqüentment
contemplats com separats, per exemple: l'ensenyament, desenvolupament del curriculum,
investigació educativa, avaluació i desenvolupament professional.” 
 
 En síntesi pensem que, en la pràctica, investigació, acció i formació s'han donat units
en un grup de discussió i de millora que, a més d'estar conformat per múltiples
components amb rols diversos, és propi i particular dels processos que es donen en
els contextos de formació entre els docents que volen aprendre sobre les formes i
continguts d'una innovació i les persones formadores que volen aprendre sobre com
millorar la seva ajuda per al mateix propòsit: en tot cas, conclourem, es tracta d’un
estil en la manera de formar. 
 
 
 
 B) PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓ i METODOLOGIA
QUALITATIVA 
 
 L'anàlisi dels models teoricofilosòfics que sustenten les pràctiques educatives i les
investigacions sobre l'educació es fa cada vegada més necessari, d'una banda, per a
establir el rigor de determinats discursos que poden ser confusos política i
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epistemològicament parlant i, per una altra, per a tenir consciència clara de què és el que
canvia en essència en les noves perspectives. 
 
 Així, parlaríem de rigor epistemològic i de comprensió filosòfica en les anàlisis sobre la
realitat educativa: les diferents orientacions conceptuals estan relacionades amb criteris no
només d'epistemologia sinó també d'ètica, ontologia, metodologia de les diverses pràctiques
i investigacions educatives, i polítiques educatives; inevitablement han de relacionar-se amb
el concepte de societat, d'educació, de professionalitat, d'innovació, etc. 
 
 Per aquesta raó, després d’una revisió dels grans models filosoficoepistemològics de
l'educació que, òbviament, també es relacionen amb un concepte ‘particular’ de formació del
professorat, d'innovació i d'investigació educativa, sintetitzem aquells elements substancials
que hem tingut en compte en la investigació. 
 
 Des d'un punt de vista irrenunciablement integrador, podem dir que la nostra posició
en la investigació se situa en una perspectiva interpretativa, cultural -i crítica- arrelada
en la pràctica, en les intencionalitats educatives, en els contextos, i en els múltiples
sentits que per part dels implicats es donen entorn de la innovació. 
 
 Es recolliran evidències sobre l'aplicació que realitzen els professors en les seves aules de
les propostes metodològiques contingudes en la formació, però s'intentarà superar el
plantejament “tecnològic” ja que dites evidències es consideraran “indicadors” per a la
interpretació del significat que donen els protagonistes a aquest aspecte de “tecnologia”,
associat necessàriament a la pràctica en contextos reals. 
 
 Així, pel fet de tractar-se d'un estudi de cas i analitzant-lo ara a la llum del que Ferreres i
Molina (1995:74) diuen sobre la seva investigació, s'entén que la nostra: 
- no pretén solucions tècniques generalizables a altres situacions més enllà d'una possible

“generalització naturalista.” (Stake, 1998) en el sentit que, dels casos particulars, les
persones poden aprendre coses que són generals: “les generalitzacions naturalistes són
conclusions a les quals s'arriba mitjançant la implicació personal en els assumptes de la
vida, o mitjançant l'experiència vicaria tan bé construïda que les persones senten com si
elles mateixes les haguessin viscut.” (í.:78)

- intenta centrar-se en els contextos particulars de canvi: què succeeix quan la formació es
dóna en un context de formació en el centre i què succeeix en accions de formació de
modalitat cursos. En el segon cas es donen pluralitat de contextos: el propi curs és un
context directe, i aquest té al seu torn als centres als quals pertanyen els professors
assistents com contextos indirectes però també “destinataris” de la formació. 

- té en compte que el canvi es dóna a través dels aprenentatges que realitzen tant els
professors com la persona que forma, entenent que podrien donar-se aprenentatges de
tipus conceptual, estratègic o procedimental, actitudinal, i més àmpliament de cultura
professional i organitzativa. 

- el complex -en la seva delimitació- paper de la formadora-investigadora, s'ha mogut entre
el d'experta-comunicadora d'un saber tècnic (en moltes ocasions reclamat pels
professors), i el de dinamitzadora de l'aprenentatge “autoregulat” dels mateixos. També
l'anàlisi d'aquest rol ocupa un lloc important en la investigació.

- es dóna una relació contínua entre teoria i pràctica. Podria dir-se que al llarg de l'acció
formativa, el feed-back entre els plantejaments teòrics que sustenten la metodologia
innovadora i la reflexió sobre la pràctica que portaven a terme els professors, era un
ingredient important. Aquesta relació serà un dels elements a investigar. 

- la metodologia utilitzada ha consistit en: l'observació participant i posterior elaboració de
diaris per part de la investigadora-formadora; la realització de autoinformes per part dels
professors; l'observació no participant d'estudiants col·laboradors o en pràctiques de
Pedagogia mitjançant la realització de diaris o notes d'observació; enregistraments en
cassette d'algunes de les sessions; qüestionaris oberts als professors sobre “cultura
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d'innovació”; instruments tipus pauta de valoració final que després de qualsevol acció de
formació requereix el ‘Departament d’Ensenyament’. En el propi procés d'anàlisi, s'han
generat el que hem anomenat “Notes” (97, 98, 99, 2000, 2001, 2002) i el seu contingut
també s'integra, en semblant rellevància que els diaris, al gruix de l'anàlisi.
 

 Com es veurà, a conseqüència d'haver centrat l'anàlisi en el paper docent de la formadora,
l'instrument que es va analitzar més exhaustivament va ser el diari que aquesta realitzava
després de cada sessió. Els informes dels professors, les observacions dels observadors,
els enregistraments, i la resta d'informació recollida, es van usar per a triangular les dades,
tot entenent el “contrast” com a recerca de consistència de les dades.

 
 Wittrock (1989:199), explicita que el treball de camp és particularment útil per a contestar les
següents preguntes: 
 - Què està succeint, específicament, en una acció social contextualitzada? 
 - Quin significat donen els actors al que succeeix en aquest context? 
 - Quin tipus d'interrelacions socials i culturals es donen entre les persones de la situació,
enteses com mitjans per a les accions recíproques significatives?
 - Com es relaciona el que està succeint en aquest context com a totalitat amb el que
succeeix en altres nivells del sistema? 
 - Com es comparen les maneres en que està organitzada la vida quotidiana en aquest
entorn amb altres maneres d'organització de la vida social en un espectre més ampli de llocs
i temps? 
 
 En aquest marc, el fet de centrar-nos en l'anàlisi del subjecte docent de la formadora vindria
justificat pel propi objectiu de millora de la formació i, també, per la necessitat de limitar la
profunditat pretesa en el coneixement dels significats que donen els autors al que succeeix
en el context d'estudi: els professors i els seus significats seran “vistos” i “llegits” a través de
la formadora que, en definitiva, és també una de les parts de la situació d'ensenyament-
aprenentatge i que, en el seu doble rol de formadora-investigadora, ha degut i volgut
clarificar la seva intenció de millora, molt per sobre del que seria la seva funció habitual. 
 
 
 
 C) L'ESTUDI DE CAS (PARAL·LEL O MÚLTIPLE) 
 
 L'estudi de cas es considera una estratègia d'investigació en sentit ampli. Recollim la
definició que realitza Marcelo (1995a) a partir de la síntesi de diversos autors: l'examen
d'un exemple en acció, o un mètode d'investigació que permet un estudi holístic i
significatiu d'un esdeveniment o fenomen contemporani dintre del context real que es
produeix; en el qual és difícil establir els límits entre fenomen i context, i que
requereix l'ús de múltiples fonts d'evidència. 
 
 Més recentment es perfila que, més que una opció metodològica, l'estudi de cas és l'elecció
d'un objecte a estudiar, és a dir, “en tant que forma d'investigació, l'estudi de cas es defineix
per focalitzar-se en casos individuals, no pel mètode d'investigació emprat (...) és alhora,
tant el procés d'aprenentatge sobre cas com el producte del nostre aprenentatge.”(Bolívar,
Domingo, Fernández, 2001:174) 
 
 Stake (1998:16ss) parla de dos tipus de cas associats a diferents objectius i objectes
d'estudi: l'estudi intrínsec i l’instrumental. En l'estudi de cas intrínsec es desitja
comprendre millor un cas particular, sense pretendre il·lustrar un problema més general. 
 L'estudi de cas instrumental respon a situacions en les quals importa estudiar alguna cosa
general a través d'un cas particular, de forma que aquest il·lustra l'interès general. Elegim,
de forma paradoxal, un cas particular com instrument de comprensió d'alguna cosa diferent
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a la comprensió d'aquesta particularitat. Si, dintre d'aquesta situació, necessitem conèixer
diversos objectes d'estudi, estem davant d’un estudi de cas col·lectiu. En el nostre cas
estem dintre d'un estudi de cas instrumental col·lectiu (múltiple en Cases, 2000 i 2002). 
 
 Marcelo (1995a:19) sintetitza les característiques que tenen els estudis de cas, utilitzant les
paraules clau de: 
- Totalitat: ha de reflectir tota la informació necessària i fets disponibles. 
- Particularitat: s'entra en la peculiaritat, idiosincràsia i detall local que ho fa propi. 
- Realitat: (no només informen sinó que també participen: “creen imatges de la realitat que

arriben a formar part de la mateixa.” (Walker, 1986:197) 
- Participació: tant la persona que investiga com la resta d'implicats estan participant; això

fa especialment necessari definir clarament els rols. 
- Negociació: de l'ús de la informació, dels rols en l'estudi, de les perspectives i significats,

etc.; més enllà d'atorgar validesa a l'estudi, marca l'estil de treball.
- Confidencialitat: la reserva que assegurant la finalitat de l'estudi, procuri un ús de la

informació que no perjudiqui als participants. 
- Accessibilitat: la participació en la realitat deu garantir que les audiències no

especialitzades puguin comprendre els significats d'aquella extrets. 
 
 La característica “realitat” que acabem d'esmentar com a pròpia de l'estudi de cas té, en el
nostre estudi, un particular significat: en la funció de formadora em trobava amb un grup de
professors/es i devia ajudar a construir -intervenint- i al mateix temps, assistir -observant-, en
les successives fases per les quals passa la consolidació d'un grup social no natural que
s'uneix ocasionalment sota un propòsit de treball. El cas ho constitueix aquesta realitat;
l'interès i “urgència” de l'estudi ho constitueix el potencial coneixement de situacions
de Formació Permanent del Professorat que rarament s'analitzen en profunditat i la
possible i posterior proposta de millora (sigui aquesta en relació a les accions, al sistema
d'organització de la formació, o a ambdues). 
 
 En relació amb els propòsits de la investigació recordem que preteníem saber més sobre
aprenentatge professional associat a les modalitats formatives curs i assessorament en
centre, i això sobre la base d'una suposada clara desigualtat a favor del que aportaria
l'assessorament en els centres. 
 
 
 
 D) LA UTILITZACIÓ DE L'OBSERVACIÓ PARTICIPANT I NO
PARTICIPANT 
 
 Si “observar és focalitzar els sentits, l'atenció, l'experiència i la intel·ligència de l'avaluador
cap a un context concret amb la intenció de captar-lo, entendre'l, comprendre'l, interpretar-lo
i, en cert sentit, jutjar-lo..." (Fernández Sierra i Santos Guerra, 1992:28), l'observació que
forma part d'un disseny d'avaluació haurà, a més, d’anar acompanyada d'estratègies i
instruments de plasmació que permetin realitzar un complex procés de reflexió i debat que
clarifiqui el sentit i significat de l'acció. 
 
 Els autors citats consideren “potencialitats de l'observació” les següents: 
 - “Permet la recollida directa d'informació, sense intermediaris, i per tant sense
interpretacions prèvies ni mediatizadas per altres persones. 
 - Es realitza directament sobre els individus i grups que interrelacionen en el programa.
S'elimina, per tant, el problema de seleccionar als informants, doncs, en principi, tots el són. 
 - Facilita la selecció d'informants i el desenvolupament de les entrevistes, en el cas que, com
és habitual, les utilitzem al costat de l'observació, ja que vam contar amb valuoses dades per
a decidir a qui, com i sobre què entrevistar. 
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 - Abasta els diversos aspectes del programa (disseny, execució, organització, material,
etc.,), podent enfocar-se de forma global o centrar-se en parcel·les o punts concrets, segons
la necessitat, interès, moment i desenvolupament de l'avaluació. 
 - Es desenvolupa en l'escenari dels fets, tal com es presenten en la pràctica. Això ens
permet forjar-nos una visió global, holística i realista de la situació que no ens ofereix cap
altre mètode ni tècnica de recol·lecció de dades. 
 - Possibilita desvetllar la coincidència o contradiccions entre discursos i praxi, entre opinió i
acció. O sigui, evita, o posa en evidència, el qual les persones implicades en un programa
puguin expressar-nos opinions que no es corresponguin amb els fets. No és el mateix el que
un diu que el que un pensa o el que un fa." (í.) 
 
 El rigor en la utilització d'aquesta metodologia d'indubtable riquesa informativa, passa per
tenir en compte certs efectes distorsionants, que cal que es tractin amb estratègies de
triangulació de les que es parla en la mateixa obra (í.:30).
 
 Quan aquestes consideracions generals referides a l'observació es llegeixen sota el prisma
particular d'una investigació en la qual s'observa i autoobserva no només la docència sinó el
que, globalment, considerem situacions d'ensenyament-aprenentatge en àmbits de formació
permanent del professorat, no se'ns escapa que estem davant d'un objecte d'estudi complex
també en aquest sentit. 
 
 La metàfora podria ser una sala de múltiples miralls en la qual els moviments de cada
subjecte tinguessin resposta múltiple a partir de que tots observen a tots: la docència té
implícita l'observació dels “aprenents” i la autoobservación i, al mateix temps, té
implícita l'observació dels que “aprenen” respecte aquell qui “dirigeix” la situació i
respecte als altres ‘coformants’ de la situació. Volem dir que tractar en la nostra
investigació la metodologia de l'observació, té necessàriament un caire particular atès que
participem en l'observació a partir del que creiem que devem fer: tot el camp de les
funcions de gestió de l'aprenentatge i de gestió de la comunicació, són continguts de
la naturalesa interna de l'observació. El fet de centrar bona part de la investigació en
allò recollit en els diaris, reflecteix aquest doble vessant de l'observació i la
autoobservación i la importància que es dóna al subjecte docent com a subjecte que
interpreta, regula i confereix entitat a la situació de formació. 
 
 A aquesta imatge dels múltiples miralls li sumaríem altra imatge clàssica en la didàctica: el
triangle interactiu professor-alumne-matèria, en el qual els tres elements s'observen i
interactuen mútuament. 
 
 
 
 E) LA UTILITZACIÓ DE LA NARRATIVA EN LA INVESTIGACIÓ 
 
 La investigació anomenada narrativa pot ser compresa com una “subàrea” dintre de la
investigació amb metodologia qualitativa: més específicament s’hi considera investigació
experiencial (Bolívar, Domingo, Fernández Cruz, 2001). Aquesta perspectiva epistemològica
i metodològica deixa clar que en els estudis sobre i des de l'educació, no s'estudien les
narratives docents com a lingüistes sinó amb intencionalitats formatives, és a dir, no
s'emfatitza la narrativitat com a llenguatge, sinó que la perspectiva entén l'ensenyament com
un relat en acció i atorga, en aquest cas, a l'actriu un paper de primer ordre, amb la qual
cosa se situa en el territori de les escriptures del jo. Així, la narrativa té un triple sentit:
fenomen (relat esdeveniment), mètode de la investigació, ús (dispositiu usat per a promoure
el canvi en la pràctica). 
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 En Iranzo (2002) recollim altres elements consubstancials al treball associat a la narrativitat
de la mà d’autors com Ricoeur (1996), Gusdorf (1956), Bruner (1995, 1997), Jackson (1998).  

 
 L’interès de l’estudi d’aquests autors rau en el fet que el desenvolupament personal vist com
un desenvolupament que es dóna en els àmbits cultural i polític, només pot fer-se des de
l'explicació individual de les lògiques, tant de les canòniques i legítimes, com de les més
pròpies, en algun cas ‘impossibles’. Entenem que és obvi que narrar-se i ajudar que uns
altres es narrin -en el grau que sigui- implica donar veu a aquestes diferents lògiques que
conformen les trames personals i socials. 
 
 En resum, els relats poden transformar-nos, alterar-nos com individus i la perspectiva de la
investigació biograficonarrativa en educació i la seva rellevància actual s'inscriu dintre del gir
global en les ciències socials (70’) des de la instància tradicional positivista a una
perspectiva interpretativa, en la qual el focus central és el significat dels agents. “La narrativa
expressa la dimensió emotiva de l'experiència, la complexitat, les relacions i singularitat de
cada acció; enfront de les deficiències d'una manera atomista i formalista de descompondre
les accions en un conjunt de variables discretes.” (Bolívar, Domingo, Fernández Cruz,
2001:34) 
 
 Per la nostra banda volem expressar d'una forma francament entusiasta el que ha significat,
d'una banda, haver experimentat un procés narratiu al llarg del treball i, per una altra, haver
pogut trobar una línia de treball que engloba una forma d'aprendre, d'intervenir, de créixer
entre els diàlegs de les diverses veus amb les quals convivim i, en definitiva, de ser humans. 

 
 
 
 F) LA UTILITZACIÓ DEL DIARI COM A FORMADORA I
INVESTIGADORA: L'ESTUDI DEL ‘CONEIXEMENT DEL
PROFESSOR’ 
 
 En l'apartat anterior es presentaven dos de les raons del present interès per la narrativa com
expressió de la profunda insatisfacció amb les maneres habituals d'investigació educativa: el
gir hermenéutico-narratiu que en ciències socials i les raons epistemològicopolítiques que
tenen a veure amb l'opció política de reconèixer el dret a parlar i a estar representat en un
context actual de crisi d'identitat. Tot això sense caure en la ‘santificació’ de la narrativa, ja
que això podria donar com a resultat substituir un paradigma dominant per un altre sense
alterar la dominació mateixa. 
 
 Passem ara a mirar l'instrument diari des del punt de vista del seu ús. Zabalza (1987,
1991) emmarca l'ús d'aquest instrument dintre del paradigma d'investigació sobre el
pensament dels professors i dóna suport la seva validesa a partir de principis que vam
comentar àmpliament en les bases teòriques conceptuals: 
 - els professors són professionals racionals, que construeixen la seva acció i ho fan de forma
reflexiva, és a dir, no actuen de forma reactiva: el professor no és un pràctic autòmat, i la
seva acció es defineix per un caràcter professional (sap, en major o menor grau, el que fa i
per què ho fa, i està obstinat en fer-lo de la millor manera possible) 
 - l'actuació dels professors està dirigida pels seus pensaments (judicis, creences, teories
implícites, etc.). La investigació sobre la connexió entre pensament i acció ha de tenir en
compte un procés dialèctic i constructivista on se situïn tant els filtres amb els quals es
decodifica la realitat, com les conseqüències de l'acció pràctica. 
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 - els recursos metodològics han de ser capaços de captar i afrontar la doble dimensió de
pensament i acció, i pretendre conèixer com es connecten pensament i acció (cosa que s'ha
demostrat, sens dubte, complexa). 
 
 En concret relaciona el paradigma d'investigació i l'ús del diari amb els següents referents
que apareixen en l'estructura interna tant del pensament del professor com de l'escriptura
del diari: 
 *Dimensió de l'acció del professor: model de processament de la informació i de la presa
de decisions 
 *Tres moments de l'actuació del professor: moments de planificació o ensenyament
preactiu, desenvolupament o ensenyament interactiu, i actuació posterior o ensenyament
postactiu 
 *Diversos espais del món cognitiu del professor: creences, judicis, teories implícites,
perspectives, etc. 
 
 Algunes de les característiques del diari s'associen a l'esforç de reconstrucció que significa:
“...és un recurs certament costós, pel que implica de continuïtat en l'esforç narratiu, pel que
suposa de constància i ascesi a l'haver de posar-se a escriure després d'una jornada a
vegades esgotadora de treball,…pel propi esforç lingüístic de reconstruir verbalment
episodis densos de vida…”(1987:71) 
 
 Un dels tipus de pensaments que ha ocupat l'atenció de Zabalza (1991:61ss) és el dilema
pràctic lligat a l'acció del professor que només pot recollir-se amb instruments d'escriptura
narratius, i que tinguin en compte la longitudinalitat, aspectes als que respon adequadament
el diari. 
 Segons l'autor, podem referir-nos a dilema com a conjunt de situacions bipolars o
multipolars que se li ofereixen al professor en el desenvolupament de la seva activitat
professional. 
 Característic de l'acció docent és que el professor en cadascuna d'aquestes situacions,
àdhuc sent conscient del dilema, ha d’optar per resoldre'l, en un sentit o en un altre, d'una
forma més o menys conclusiva o temporal: “situació que sembla requerir dos tipus
d'alternatives d'acció igualment desitjables però mútuament incompatibles (...) percepció que
cadascuna de les alternatives pot satisfer certes exigències ètiques de les situació, i la seva
incompatibilitat es deriva de la percepció que cadascuna de tals exigències pot ser
aconseguida només si es deixa de costat l'oposada.”(Zabalza, 1991:72) 
 
 El dilema posaria en evidència, entre altres coses, que: 
 - la linealitat entre pensament i acció no és tal, sinó que està intervinguda per aquest tipus
de constructe decisional que fa balanços situats entre el desitjable i el possible, entre el clar i
el confús, etc. 
 - és necessari tenir en compte els diferents tipus de racionalitat implícita en les situacions de
classe per a comprendre les realitats socials que es donen (Jackson, 1968, 1996) i no
deixar-se moure per directrius “externes” a aquesta complexitat. 
 - complexa és la tasca de la gestió d'una classe i, per això, el nivell de simplificació
acceptable ha d’estar en mans del professor, no bàsicament en la idea administrativa que la
seva tasca està controlada per allò ja determinat en el curriculum prescrit. 
 - el dilema té una naturalesa bàsicament singular i depenent de la situació, que “obliga” a
activar la reflexivitat del docent, i a situar-lo en una postura d'indagació permanent. 
 
 En l'obra de Zabalza s'estableixen diversos dilemes que poden considerar-se comuns: la
investigació i el treball conjunt del docents, sens dubte, posa al descobert altres dilemes
emergents propis de la dinamicitat dels processos educatius.  
 
 En la nostra investigació el diari s'ha constituït en un instrument de reflexió lligat a les
observacions de les sessions formatives per part de la investigadora-formadora i dels
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observadors. Des d'aquí, hem de declarar l'acord amb Zabalza sobre la seva potencialitat
com a facilitador de la reflexió i de l'aprenentatge; acord també respecte a l'enorme grau de
constància i esforç que suposa i, encara que ell parla bàsicament de la realització, nosaltres
afegiríem l'alt grau d'energia que es precisa per a assumir la complexitat metodològica de
l'anàlisi, més encara quan el que s'analitza és el propi diari. 
 
 Encara que ja ha estat tractat des de la globalitat de la narrativa, del diari ens interessa
recollir l'èmfasi en la seva qualitat de recurs de potencialitat expressiva (Zabalza, 1991:92)
perquè: 
 
 a) Com recurs que requereix escriure implica una aproximació a aprendre 
 b) Es tracta d'un recurs que requereix reflexionar. 
 c) S'integra en ell allò referencial i allò expressiu: hi ha reflexió sobre l'objecte narrat, i sobre
si mateix. 
 d) Té el caràcter netament històric i longitudinal de la narració, i recull la equifinalitat: els
fenòmens socials evolucionen no d'acord amb els “inputs” sinó d'acord amb el propi procés
dinàmic del desenvolupament de dits fenòmens. 
 
 Per la nostra banda afegim, en relació a l'últim apartat, que per a l'estudi de l'acció docent és
interessant l'anàlisi dels diaris perquè permet posar en connexió o entreveure allò que es
pensava fer i el que finalment es fa, podent-se, en alguns casos, aproximar-se als motius pel
quals es va arribar a canviar de plans. 
 
 Una altra de les característiques importants d'aquest instrument és la seva estructura interna
i el seu contingut, la potencialitat formativa i la informativitat; així mateix, Zabalza (1991:96)
apunta unes salvaguardes específiques per a la utilització i escriptura de diaris que, a més
de les salvaguardes generals dels estudis qualitatius, cal tenir en compte. No entrem aquí en
aquests aspectes. 
 
 
 
 G) DEFINICIÓ DEL PROCÉS D'ANÀLISI DEL TEXT ‘DIARIS’ 
 
 Bolívar, Domingo i Fernández Cruz (2001) dediquen un espai a l'anàlisi de dades
(auto)biogràfiques: es tracta de diferenciar el rellevant de l'accessori de manera que l'anàlisi
no consisteix tant a acumular, sinó a anar “podant”. A partir d'aquest propòsit, s'establirien
diversos tipus d'anàlisi narrativa d'acord amb dos grans dimensions: contingut vs. forma i
holístic vs. categòric. Quan s'analitzen diverses narratives i/o es tenen gran quantitat de
dades, se sol utilitzar el categòric. 
 
 A més de ser convenient analitzar el contingut, també pot ser-ho veure què diu la forma:
l'estructura de la narració, la seqüència d'esdeveniments, la relació temporal, la coherència,
etc. 
 A partir de creuar aquestes dimensions, resultarien les següents possibilitats d'objecte i
propòsit d'anàlisi: 
 - H (holístic)-C (contingut): lectura de la història d'un individu, centrant-se en els continguts
que presenta, globalment. 
 - H (holístic)-F (forma): lectura de la història d'un individu buscant la trama: progressió,
declivi, estabilitat (tenen a veure amb la teoria lingüística i crítica literària). 
 - C (categòric)-C (contingut): és molt depenent, a pesar de les seves reformulacions, de
les primeres anàlisis de material qualitatiu (anys 50 americans). 
 - C (categòric)-F (forma): se centra en característiques lingüístiques o estilístiques
discretes. 
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 En el nostre cas, després d’analitzar totes les possibilitats, vam optar per un tractament mixt
de l’opció holística i categorial anteriors perquè: 
 - Sóc al temps actriu, narradora i investigadora: la paradigmaticitat es constitueix en una
triangulació de gran ajuda. 
 - En un procés d'I-A, narro el meu propi aprenentatge i també necessitava fragmentar en les
diferents cares-miralls en les quals es podia reflectir. 
 - Em preguntava, des dels inicis de l'aproximació al tractament narratiu: quina era la meva
trama?, potser el tipus d'intervenció que procurava?. 
 
 La metodologia d'anàlisi dels nostres diaris, de forma similar al que va realitzar Zabalza en el
seu estudi (1991:107), ha consistit en: 
 
 1.- Lectura Exploratoria de tot el text. 

- Sense anotacions, per a habituar-se a la línia de discurs seguida i començar a
familiaritzar-se amb l'univers d'esdeveniments que es recullen en el diari. 

- Evitar, d'aquesta forma, la tipificació prematura. 
- Permetre una imatge completa del discurs global. 

 2.- Lectura d'anotacions al marge i de selecció d'afirmacions i dades rellevants des del
punt de vista dels camps temàtics a explorar. Zabalza proposava els següents camps en
l'observació i anàlisi de les classes i ens semblen suficientment amplis com per a tenir-los en
compte com referència: 

 a) Pautes o patterns idiosincràtics de l'aula o caracterització descriptiva de la classe:
dinàmica general de la sessió, rutines, maneres de procediment en el desenvolupament de
les tasques, redundàncies, estructura de rols i maneres d'organització, regles, etc.. 

 b) Dilemes que el professor es planteja
 c) Tasques que es realitzen

 3.- Organització i relació de dades
 4.- Informes progressius, holístics, i interdepenents
 
 En el nostre cas els camps es van definir a partir de criteris relacionats amb els objectius de
la investigació, resultant que, d'alguna manera, vam coincidir amb els que Zabalza planteja
en la seva investigació. 
 
 

 Justificació de la codificació múltiple
 
 També cal dir que vam tractar part dels documents amb la anomenada codificació múltiple
(Marcelo, (coord.), 1995a). Precisament aquesta metodologia seria la categorial per
antonomàsia; cal dir que allò ‘descobert’ entorn de la seva utilització és considerat valuós
per nosaltres perquè: 

- té el valor d’“assaig” metodològic, 
- va permetre ‘trobar’ coses a través de la seva anàlisi que hem mantingut al llarg

del treball, i 
- va donar pas a una anàlisi més global i no només dels elements que la

codificació múltiple planteja; mantenir-nos únicament en la seva perspectiva ens
hauria fragmentat la visió sobre la temàtica d'estudi. 

 
 Serviria, com dèiem anteriorment, per a entreveure l'estil de les sessions, veure
l'estructuració de les tasques i, en definitiva, per a començar a albirar la naturalesa de les
interaccions que es donaven en els moments habituals de la formació; com es tractava de
descriure i al mateix temps ‘avaluar’, ens veiem obligats a ser exhaustius perquè, des del
punt de vista de l'anàlisi, els contextos d'estudi eren amplis, poc específics, ambigus, al
mateix temps que no s'havia partit de cap control previ sobre la situació d'estudi: la
formadora decideix investigar la situació en la qual desenvolupa el seu treball “habitual”. 
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 L'ús del diari en aquest context metodològic ha de partir que el tipus d'informació que recull
té trets particulars que és necessari definir: a diferència de les transcripcions “literals” de les
situacions com els enregistraments d'entrevistes, de sessions, etc., el diari se situa, a partir
de la possibilitat de “entrar” en el pensament i sentiment del docent, en el camp de la
planificació i la racionalitat de l'acció. 
 
 Aquesta diferència fa que quan s'analitza un diari, no només es trobi la referència a la
interacció que s'ha donat entre les persones que han intervingut en la situació, sinó que
també trobem que el que la formadora-investigadora ha recollit és la densitat creada entre el
que Jackson (1968) i Wittrock (1990) denominen com pensament preactiu i postactiu,
completat per allò que ha estat captat, fixat i ressaltat de la pràctica durant la fase interactiva
i que s'ha reconstruït mitjançant l'escriptura del diari; de manera que el que apareix és una
zona de contrast entre preacció i postacció (considerada per Wittrock també de
planificació), i que recull també les percepcions, intervencions, interpretacions i
reflexions de la interacció. 
 
 Ressaltem la potència que té el diari com enllaç entre preacció, interacció i postacció, més
quan reconeixem que encara que preacció i postacció són planificació, no en poques
ocasions, aquestes són febles perquè no s'ha establert el vincle o la situació que permeti
analitzar detingudament les relacions entre el que s'havia previst, l'esdevingut i el que a
partir d'aleshores es preveu. És a dir, una planificació sistemàtica requereix una
concentració d'esforços que, de no tenir suports externs que “exigeixin” un seguiment, queda
sotmesa a la pressió i successió d'esdeveniments. També ressaltem amb aquest aclariment
la seva potència processual. 
 
 Des del punt de vista de l'anàlisi, el fet anterior té com a conseqüència que el que es recull
en el diari té tal significat, tal densitat, que poc més es pot reduir. Aquesta fase de dubte
metodològic es va resoldre quan, ja dintre de l'anàlisi dels diaris, vam començar a trobar
significats que ens van semblar rellevants i vam superar la fragmentació que preteníem en la
codificació múltiple. 
 
 Triangulant diferents fonts teòriques (Wittrock (1990), Santos Guerra (1990), Marcelo (1994,
en Villar Angulo; Marcelo (coord.) 1995a), Ferreres i Molina (1995), Mercer (1996), Barrios
(1997), i del Rio, M. J. (1998)), vam arribar a determinar i combinar les següents categories
d'anàlisi: 

1. Temes del discurs 
2. Parlant: formadora-investigadora (F)  professors/es en formació (P) (Wittrock, 1990;

Marcelo, 1995a) 
3. Moviment del discurs (Marcelo, 1995a): Iniciació: Estructuració- Solicitació Reflexió:

Resposta-Reacció 
4. Funcions del discurs (Mercer, 1996, entre altres que citem): 

� Obtenir informació: 
� Informar
� Afirmar quelcom (rèpliques)
� Invitar a elaboració
� Admetre perplexitat
� Animar a interrogar (e interrogar-se)
� Mantenir silencio

 
� Construir, guiar l’aprenentatge:
� Incitar
� Obtenir
� Confirmar
� Repetir



140

� Reformular
� Elaborar-(“Expandir” en Wittrock, 1990) 
� Rebutjar-ignorar
� Enmarcar discusió (“Retroactivament contextualizar” en Wittrock, 1990)
� “Nosaltres”
� Recapitular “literalment”
� “Recapitular “reconstructivament””
� Preformular (També en Wittrock, 1990)

 
� Regular acción (del Río, M. J., 1998):
� Requerir atenció o acció
� Demanar-negar-se
� Prohibir
� Persuadir
� Planificar
� Oferir ajuda

 
� Gestió de la comunicació i fórmules socials (del Río, M. J., 1998):
� Disculpar-se-respondre
� Oferir, invitar
� Presentar
� Interessar-se per l’estat
� Resoldre mals entesos / aclarir
� Brindar

 
� Metalingüística (del Río, M. J., 1998):
� Parlar sobre el significat de les expressions / Interpretar llenguatge figurat, poètic /

“implícit-explícit”
� Resumir discurs - Idea principal - Parafrassejar
� Interpretar, usar ironia, humor...

  
5. Nivell de reflexió (Marcelo, 1995a): - Tècnic (descripció) - Pràctic (elaboració) -

Crític (valoració) 
 
 
 

 Reducció d'informació mitjançant mapes conceptuals
 

 Un recurs de reducció d'informació en l'anàlisi de diversos documents que vam utilitzar van
ser els mapes conceptuals. A més d'usar-los en les primeres organitzacions conceptuals
sobre el que ens interessava en l'estudi i del seu ús en les primeres sessions de definició del
treball, vam usar els mapes conceptuals en el tractament de documents en el que hem
anomenat Preinvestigació. 
 
 Com a recurs conceptual i organitzador, des que Novak i Gowin (1988) els establissin per al
treball didàctic des de les etapes educatives primàries, els hem utilitzat tant personalment
com en el treball didàctic amb els professors en els àmbits habituals de formació.
Recentment, el mateix Novak (1998) ha actualitzat la seva fonamentació i el seu ús. 
 
 Altre ús que se'ls va donar va anar en el treball amb els alumnes observadors de les
sessions de formació dels dos contextos ‘cursos’. En un moment del procés es va
determinar que, després de l'informe d'observació de cada sessió, realitzarien mapes
conceptuals, que servien per a poder establir els punts claus de la mateixa.
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2. PROPÒSITS DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA 

A partir del ha estat, volgudament llarga, la presentació del marc general, exposem ara,
succintament i en format d’enumeració, les idees que justifiquen l’estudi.

� És necessari científicament, professional i ètic avaluar de forma sistemàtica i continuada
si la Formació Permanent del Professorat respon als requeriments que se li fan
explícitament en el marc de les contribucions a la qualitat del SE.

� Tenir informació qualitativa sobre els processos interns d’aprenentatge dels professors en
contextos de formació, requereixen enormes esforços en temps, instrumentalització
científica d’avaluació, a més, naturalment de despeses infrastructurals. 

� Malgrat aquest fet, la complexitat actual en l’establiment de directrius educatives, obliga a
responsables de les administracions, en col.laboració amb científics i experts, a tenir
dominis sobre els factors que permeten articular processos de formació de qualitat.

� La qualitat de la Formació Permanent del professorat, òbviament, és una condició,
resultat de molts elements intervinents, però que podem resumir en intrínsecs i en
organitzatius o de gestió.

� Com a formadora i “investigadora”, vaig plantejar un disseny d’autoavaluació dels
processos formatius en què vaig actuar en relació a una temàtica concreta, i amb la
intenció de sintetitzar informació rellevant per la millora dels mateixos. D’aquesta forma, i
respectant les exigències metodològiques exigides en treballs científics, es presenta una
oportunitat, pensem que valuosa, d’estudiar un àmbit que hem assenyalat com a
necessari. 

Gràficament, i continuant l’esquema ja vist anteriorment, 

 Objectiu Principal: 

       - Analitzar en profunditat 2 processos de formació (un assessorament en centre i
2 curs) centrats en una innovació curricular per a les etapes de EI i EP (CI), i en els
quals el rol d'investigadora i de formadora recauen sobre la mateixa persona, per a
establir valoracions sobre el tipus o grau de DP (de professors i de formadora) que

s'ha construït i proposar condicions de millora. 

 
          Responent a:
 

� Continuum de redefinició del rol professional del professor en contextos de
canvis socioeconòmics i socioculturals i en contextos de complexitat (LOGSE,
postmodernitat en el s. XXI, etc.) 
� Necessitat de millora continuada en el disseny i desenvolupament de la
Formació Permanent per a crear Desenvolupament Professional del professor 
� La generalització de la FPP incentivada per l'administració
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 Necessitat de:
 
-Conèixer aspectes rellevants de la facilitació de l'aprenentatge 

conceptual, estratègic, actitudinal i cultural del professor (D.P.). 
-Descriure què succeeix en accions de formació centrades en innovacions 
profundes (o “d'alt risc”), especialment pel que fa a incerteses, dilemes, pressions, etc. 
-Donar a conèixer allò que defineix l'àmbit professional de la persona 
formadora perquè des de l'organització de la FPP s'evitin 
simplificacions ontològiques i instrumentalitzacions tècniques d'aquesta figura. 
-Assegurar continuïtats en la formació de manera que tant els processos inicials 
com les ajudes organitzatives que permetin la consolidació en els centres dels 
canvis iniciats, siguin de qualitat i no es basin en condicions precàries. 

 
 

Com a
 

    INVESTIGACIÓ: ESTUDI DE CAS MÚLTIPLE i 
         tractament de BASES DE DADES

 
 

            INVESTIGACIÓ

A partir d’aquestes bases, l’anàlisi qualitativa i/o interna que implica la intencionalitat
anterior es considera treball previ a la recerca de la llicència, tot i que se n’informa.

En tot cas, ens vam aproximar a contextos concrets amb la doble intencionalitat de : 

A. Centrats en el procés de formació sobre la innovació:

- Comprendre significativament des del punt de vista de la formadora com a subjecte docent,
què succeeix en el desenvolupament d’accions formatives de modalitat diferent que
pretenen ajudar a innovar, aproximant-nos a les interaccions que s’han donat. 

- Comprendre significativament des de el punt de vista de la formadora com a subjecte
docent com s’”aprèn”, quin tipus d’aprenentatge es dóna, i qui són els protagonistes
que interaccionen en els aprenentatges.

- Indagar en els elements del procés de formació que puguin influir en:
1. l’acollida positiva de la proposta innovadora
2. la comprensió del seu marc conceptual, és a dir, l’interès per la fonamentació
teòrica i l’aprehensió dels components conceptuals en relació amb les diferents
teories o corrents psicològics, pedagògics, socials, etc. que fonamenten la proposta,
3. la incidència i aplicació en les aules,
4.  el canvi d’actituds coherent amb la innovació, i necessari per consolidar-la 
5.  l’assumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i com a
aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com l’actual. 

 Pel que fa als objectius propis del període de llicència, els desgranarem en tant que
aproximació a la seva resolució en l’apartat del disseny, però giren entorn de:
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B. - Establir algun tipus de connexió entre experiències de formació que inicien un
aprenentatge professional valorat positivament pels professors i el consegüent desig
explícit de seguir formant-se. És a dir, saber més sobre la forma com a partir de
processos de formació iniciats en contextos diferents, aquests es desenvolupen i
s’institucionalitzen.

Passem a continuació a presentar els eixos bàsics del disseny i plantejament metodològics
de l’estudi.
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3. DISSENY I METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 

3. 0. INTRODUCCIÓ

La metodologia de la investigació centrada en l’anàlisi interna va constituir-se, com s’ha vist
a les bases teòriques metodològiques, en un estudi de cas perquè el que es pretenia era
l’examen d’un exemple en acció (Marcelo, 1995), es volia un estudi holístic, el màxim de
significatiu, dins del context de realització habitual, en què, sobretot per la
confluència del doble rol de formadora i investigadora, era difícil establir els límits
entre fenomen i context: el que ens proposàvem saber ens obligava a entrar d’aquesta
manera en el context.

Els objectius d’estudi de caire qualitatiu i les intencionalitats d’arribar de manera profunda a
realitats humanes ens obligà a recollir informació de tipus descriptiu, narratiu-valoratiu,
tecnològic, estandarditzat, i, també, quantitatiu, sobre allò que es considerava important per
assolir-los. 

La informació recollida passaria a ser interpretada en fases posteriors, mitjançant la
metodologia de l’anàlisi qualitatiu que consisteix en reduir progressivament la
informació en unitats significatives, que il·luminen categories no preestablertes
inicialment, recollint, així, no només el que ja s’intueix que “està”, sinó també,
elements nous. (Marcelo, 1995, Wittrock, 1989) 

L’altra informació, la relativa a les accions de formació desenvolupades a la província i les
modalitats possibilitades des de les entitats organitzadores de formació i/o escollides per
part del professorat, ha tingut un tractament estadístic i gràfic bàsic, permetent mostrar
informació numèrica i de “mapa”, i d’itineraris d’accions a les diferents zones i, dins
d’aquestes, als diferents centres.

A continuació es recullen en un gràfic els elements que integren el disseny de la
investigació. Per tot el que hem exposat sobre els antecedents de l’estudi, es pot
comprendre que si bé el gràfic informa de la investigació que s’inicià –en la fase de
Preinvestigació els cursos 94-95//95-96, de cara a l’informe final associat a la llicència,
presentem conclusions essencials de tots els objectius, tot considerant que l’objectiu
directament relacionat amb la gestió de les activitats de formació a la província de
Tarragona, és la informació pròpiament elaborada en el marc de la llicència d’estudis.
Hem justificat anteriorment la decisió de no fragmentar l’element qualitatiu del quantitatiu per
criteris d’abast i d’integritat del conjunt de la investigació.

A l’esquema, marquem l’objectiu exclusiu de la llicència entre els generals de la investigació.

Els focus d’atenció dels quals es parla tenen com a referència els documents elaborats des
del moment de la fase de treball de camp (1994-95/1996-97) fins el 2000-2001, i, recordem-
ho, van ser fruit de les negociacions amb els responsables de l’administració (inspecció de la
DT Tarragona, Cap del Servei del Català, i Direcció de l’ICE de la URV) i els professors/es
participants en la formació que, de forma voluntària, van accedir a contribuir-hi.
En el cas d’alguns instruments com els “autoinformes” dels professors, van constituir-s’hi, ja
dins de la pròpia formació, com una avaluació formativa que, al seu torn, va ser “retornada”
als protagonistes, tal com obliga la investigació qualitativa. (Fernández, Santos Guerra,
1992).
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Anàlisi d’accions de F.P.P. en l’àmbit de la província de Tarragona  

Context Sociocultural, polític i econòmic de canvi cultural (societat postindustrial) 

       Context de Reforma del SE i canvi professional continuat

  Context d’accions formatives i de facilitació de millora: 

                       proposta d’innovació curricular en la lectura i l’escriptura per mitjà de: 

  1. Projecte de Formació en el centre             2. Cursos de formació

OBJECTIU PRIMORDIAL  i PLANTEJAMENT METODOLÒGIC

� Analitzar des de la metodologia d’estudi de cas les modalitats de

CURSOS DE FORMACIÓ i de PROJECTES DE FORMACIÓ EN

CENTRES, per a comprendre: 

1.  què succeeix de rellevant per a l’aprenentatge del
professorat en el desenvolupament d’unes accions de
formació de modalitat diferent.

2.  com s’aprèn en contextos de formació i quin tipus
d’aprenentatge es dóna.

� 3. quines seqüències formatives segueixen les innovacions,

és a dir, de quina manera a partir de l’inici  d’un procés de

formació d’un professor, un cicle o un centre, les

innovacions es desenvolupen i s’institucionalitzen. 

   

 
 

 

ELEMENTS D’ANÀLISI
� Climes i interaccions en les situacions de Formació entre formadora i

professors/es
� Interaccions que denoten processos de canvi:

o diagnòstic continuat de la pràctica dels professors (identificació
d’obstacles, ‘resistències’, etc.)

o aplicació estratègica a l’aula (coneixement didàctic, estructures
organitzatives en el si dels seus contextos de treball respectius, recursos i
materials) 

� Elements culturals i institucionals: hàbits i possibilitats de treball en equip 
� Itineraris formatius seguits: modalitats formatives en què s’ha participat. 
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 3.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓ

3.1.0. DEFINICIÓ GLOBAL DE LA INVESTIGACIÓ

A partir dels antecedents anteriors, s’estableixen les següents fases:

1. PREINVESTIGACIÓ

Des del moment en què s’inicia el procés personal d’aprofundiment anteriorment esbossat i
es perfila la necessitat de saber més sobre els elements claus que defineixen els processos
de formació, començo a recollir en les accions de formació en les que participo com a
formadora informació complementària a la informació d’avaluació final proposada per les
entitats SEDEC i ICE: es tracta d’informació valorativa i de tipus qualitatiu sobre el que
l’experiència formativa ha aportat als professors. 

Aquesta documentació ens data i ens proporciona, alhora, informació relativa als primers
moments en què a la província de Tarragona es començava a divulgar la innovació objecte
d’estudi: estem parlant dels cursos 1994-95//1995-96.

Es posen en evidència algunes informacions i aspectes que poden considerar-se rellevants
per al disseny de la investigació i per a l’estudi teòric.

2. INVESTIGACIÓ 

Per a la fase d’Investigació que va seguir a aquest primer moment, i que va estar
relacionada amb el Treball d’Investigació dins del Programa de Doctorat (URV, 1995-97), es
va articular el consegüent disseny de tota la investigació i la recollida de material informatiu
en el treball de camp (1996-97). 

Va seguir el tractament de gran part d’informació al llarg dels cursos successius, el contrast
amb experts tant de l’orientació metodològica de l’estudi, com de la interpretació
epistemològica i científica de les dades en diferents foros universitaris i d’assessorament (el
que anomenem pistes de revisió en Iranzo (2002), així com la maduració del que finalment
han estat els objectius d’estudi globals.

Després de romandre de forma continuada en contextos de formació on “aplicar” allò après
per la formadora des de l’inici de l’estudi, el notable increment de demandes de formació per
part dels professors (que recollíem en el curriculum) ha aportat, entre altres coses, i sempre
amb compromís de contrast amb la realitat -irremeiablement canviant- una espècie
d’”afirmació” de les línies importants en l’actuació de facilitació al professorat en
l’assessorament o formació permanent.

En síntesi, s’inicia el Treball de camp durant el curs 1996-97 i s’estableixen els
següents components: 
� Contextos d’estudi: 2 cursos (SEDEC)14 i 1 projecte de formació curricular en centre

(ICE-URV)
� Diferents agents i instruments de recollida d’informació i diversos tractaments en

l’anàlisi (realitzats per la investigadora-formadora)

                                                
14 Al llarg del treball es parla de 3 accions de formació analitzades; tot i que finalment el treball s’ha
resolt en torn a dues d’elles, part de l’elaboració total del treball remet a la totalitat del treball de camp:
ens sembla més ajustat a la realitat, en conseqüència, seguir parlant de tres accions formatives
investigades.  
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� Triangulació progressiva i cíclica entre:  
� estudi teòric, 
� pràctica continuada i contrast entre “investigació” i “aplicació” 
� anàlisi de les dades recollides [lectures exploratòries, codificacions, aplicació de

“codificació múltiple” en el document narratiu d’un dels contextos analitzats (Diari-
Curs-2, ‘D-cu-2’, (sessions 1-6), anàlisi holístic dels diaris de la formadora, etc.]

� Informes progressius i finals sobre els blocs temàtics i l’establiment de relacions
semàntiques i pràctiques que, juntament amb l’estudi de textos científics recents,
pretenen elaborar una lectura holística de tot el procés. 

 

 

3. RECERCA ASSOCIADA A LA LLICÈNCIA D’ESTUDIS:

En clara línia de continuïtat amb l’exposat anteriorment, es veurà que el que es proposava
com a projecte de recerca per a la llicència d’estudis era poder aportar allò considerat
essencial en totes i cadascuna de les línies i fases de l’estudi, com s’ha dit, ja
iniciades i en algun cas concloses, i poder aprofundir en aquella que ens sembla
d’interès particular per analitzar un àmbit de gestió de la formació permanent propi
del Departament d’Ensenyament. 

Si hem considerat necessari, després d’haver-nos plantejat diverses possibilitats, no
prescindir del treball vist en la seva globalitat, és perquè no volíem ni desvirtuar la
intencionalitat que va donar origen a l’estudi i que ha romàs al llarg del temps, ni
respondre al ric problema de la qualitat de la formació amb una solució que pogués
induir a respostes parcials: si com a culminació de l’estudi s’arriba a clarificar algun
aspecte que aporti llum sobre la millora que pretenem en aquest àmbit, estem convençuts
que serà una clarificació o resposta multipolar, com ho són les respostes ètiques,
científiques i tècniques dels nostres dies. 

Definitivament no hem renunciat a poder compartir el nostre esforç i el que, en no poques
ocasions, ja ha resultat una alegria “heurística” i, al mateix temps, compartida amb tots els
implicats. 

Les subfases pròpies del projecte de recerca associat a  la llicència són:
  

- establiment de la informació i organització de les bases de dades
- formació en bases de dades i consultes relacionals
- tractament de la informació 
- Informe de memòria 

 
 
 
 3.2. DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS METODOLÒGICS PER A
L’ESTUDI
 
 3.2.1. ANÀLISI QUALITATIVA 
 
 Com s’ha dit, tot al llarg del Treball de camp de la investigació que es va realitzar a partir de
l’any 1996-97 (després de la fase de Preinvestigació), es van tractar un conjunt de
documents de diversa naturalesa pel que fa a aspectes sobre els que informa i que es
presenten a continuació en una taula.
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 La informació de la Preinvestigació es considera al marge i, per tant, no es recull a la taula:
en parlarem a l’apartat del desenvolupament. 
 

     INSTRUMENTS

 ACCIÓ DE FORMACIÓ / METODOLOGIA I
INSTRUMENT DE RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ

 PROJECTE EN
CENTRE (1)

 CURSOS DE
FORMACIÓ (2)

 1. Observació Participant  (formadora):
realització de DIARIS de totes les
sessions

X X

2. Observació no participant
(observadors/es): realització de DIARIS de
totes les sessions.

  
 

 X

 3. Autoinformes finals dels professors
assistents

 
 X

 
 X

 4. Fulls de valoració: SEDEC   X

 5. Qüestionaris sobre Cultura       X  X

 6. Mostres de treballs de l’aula        X  X

 7. Gravacions en cassette  X  X

 8. Diari d’una professora      X

 9. Entrevistes grupals: Avaluació Diferida  X  X

 10. Observacions a l’aula                                  (de tipus informal )  (de tipus informal)

 
 Donat que no podem estendre’ns en els aspectes metodològics d’aquest àmbit, ens
remetem al desenvolupament i a les conclusions on informem sobre els aspectes més
rellevants i que interessen al propòsit de la comprensió dels mecanismes interns de la
formació permanent. 

3.2.2. ANÀLISI QUANTITATIVA

3.2.2.0. Precedents

Dins del conjunt de la investigació, passat el període del treball de camp més específicament
referit a la recollida d’informació qualitativa, iniciem contactes amb l’ICE-URV, l’altra entitat
organitzadora d’activitats de formació: la intenció era donar a conèixer els nostres propòsits
avaluatius i demanar-ne la col.laboració; ens referim a l’entrevista que vam tenir amb
aquesta entitat el febrer del 1998 (17-2-1998, tal com apareix a l’apartat de ‘bitàcola’ en
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Iranzo (2002):recollim que, en conjunt, se’ns ofereix col.laboració i no se’ns plantegen
objeccions a les valoracions que en fem. 
Des d’aquells moments iniciem una organització i ‘visualització’ sobre continuïtats de les
activitats iniciades en les diverses zones de Tarragona. 

Una il.lustració del tipus d’organització que vam iniciar seria la següent: 

ITINERARI DELS SEMINARIS I CURSOS SOBRE LECTURA I ESCRIPTURA
CURS 94-95 CURS 95-96 CURS 96-97 CURS 97-98
1. MONTBLANC: 

P. I. “Mòdul
d’aprofundiment
en
Intercomunicació
i Llenguatges”

1.  REUS:
P. I. “Mòdul
d’aprofundiment en
Intercomunicació i
Llenguatges”

1.  i 2. REUS:
C. P.-SEDEC 
“Ensenyar a llegir i
escriure en el
marc del PiL (amb
un enfocament
constructivista)

1.  REUS:
C. P.-SEDEC:
“Aprendre llengua
treballant per
projectes”.

2.  REUS:
E. M.
“Estratègies de
lectura-
escriptura”(?)

2.  EL MORELL:
P. I. i B. G.
“Assessorament
sobre l’AVALUACIÓ
de procediments de
llengua (també de
Lecto-escriptura)”

3. 4.
TARRAGONA
P. I. -SEDEC:
“Ensenyar a llegir i
escriure en el
marc del PiL (amb
un enfocament
constructivista)

2.  AMPOSTA:
P. I.-SEDEC:
“Ensenyar a llegir i
escriure en el marc del
PiL (amb un
enfocament
constructivista)

3. ALTRES..... 3.  TARRAGONA:
P. I. -SEDEC:
“Ensenyar a llegir i
escriure en el marc
del PiL (amb un
enfocament
constructivista)

5.  TORTOSA:
E. Q.-SEDEC
“Ensenyar a llegir i
escriure en el
marc del PiL (amb
un enfocament
constructivista)

3. TARRAGONA:
P. I. -SEDEC:
“Aprendre llengua
treballant per
projectes”.

4.  MÓRA D’EBRE:
P. I. -SEDEC:
“Ensenyar a llegir i
escriure en el marc
del PiL (amb un
enfocament
constructivista)

6.  CORNUDELLA:
E. Q.-SEDEC
“Ensenyar a llegir i
escriure en el
marc del PiL (amb
un enfocament
constructivista)

4.  EL VENDRELL.
C. P.-SEDEC:
“Aprendre llengua
treballant per
projectes”.

(...)
 

L’annex 0 mostra aquest tractament de la informació inicial que vam iniciar aleshores. Com
es pot veure, s’intentava connectar informació sobre serveis o entitats organitzadores,
modalitats, centres i/o CRPs on s’havia ‘ubicat’ la formació, i també, d’alguna manera,
persones formadores que podien constituir ‘inicis’ afavoridors.
En aquests primers moments de recollida de la informació de l’ICE-URV, se’ns facilitaven,
per a cada curs escolar, les llistes de totes les activitats formatives relacionades amb
la nostra temàtica d’estudi: ens han servit per a contrastar tant la base de dades anterior
com la informació de les memòries escrites, i hem pogut esmenar o completar alguna
llacuna de la base de dades.
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Un element capdal que ha orientat el treball ha estat, des de la doble vessant interna i
externa, conèixer en profunditat quines eren les aportacions de la modalitat ‘curs’ (que hem
codificat com a 2) i de la modalitat ‘Formació en centre’ (que hem codificat com a 1); en
aquest segon grup agrupem indistintament els ‘assessoraments’, els ‘grups de treball’, i els
‘seminaris’. Encara que sabem que poden ser modalitats diferents, entenem que pels nostre
propòsit ens serveix la distinció, i, per altra part, aquests diferents modalitats no ens
ofereixen, pel sol fet de denominar-se de manera diferent, cap indici intern que, a priori, les
constitueixin com a diverses.  

En aquest bloc quantitatiu els instruments i/o recursos han estat (continuem la numeració
respecte el bloc d’instrumentalització qualitativa):

 ACCIÓ DE FORMACIÓ / METODOLOGIA
I INSTRUMENT DE RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ

 PROJECTES EN
CENTRE (1)

 CURSOS DE
FORMACIÓ (2)

11. Documents d’entitats
organitzadores de formació (SEDEC
i ICE-URV) sobre ACTIVITATS DE
FORMACIÓ REALITZADES DINS
DEL PERÍODE 1994-95 /2000-2001 

        
        X

 

      X
12. FORMACIÓ EN ‘BASES DE
DADES RELACIONALS’ (Acces)(D.
d’E./PIE)

       X      X
13. Elaboració de ‘consultes’ a partir
de les taules elaborades per nosaltres
mateixos en molts casos

       X      X
14. Anàlisis continuats i recurrents
de les consultes i ‘extracció’ de
casos rellevants per a ser analitzats
amb més deteniment  

      
       X      X

15. Informes progressius sobre la
informació anterior        X      X

3.2.2.1. Primers documents

La informació que hem tractat ha hagut de ser, en molts casos, organitzada per
nosaltres mateixos donat que no era disponible de forma compacta: fins i tot una gran
part l’hem hagut de transcriure del format manuscrit a l’informàtic.

En el cas de la informació del SEDEC, això té a veure amb el fet que és el curs 99-2000
quan es comença a centralitzar la informació des de la SGFPP. 
En el cas de l’ICE-URV, se’ns va facilitar una base de dades que aplegava informació dels
cursos 1996-97 a 1999-2000. Altra informació ens va ser facilitada en paper (memòries
anuals). La informativitat de la base de dades és superior a la de les memòries però només
cobreix 4 dels 7 anys que analitzem.

Sembla, pel que nosaltres coneixem, que no s’hauria realitzat tampoc en aquesta
segona entitat un treball ‘relacional’ entre tota la informació, més enllà de la que es
recull en les memòries que presenten un estil ‘sumatiu’ de les activitats realitzades a
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cada zona d’influència, i una recollida dels informes finals de cadascuna de les
activitats. S’observa, en alguns casos, un intent de contrast per cursos (annex 1). 
En tot cas, el fet de congregar la informació sembla respondre a una qüestió no gaire
consolidada més enllà del període 1996-2000, en què es deixaria de fer.  

A nosaltres ens interessava una perspectiva longitudinal que superés la visió
quantitativa sobre anys concrets, tot i que això té com a contrapartida, sobretot en el
nostre cas en tant que treball desenvolupat per una persona, la gran quantitat
d’informació amb què s’ha de treballar. Conclourem que són els propis serveis
educatius els òrgans que tenen infrastructura per a realitzar aquestes operacions de
control i seguiment aprofundit dels processos que ajuden a desenvolupar. 

Cal dir que la nostra formació en la utilització de les bases de dades s’inscriu en el
propi treball de recerca. Realitzem el curs DT50 “Desenvolupament d’aplicacions amb
la base de dades relacional Acces” (2001-2002)15.
 
 En aquest primer moment, i encara dins del mateix curs, comencem a solucionar aspectes
propis de la utilització del programa de bases de dades (per exemple, ja a la primera relació
vam haver de trobar la manera de resoldre la repetició de dos centres a la taula -de 510
registres- de ‘Centres’ que està elaborat per la DTE de Tarragona: el programa EXCEL ens
va permetre agrupar i comptar dades i trobar aquelles que estaven repetides16. 
 
El moment següent va correspondre al muntatge de la taula global de tots els cursos
escolars del SEDEC amb els camps que descriurem a continuació. 
La base de dades “SEDEC-ICE-Tgna-94-01” (ANNEX 2, suport informàtic) inclou totes les
taules utilitzades, insistim, de realització pròpia, donat que el SEDEC no disposava de la
informació organitzada. El curs 1999-2000, com ja hem dit, és la SDGFFP la dependència
administrativa que sí centralitza tota la informació.

3.2.2.2. Elaboració de la base de dades: fases de definició i descripció dels
elements.

A. TAULES

A. 1. Descripció dels camps, propietats, registres que inclouen, i Relacions entre les
taules (determinació de les claus principals)

Aquesta és la part a la qual vam dedicar més temps en la primera fase del treball de recerca:
centrats en l’elaboració de les bases relacionals, a partir de veure el tipus de relacions que
ens interessaria establir entre les dades, vam mirar de recollir la informació que hi
respondria.  

El disseny de la taula (amb les corresponents propietats per a cada camp) que vam establir
per a poder realitzar més tard les consultes va ser el següent: 

Id CODI8 Títol Codi activitat-SEDEC Nivell CRP Comarca Tipus modalitat Dia
Hora Periodicitat  Lloc-seminari Localitat    Assessor/a     Data inici

                                                
15 Curs Telemàtic. Internivells. Codi:9000020552, tutoritzat pel formador del PIE, Sr. Josep Puig del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
16 Subratllem l’ajuda –inestimable- en la supervisió i orientació sobre aquest tractament del Sr. Vicent
Villena, responsable llavors del suport informàtic de la DTd’E de Tarragona. 

Data acabament Assistents Curs escolar
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Com es veu, els camps que ens interessaven per considerar-los significatius eren:
1. Període: 94-95 // 2000-2001 (2001-2002 només com a referència o contrast amb

alguns dels casos triats per a ser analitzats); aquest període significa analitzar 7
cursos escolars.

2. Comarca-CRP
3. Centres escolars o CRPs que acullen formació
4. Anys-cursos escolars en continuïtat: implica registrar i/o tenir informació tant dels

cursos en què els centres haurien realitzat formació com d’aquells en què no
n’haurien realitzat. 

5. Modalitat: cerquem l’anàlisi al voltant dels dos grans tipus d’activitats formatives
‘Seminaris d’Escola (1) o ‘Cursos’ (2), per a establir connexions entre aquestes i
fenòmens més o menys autònoms de formació i/o estadis formatius (informació-
formació-autoformació). 

6. Número de professors participants.  
7. Organisme que patrocina u organitza la formació: aspecte que ens permetrà

visualitzar la continuïtat que s’hi hauria donat. 
8. Títol activitat (o temàtica en el cas de l’ICE-URV) 
9. El número d’hores de les activitats. De tota manera, donat que en el SEDEC els

mòduls horaris són bastant estables, no tindria molta rellevància tenir-ho en compte
donat que són 20h. i 30h. segons siguin ‘Seminaris d’Escola (1) o ‘Cursos’ (2)
respectivament les modalitats. En la contrastació posterior amb l’ICE es miraria
aquesta informació per a veure si se’n desprenen aspectes resaltables.

Altres camps que vam crear per a poder fer ús de la capacitat relacional de les
bases van ser Id i Codi8 (aquest últim ‘relacionava’ amb la taula de centres).

Enteníem que a partir d’organitzar aquesta informació, podríem, en alguna mesura,
aprofundir en l’estudi de casos concrets en els quals també analitzaríem:

1. Centre-zona-CRP
2. “Inici del contacte” o Origen de la demanda: professor/a, cicle/s, claustre 

3. Modalitats de formació - Estadi formatiu (Informatiu, Formatiu, Autoformatiu)
4. Cicles implicats en les diferents etapes
5. Breu descripció del tipus concret de treball (títol i descriptors) 

  El moment següent va correspondre al muntatge de la taula global de tots els cursos
escolars del SEDEC amb els camps anteriorment descrits: ‘SEDEC 94-01’

Sobre les relacions, cal dir que hem establert una de tipus:1 a n.

També hem treballat com es pot veure a la base de dades amb les taules de ‘centres’ de la
província i amb les de ‘comarques’ cedides des del suport informàtic de la DTE de
Tarragona. A més, la taula ‘ICE’ incloïa, com hem dit, les activitats d’aquesta entitat des del
1996-97 al 1999-2000.

Les relacions entre les taules elaborades per nosaltres i la de centres, s’han establert
mitjançant el Codi8 que representa la identificació de cada centre escolar i de cada Centre
de Recursos Pedagògics de la província.

B. CONSULTES
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En un inici del tractament de relació de les dades associades a l’objecte propi de l’estudi,
vam realitzar consultes de selecció i agrupació des de les taules globals. 

Donada la poca experiència en tractament de bases de dades, teníem la idea que des
de les mateixes s’hi accedia a un nivell alt d’elaboració de la informació o, millor dit,
que podia resultar senzill relacionar mitjançant les consultes la informació que ens
era precisa. La persona de la DTE a Tarragona que ens va assessorar en els primers
moments, ens va recomanar que treballéssim de manera progressiva, tot traient de la
informació que elaboràvem, aquella que pogués constituir-se en casos o que, dins del
conjunt, ens fos rellevant. 
Les consultes que hem utilitzat, òbviament a partir de les de selecció inicials, són les
que ens permetran anar il.luminant qüestions sobre les que ens interessa tenir
informació.

A grans trets, els blocs informatius que establirem seran:

- relació entre activitats de formació, comarques i entitats organitzadores.

- casos de centres i /o zones pel que fa a línies formatives (modalitats que inicien la
formació, entitats organitzadores, persones assessores, etc. 

- cursos escolars en què s’ha realitzat més o menys formació (ordre, comarques,
entitats). Aquesta informació pot ajudar a comprendre els ‘moviments’ que ha jugat la
gestió de la formació.

- cursos escolars durant els quals s’hauria treballat la formació sobre el tema.

- assessors/es i nombre total d’accions per cada any.



155

4. DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ

4.0. INTRODUCCIÓ

Ens adrecem ara als lectors/es per a fer un aclariment sobre l’organització d’aquest apartat:
ho considerem recomanable donat que el nostre treball parla d’àmbits de recerca de diferent
nivell d’actualitat i això ens obliga a ser molt clars pel que fa a les explicacions sobre
l’organització del discurs. 

Dividim l'apartat en tres grans parts seguint la lògica de les fases de l'estudi: la
dedicada a la Preinvestigació, la dedicada a la investigació qualitativa i la dedicada a
l'estudi macroestructural amb el tractament de les bases de dades. Així, en primer lloc
presentarem els elements claus que vam construir a la fase de la Preinvestigació. 

Pel que fa a tota la informació de la investigació qualitativa, donada la impossibilitat de
donar compte del procés en l’espai d’aquest treball, informarem dels elements rellevants
per la millora qualitativa de la formació en l’apartat de les conclusions, tota vegada que
ens ajustem al que vam proposar al projecte de llicència.

La part més extensa de l’apartat de desenvolupament la dediquem a l’exposició del procés
d’anàlisi de l’àmbit macroestructural propi de la recerca de llicència. 

El tipus de discurs d'aquest apartat dedicat al desenvolupament de la investigació és
descriptiu-valoratiu en el cas de la Preinvestigació, i estadístic-valoratiu en el cas de
l'anàlisi macroestructural de la formació permanent.
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4. 1. PREINVESTIGACIÓ

4.1.0. INTRODUCCIÓ 

Vam anomenar Preinvestigació una fase prèvia o inicial de l'estudi en què, a partir
d'analitzar -amb major profunditat de l'habitual- informació valorativa dels professors sobre
accions de formació que havíem realitzat el curs 1995-1996, preteníem introduir-nos en el
camp d'estudi. 

Així, tant el disseny com el desenvolupament d'aquesta fase significa una aproximació al
camp d'estudi consistent a recollir informació complementària a la que habitualment es
recopila dintre dels paràmetres establerts per part del servei educatiu en el qual treballem,
SEDEC. També es duplicava ja en la Preinvestigació l'àmbit organitzatiu de la formació i
s'analitzava, amb igual intenció i instrumentalització, una activitat realitzada per a l'ICE de la
URV, sempre sobre la temàtica de la llengua, la lectura i l'escriptura. 

Enteníem que això ens permetria contrastar informacions sobre el contingut i l'efecte de la
formació i sobre les formes de recollir informació valuosa per a la comprensió d’allò que
succeeix en les activitats formatives: en tant que primera aproximació, no ens plantejàvem
cap altra finalitat més concreta. 

En síntesi, 
a) 3 contextos espaciotemporals d'anàlisi: 

- 1 ‘Mòdul’: curs amb projecte (consistent en una unitat de programació) organitzat per
l'ICE-URV17 

- 2 cursos de formació organitzats pel SEDEC 

Els contextos es refereixen, com a mostra dels contextos naturals en els quals es donava la
meva pràctica de formadora, a modalitats de curs (encara que es denominés “Mòdul”) i es
realitzaven sota l'auspici de les dues entitats de formació que es representen en aquest
estudi: SEDEC i ICE-URV. 

Els professors/es eren de centres diversos, i havien optat individualment a la formació per la
via habitual de ‘matrícula’ a una de les activitats de el ‘Pla de Formació de Zona’. Com es
veurà, pertanyen a centres de diversa tipologia, alguns situats en zones geogràfiques també
diverses. Les diferències entre les seves característiques constituiran, en conjunt, un dels
aspectes sobre els que plantejarem consideracions. 

b) 5 documents valoratius dels professors/es per a l'anàlisi: 
-Instrument n. 1: ICE-URV: Full de valoracions finals de el ‘Mòdul d’Aprofundiment de

la Reforma en l’àrea d’Intercomunicació i Llenguatges’ en Educació Infantil-2n. cicle. Oct.
1995-Feb. 1996, Reus (síntesi de totes les valoracions finals)

-Instrument n. 2: Eina d’Avaluació (síntesi de les diferents pautes de valoració) del
Seminari monogràfic: “Ensenyar a llegir i escriure en el marc del Programa d’Immersió
Lingüística. Educació Infantil i Primària”, en el curs 1995-96.

o SEDEC-Tgna-96
o SEDEC-Móra-96

                                                
17 En aquest cas, el Mòdul no era específic de la temàtica de lectura i escriptura, sinó de ‘Llenguatge
Verbal en Educació Infantil’ tot i que, com es veurà, la temàtica objecte d’estudi es va erigir com a
centre del treball degut, en part, a l’interès de les professores.
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- Instrument n. 3a i 3b dels participants en el Seminari monogràfic: “Ensenyar a llegir i
escriure en el marc del Programa d’Immersió Lingüística.” Educació Infantil i Primària, curs
1995-96: 

o Valoració semioberta (a) (Tgna) i 
o “Carta Oberta” (b) (Móra) 

4.1.1. ELEMENTS DEL DISSENY 

La informació que vam preveure era, d'una banda, aquella que correspon habitualment a
l'avaluació final que realitzen els professors sobre l'acció de formació que es tracti, a partir
de la utilització dels instruments estandarditzats que cada programa o servei educatiu té per
a aquest propòsit: en el cas del SEDEC, escales de valoració amb un cert grau d'obertura en
les respostes, encara que limitades pel propi fet de proposar uns graus i uns continguts a
valorar. En el cas de l'ICE-URV, instruments també de tipus escala de valoració però de
caràcter més obert. 

 Com comentàvem en l'apartat de les bases teòriques, les respostes dels professors davant
aquests instruments solen ser minses i “estandarditzades” degut, en gran part, a les
condicions en les quals els responen: en moltes ocasions es realitzen en l'última sessió, a
última hora, en una situació que, fàcilment, pot percebre's com “obligada” administrativament
i poc rellevant quant a les seves conseqüències. 
 
 A això se suma que, amb aquesta instrumentalització, i, sobretot, en les situacions al voltant
de les modalitats ’cursos’, als professors se’ls demana d'avaluar allò que -en general- no han
tingut l'oportunitat d’‘assumir’ com a objectiu de la seva formació, és a dir, davant situacions
que són, per diverses causes, poc autogestionades, se’ls demana ‘formalitzar’ el procés en
el moment últim. 
 
 La majoria de les vegades, en definitiva, les respostes són positives i/o neutres però, en tot
cas, massa opaques per a la comprensió i avaluació formatives del propi procés
d'ensenyament i aprenentatge docents. 
 
 Per totes aquestes raons, preteníem sumar a la informació habitual una altra menys
estandarditzada que ens permetés conèixer millor allò que valoraven els professors:
bàsicament, quins aspectes valoraven -quant a continguts- i en quins elements de la
dinàmica relacional es basava el seu aprenentatge. 
 
 L'anàlisi interpretativa de les dades qualitatives passa per reduir-les de forma que arribem a
una quantitat d'unitats significatives i manejables, estructurar-les i representar-les i,
finalment, extreure i/o confirmar unes conclusions més comprehensives (Marcelo,
1995b). 
 
 En el nostre cas, per al tractament de la informació recollida en aquesta fase que venim
descrivint, es va abordar una fase de reducció i de representació de dades, més com a
ordenació que com a categorització. 
 Vam ser altament literals amb les dades, bàsicament per dues raons: en primer lloc per a
extreure una percepció general i, en segon lloc, per a establir una distància en el temps i
poder alliberar-nos de certes implicacions emotives implicades en el nostre rol de formadora
(d'empatia, de desacord, de decepció, de cansament, etc.), al mateix temps que preteníem
recollir el tipus de discurs que usaven els professors sense haver establert cap altra
categoria que les macrocategories que en algun cas els vam proposar. 
 Vam usar el mapa conceptual com a instrument que pretenia ser coherent amb els
propòsits d'aquesta fase de l'estudi. Al final d’aquest mateix apartat en presentem un com a
il.lustració del tipus d’informació i d’organització a la qual vam arribar (Annex
Preinvestigació).
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 Conservem els noms de les professores i els centres educatius dels quals procedien i més
endavant fem al·lusió a les característiques que hem considerat rellevants per a la
comprensió holística que ens ocupa. 
 A continuació presentem l'informe final (i ometem ara tota la informació relativa al tractament
de la informació i al desenvolupament en general) de la Preinvestigació que,
necessàriament, inclou algun tipus de descripció dels contextos i les persones implicades. 
 
 
 4.1.2. CONSIDERACIONS FINALS 
 
 En síntesi, a partir dels aspectes específics recollits després d'aquest procés inicial de
reflexió i recollida de dades, com a formadora em plantejo: 
 
 0) Es poden recollir, a partir de la diversitat de documents previstos pel disseny de la
Preinvestigació, alguns aspectes, incipients quant a forma i elaboració però rellevants quant
a pistes a seguir en la posterior investigació, relatius a implicacions:

- institucionals
- personals
- de coneixement didàctic
- professionals o de coneixement professional
- sobre quins canvis han ‘experimentat’, com han canviat, i per què 

 Si els desenvolupem, serien:
 
 a) La necessitat de posar en coneixement dels contextos de treball de les professores
i, en general de tots els centres de la zona, la temàtica curricular de la lectura i
l'escriptura “constructivista”, atès que el contrast de valoracions sobre la seva
potencialitat didàctica havia resultat positiu i semblava recomanable seguir treballant en
aquesta línia. Com a col·lega dels professors amb els quals tinc relació com a formadora,
considero, en aquell moment (1994-1995) que tenim davant una –necessària- innovació
curricular que cal abordar. 
 
 Aquest interès s'origina -“ho origino” com a formadora atès que no tenia cap tipus
d'exigència des de la instància organitzadora- amb motiu de proposar centrar-nos en els
continguts procedimentals de llengua escrita en aquest nivell i com a tractament didàctic
d'un dels principis “constructivistes” (‘partir dels coneixements previs dels alumnes’). 
 S’ha de dir, abundant en l'autonomia de la persona formadora i del seu criteri que,
aleshores, les directrius curriculars administratives, en absolut plantejaven un tractament
sobre el tema, mentre que en el nivell pràctic dels centres sí s'estava iniciant (de la mà de la
psicolingüista Anna Teberosky en algunes zones de Girona i Barcelona). 
 
 Serveixi això com a fonament de la importància de la formació i preparació de les
persones formadores, així com de la necessària autonomia i llibertat respecte a les
directrius administratives, en tant que observadora pròxima de les necessitats dels
contextos pràctics. Altra cosa és que les administracions educatives afavoreixin els fluxos
d’informació entre diferents agents que s’aproximen a la pràctica des de diferents
perspectives.
 
 De fet, el SEDEC inicia el treball sobre la temàtica el curs següent i el continuarà fins a
l’actualitat.
 
 b) La possibilitat que es puguin realitzar accions formatives significatives per als professors
assistents que promoguin noves formes de formació: s'intueix en aquest sentit que no és el
tipus de modalitat la que determina aprenentatges significatius, sinó allò que s’hi
“viu”. En definitiva, quan es dóna el DP dels professors, les qüestions personals,
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didàctiques, institucionals, incloent aquestes últimes la imatge “professional” del professorat
entre els pares i, per tant, la qüestió de qualitat de la docència, es troben interrelacionades. 
 Encara que es tracti d'una formació didàctica, el tractament -necessàriament- ha de remetre
a un concepte sistèmic de formació. 
 c) En relació amb l'anterior, el caràcter marcadament individual de les iniciatives dels
professors per a participar en la formació fa interrogar-nos sobre si és rellevant seguir
considerant als cursos com a possibilitadors d'iniciatives individuals; en
conseqüència, ens preguntàvem: com es facilitarà l’“expansió” des de les iniciatives
individuals cap a les grupals o institucionals?. 
 
 Preteníem incardinar la modalitat ‘curs’ en plataformes més àmplies de formació en les quals
aquestes poguessin considerar-se un punt de partida amb continuïtat assegurada. Intuíem
alguna cosa semblant a itineraris de formació entesos com a plataformes
d'organització dels recursos i esforços dedicats a la formació. 
 
 d) La tendència a homogeneïtzar al “destinatari” de la formació i a no contemplar
suficientment la gran diversitat que comporta cadascuna de les “accions de formació”, ens
duia a pensar que cada acció de formació havia d’entendre's com un ecosistema
particular a “escoltar”, i, conseqüentment, la tasca del formador/a havia d’estar centrada
en la sensibilitat contextual i en ser aprenent d’“expert” en viatges d'aprenentatge docent. 
 
 Això obligaria, des dels primers moments de la formació, a conèixer-nos (en diferents
sentits).
 En la Preinvestigació, observàvem com tot i no haver demanat una informació exhaustiva
relativa a les característiques personals i laborals de les persones assistents, elles mateixes
l'expliciten en els seus autoinformes i vam constatar que existeixen diferències: 

1. treballen en diferents etapes i cicles educatius: Parvulari, Cicle Inicial, o Cicle Mig i
Superior 

2. tenen diferent experiència docent així com diferent experiència en l'etapa en la qual
se centra la formació: experiència perllongada, recent o nul.la en el parvulari 

3. treballen en diverses tipologies de centres: centres públics, privats (tots concertats
econòmicament però amb diferències en tant que ‘garants’ d’estructures
organitzatives, ideològiques i de ‘servei’ públic); ordinaris, d'Educació Especial. 

 
 Pensem que tots aquests factors tenen una directa i forta implicació en les formes personals
de ser docents i de participar en les experiències de formació.  
 
 e) La percepció d’asistematització que tenien les professores (ICE-URV-95-96) sobre el
traspàs de coneixements construïts en els cursos als seus contextos de treball, ens fa
preguntar-nos: quins sistemes de treball conjunt es desenvolupen en els seus
centres, quin tipus de liderat i quin sistema organitzatiu “controla” l'entrada
d'informació? Com aprenen els centres i qui lidera els processos d'aprenentatge? 
 
 Per la nostra experiència docent en centres d'Infantil i Primària suposàvem que, en la
majoria dels casos, les ‘bregues’ es donaven en relacions de parells (entre professors del
mateix nivell) i el “projecte educatiu” que orienta l'acció, moltes vegades, no sembla altre que
la sort que t'ofereix la destinació quan t'ofereix un o altre parell: no hi ha molt més. Des de
l'actualitat, assumim que la cultura de treball en comú ha canviat, però -àdhuc desitjant que
el grau de transformació sigui gran- no podríem dir quant. 
 
 f) Per altra part, tot el terreny d’allò “informal” sembla tenir potència en l'efecte de
divulgació entre professors d’allò que han “construït” individualment en el curs de
formació: bé en el mateix nivell o bé en el cicle, les professores consideren possible, encara
que sigui de forma asistemática, transmetre l'après...funciona així l'aprenentatge en
l'organització educativa?. Pot pensar-se que l'aprenentatge informal és rellevant? 
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 g) El SEDEC mostra una forma en alguna mesura rígida quant a la seva “publicitat”:
des del moment de la Preinvestigació la modalitat ‘curs’ que es va analitzar ha mantingut
durant massa temps el mateix títol, tot i que el servei, a través de persones intermediàries o
“coordinadores” ha estat posat en avís sobre la poca significatividad del mateix per a
contextos geogràfics on la immersió no és/era un programa didàctic prioritari. El mateix
podríem dir quant a la rigidesa vers l’organització del contingut i vers el propi disseny
organitzatiu de les activitats formatives (per exemple, no plantejant que es poguessin fer
cursos de continuïtat, o partir un curs ‘extens’ en contingut en dues edicions consecutives).
Tot assumint els plantejaments del SEDEC central, en la Delegació Provincial de Tarragona
s’era més sensible a aspectes raonables a modificar. 
 
 h) La revisió dels instruments de valoració sobre la formació del professorat, si bé és
complexa per l'extens àmbit d'actuació dels plans de formació permanent, es considera
inexcusablement necessària ja que, d'altra forma, es poden plantejar problemes
epistemològics, és a dir, es pot estar obviant una certa contradicció entre el que
“informa” i el que la pròpia formació pretén. Ens plantejàvem la validesa dels instruments
d'avaluació de la FPP en els nostres contextos concrets de treball. 
 
 i) Des d'una perspectiva de “bon” ensenyament docent en el context de formació,
recollíem, d'entre altres referències valuoses, la de Guskey (1986, en Marcelo, 1994, i
Villar Angulo, 1993). En el Treball d'Investigació (Iranzo, 1997: 145) escrivíem referent a això
que, segons la “Hipòtesi de Guskey”, “el canvi en els professors pot venir donat per un canvi
en “les actuacions o resultats” dels alumnes, i que, pel que vèiem, aquesta hipòtesi anava
apareixent amb una certa base en la realitat.” 
 Com sabem, Marcelo (í.) es plantejava com a interrogant, què succeïa quan el canvi
proposat no era menor i suposava risc, incertesa, etc., proposant, com a àrea susceptible de
presentar aquestes característiques, la de la lectoescriptura. 
 
 Encara que de moment no havíem entrat als components de la innovació, pensàvem que la
seva concreció aportaria informació sobre quins elements signifiquen més o menys risc, més
o menys “trencament d'esquemes” previs i, per tant, necessiten recolzar-se en modificacions
en els alumnes que “animin” el procés de canvi dels professors. 
 
 També apuntàvem que Hargreaves (1996), autor que hem recollit en l'anàlisi teòrica,
plantejava la importància de l’“aprenentatge social” en contextos particulars de cultura
institucional i advertia sobre els diversos i singulars graus d'autonomia. 
 
 Per a finalitzar aquest informe associat al moment de la Preinvestigació, cal ressaltar que el
feed-back realitzat com a resultat d'aquest moment de la investigació, va confluir en
canvis en la pràctica habitual en el SEDEC (i, en general, en la pràctica de la
formació).   
 En concret, es va assumir que l'experiència dels cursos s'havia desenvolupat segons les
següents circumstàncies: 
 - massa nombre de professors participants (aleshores encara els dèiem ‘assistents’) 
 - massa continguts planificats per a poder ser tractats convenientment 
 - continguts marcats oficialment 
 - poc domini de l'aprenentatge dels professors per part dels/es formadors/es 
 - poca autonomia com a formadors 
 
 Aquestes consideracions es van traduir en: 
 - partir els contingut en 2 anys o establir seminaris de continuïtat, allà on no fos possible
organitzar posteriorment als cursos -i naturalment, si era requerida pels professors- formació
de centre; la forma concreta es pactaria amb SEDEC-Tarragona, els centres i els CRPs. 
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 - Limitar en tant que sigui possible el nombre de professors encara que, en definitiva,
aquesta possibilitat s’autolimitava a si mateixa per circumstàncies “majors”: acceptar un
nombre major de professors assistents era ‘urgit’ per les necessitats de la zona. 
 Recordem que, en aquell moment, a Catalunya, les diferents zones-CRP tenien adjudicat el
nombre d'accions que podien desenvolupar d'acord amb nombre total de professors de la
geografia comarcal i, per tant, la pressió era exercida -des del propi CRP -que treballava “en
precari” o de forma també rígida- cap a l'admissió “màxima possible” de professors en les
activitats organitzades. 
 
 - Incorporar: 

 - l'avaluació de conceptes inicials dels professors 
 - lectures d'articles i discussions “professionals” 
 - tractament més exhaustiu de blocs de continguts que es consideren més rellevants
per a la ‘seguretat’ dels professors 
 - establir connexions entre els cursos i els assessoraments, mitjançant la implicació
de l'organització estratègica: Inspecció-ponent de la Delegació Territorial
d'Ensenyament de Tarragona 

 
 Després d'aquestes consideracions, s'iniciaven en el curs 1996-97 altres fases de la
investigació referides als contextos que hem analitzat exhaustivament. Mostrem a
continuació l’annex que il·lustra, com dèiem, el tipus d’informació-organització de la
informació que ens permeté extraure les conclusions que hem presentat. 
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Móra-2
/V.

ANNEX PREINVESTIGACIÓ        Maribel P.-30´ P.P.

valora continguts                abans                                               ara
                                                          
“m´han clarificat molt                                   canvi, quan / com
les idees i la meva                                        “no canvi perquè sóc
manera de treballar”                                      parvulista des de fa dos
                                                                       cursos i tinc poca 
                                                                         coneixença”.
                    1).- NECESSITATS,                          
     “sí et puc dir el perquè d’un curset                        1).- Al llarg del curs m’he replan-
       sobre el constructivisme aplicat a la                    tejat aspectes d´Organització de 
                      lecto-escriptura”                                    l´aula, manera de treballar i els
                                                                                     recursos utilitzables per ajudar
                                                                                       els nens a construir els seus A.
                                           2).- Si t’he de ser sincera,
                                             venia amb una mica de            M´he adonat que encara hi ha
                                             recel (...) havia assistit            coses que no sé, d´altres les
                                            a un curset de Blanquerna       feia sense ser-ne conscient, 

... no gens profitós.                 i altres no caldrà modificar.
           A)
“També a l’escola
de V., esperava ajuda
sobre com treballar amb infants                                             Entre manera Montessori / Constructivista 
tan petits (estava acostumada  a         em decanto per aquesta . Intentaré introduir
tots C.M. i C. S.) i l´ajuda fou  poca,+                                             els canvis possibles. Hi haurà 
:”Què bé t’ho passaràs limitacions pel parvulari de la meva escola
amb els de 3. No cal fer res”.        
Però hi havia alguna cosa 
que  no funcionava        

        com seguir      com valorar 
                 el procés de      el nivell assolit

        la L-Escrip.       pels nens.
Llavors al planificar el curs, 
recullo materials “constructivistes” i       
en el plaç d´un mes,                                               
... treball de lectura dels noms                                           com, i en quin
propis, i al llarg de l´any l´altre                  què se’ls          moment iniciar
vocabulari, * amb lletra montes-                 havia                   l’escriptura
   soriana (“l´inconvenient”).                       d’exigir

 era o no convenient  
                                                                           obligar-los a seguir el mateix 
                                                                                    ritme a tots.
CENTRE:  “Al P (...) no s´arribarà a una modificació total de la L- Escriptura: està massa arrelat:               i molts dubtes més
� Treball del so-grafia
� Lletra lligada.
� Tots els nens a igual ritme./Ritme marcat per la mestra/e.
Tot i això (...) s´han produït canvis positius, ja que no es pensa que la lectura a través del nom propi és el mateix que ensenyar
a parlar als lloros ... “els mestres de Primària veuen bé els resultats ... (tres d´ells tenen fills a E.I).
Conclou: ”Mercès per tot”



4.2. DESENVOLUPAMENT MACROESTRUCTURAL 

4.2.0. INTRODUCCIÓ

Donat que la quantitat d’informació amb què hem treballat és important, hem partit,
com a plataforma d’anàlisi, del tractament de les dades associades a una de les
entitats de formació, el SEDEC, per a passar després a l’anàlisi de les activitats
formatives realitzades des de l’ICE-URV, de manera que el que en resulti sigui una
contrastació i complementació de la informació.

És clar que l’estatus del SEDEC i de l’ICE-URV en tant que responsables més o menys
directes de la formació en el àrea de llengua no és la mateixa, i, per tant, l’ordre anteriorment
determinat en l’anàlisi, dóna a cadascuna d’aquestes entitats papers complementaris, però
diversos. 

Certament, l’analisi que es pot fer des de les administracions d’ambdues entitats no té
perquè ser similar al nostre, donat que en el propi concepte d’avaluació, com hem vist en
l’apartat de les bases teòriques, s’ha de contemplar el doble vessant de ‘control’ i de ‘valor’. 
Nosaltres hem utilitzat tota la informació de la qual hem disposat per a oferir una idea sobre
el valor de la formació com a ajuda al desenvolupament d’una innovació en l’àrea de
llengua, i hem pretès superar la intencionalitat de control i/o còmpute de l’activitat formativa
desenvolupada durant els anys analitzats. Entenem que, d’aquesta forma, podem aportar
elements ‘nous’ -per desconeguts i també per inusuals- que haurien d’ampliar la visió
global de l’avaluació dels plans de formació institucionals.  

En el nostre tractament únicament considerem les activitats que s’hagin inclòs dins del
PAFPZ i, per tant, només seran anomenades però no tractades com a elements a incloure
en les múltiples relacions establertes, aquelles altres organitzades pel Departament
d’Ensenyament, per exemple, en col·laboració amb les universitats com la URV i la UOC
(ens referim, concretament, als ‘Cursos d’Especialització en Educació Infantil’), tot i que
ta ngut incidència en la província, així com algunes altres organitzades
d  del propi Departament, com ho serien les ‘Jornades de llengua’. 
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ltres activitats que no es van considerar dins del PAFPZ i que, per tant, nosaltres tampoc
drem en compte serien les reunions de Caps d’Estudi (per a tractar aspectes de caràcter

eneral associats al Tractament de les Llengües el setembre de 1998) i les reunions amb
ts els equips dels EAPs (una reunió a Tortosa per a les comarques que actualment
nstitueixen les Terres de l’Ebre i una altra a Reus agrupant-hi tots els equips de la resta

e la província, el setembre de 1999). Ambdues activitats van estar organitzades des de la
specció Educativa de la Delegació Territorial d’Ensenyament de Tarragona.

ampoc tenim en compte les altres activitats que organitza l’ICE-URV fóra del PAFPZ
Activitats pròpies’, ‘Activitats iniciativa ICE’, ‘Normalització Lingüística’, ‘Àrea de Formació
rofessional’ i ‘CAP’).

n el cas d’aquesta última entitat, donat que la diversitat en les temàtiques i en les activitats
s més gran que en el cas del SEDEC, cal tenir en compte que prenem les següents
ecisions:

. No considerem la formació en el nivell d’Educació Infantil primer cicle (Llars d’infants).

. Incloem els –pocs- casos de formació en llengua que específicament tracta o bé una
etodologia ‘globalitzadora’ (‘Projectes’) o bé la particularitat dels registres locals.
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3. Tenim en compte que, en nombrosos casos, el fet que la modalitat formativa s’anomeni
seminari o assessorament, no respon tant al fet que siguin essencialment diverses, sinó més
aviat a requeriments sobre la durada de les activitats (dins del període estudiat i en el cas,
sobretot de l’ICE-URV, per directrius generals de la SGFPP, (actualment SGFPRC) la no
continuïtat d’una modalitat més enllà de dos anys, cosa que obligaria, en cas que es
considerés necessari continuar la tasca formativa, a canviar la nominació de l’activitat.

Com se sap, cada curs escolar la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos
Pedagògics estableix els criteris i les instruccions precises per a desenvolupar el Pla de
Formació Permanent (Generalitat de Catalunya, 1997)18 i, per tant, aquestes directrius han
anat modificant-se o consolidant-se any rera any, també pel que fa al tipus de modalitat i a
les condicions de cadascuna d’elles. 

El fet que en el nostre estudi parlem –bàsicament- de dos grans modalitat ‘Curs’ i ‘Formació
en centre’, tempera la qüestió de definició i diversitat de cada modalitat formativa donat que
diferenciem la modalitat ‘curs’ de les altres més contextualitzades en un centre concret
(seminaris, assessoraments, grups de treball). 
Actualment s’ha establert (en l’ICE-URV) la modalitat de ‘curs en centre’: caldria preguntar-
se si aquesta nova modalitat respon al fet que la formació en centre no s’ajusta al que
originàriament es va definir (PIEFP19, MEC 1989a) com a formació autònoma o formació en
centre, o, perquè, en tot cas, cal entendre que l’autèntica formació en centre és poc usual i
convé establir modalitats ‘informatives’ en els centres per a que, com a conseqüència
s’iniciïn processos reals de formació en els claustres i/o equips docents. 
 
 4. No contemplem l’activitat formativa ‘Seminari de formadors de formadors’ que es va
realitzar organitzat per l’ICE-URV els cursos escolars 1998-99 i 1999-2000, aplegant, amb
l’intent de crear una plataforma de treball compartit, les persones formadores en l’àrea de
llengua que actuaven a la província. 

El curs 2001-02 es va activar de nou aquest seminari i s’està continuant el 2002-03: en
aquest nou període dos formadors20 realitzen la tasca de liderar el grup de manera que
potser podríem parlar d’una modalitat mixta entre el seminari i l’assessorament. Aquest fet
respon, en part, a que l’ICE-URV es troba, de forma habitual, amb notable dificultat a l’hora
de ‘trobar’ formadors que puguin respondre a les demandes del professorat en la temàtica
de la ‘lectoescriptura’ en EI i el consegüent treball de la llengua a EP. Així, aquesta formació
és entesa per l’ICE-URV com una plataforma formativa de nous formadors. 

5. No es contemplen tampoc les activitats tipus jornades.

6. Ha resultat difícil discernir entre els nivells educatius que han treballat la temàtica objecte
d’estudi durant el període establert donat que, en nombroses ocasions, hem observat que
els nivells educatius participants en la formació no corresponien estrictament amb els que
constaven en els documents; de vegades, consta genèricament ‘Educació infantil i primària’;
de vegades consta educació infantil i sabem que, en realitat, l’acció formadora s’ha estès a
tot el claustre. 
De fet, parlem d’un fenomen de ‘fagocitació’ per part, o bé de tot el claustre, o bé d’altres
cicles, de nombroses activitats formatives que són demanades originàriament des del cicle
d’educació infantil. 

En aquest sentit hi ha alguna consideració més a fer:

                                                
18 Pel curs 2002-2003, veieu ‘PFZ. Pla de Formació de Zona. Criteris i instruccions 2002-2003. 
19 Recordem, ‘Plan de Investigación Educativa y Formación Permanente del Profesorado’, MEC, 1989a.
20 Enric Queralt i jo mateixa, Pilar Iranzo, assessors del SEDEC de Primària a la província de Tarragona

http://www.gencat.es/
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- El desenvolupament curricular de l’àrea de llengua en el marc creat per la LOGSE a
Catalunya, s’inscriu, a totes les etapes i cicles educatius, en els plantejaments
‘constructivistes’. Aquest fet fa que tot i que ‘l’ensenyament i aprenentatge de la
lectura i escriptura amb una enfocament constructivista’ remet als nivells inicials de
l’escolaritat, també es considera en els altres nivells educatius de l’etapa primària: en
conseqüència, no hem tractat únicament els nivells d’infantil i cicle inicial, sinó que
contemplem les etapes infantil i primària.

- Analitzarem casos concrets entorn de centres, i aquí sí que podem contemplar i
analitzar més específicament el recorregut de la formació pels diferents cicles donat
que ens aproximem havent-nos centrat en allò que de cert ‘sabem’ que s’hi ha
tractat.

- Pel que fa al SEDEC, des que des de la SGFPPRP s’ha centralitzat la informació
dels serveis educatius, s’especifica tant el títol com els nivells implicats en la
formació de manera que ja no consta genèricament com abans ‘Seminari d’escola’ o
‘seminari monogràfic’ (curs) com a única distinció. Això facilitarà en el futur anàlisis
com el que nosaltres hem desenvolupat. En l’ICE-URV, donat que consta el títol, la
informació resulta més concisa (encara que el problema és la gran quantitat
d’informació que en resulta i que només està introduït en base de dades el període ja
comentat). 

En definitiva, doncs, cal considerar la informació relativa als nivells educatius de manera
aproximativa. 

4.2.1. BLOCS INFORMATIUS DESPRESOS DE LES DIFERENTS ‘CONSULTES’

A) FORMACIÓ / COMARQUES (SEDEC / ICE-URV): anàlisi de l’equilibri geogràfic i
la intervenció institucional

La consulta ‘Consulta centres-activitats per cursos’ (annex 3) connecta: 

Codi 8/Lloc-seminari/Localitat/Títol/Curs escolar/Tipus de modalitat/Nivell. 

A partir d’aquests camps la consulta permet veure, del total d’activitats realitzades, insistim,
dins dels PAFPZs, aquelles que poden associar-se a cada centre i CRP, veient, per tant, el
tipus de modalitat i els nivells educatius que, a cada curs escolar, haurien participat en la
formació. 

Se’n contemplen un total de 202 activitats del SEDEC al llarg dels 7 anys analitzats.

Agrupem per comarques amb la consulta: ‘Consulta-comarques-ordenades’ (annex 4)

Amb els camps Codi8 i comarques, la consulta mostra la proporció d’activitats de formació
en total que s’han realitzat a les 10 comarques de Tarragona21, ordenades en ordre
descendent (és a dir, per ‘total’ entenem que no diferenciem encara la modalitat):

                                                
21 Usarem a partir d’ara les abreviatures en lloc del nom complert de les comarques.

A. 1. SEDEC



Tarragonès (T): 88  (43,6%)
Baix Camp (BC): 43  (21,3%)
Baix Penedès (BP): 17  (8,4%)
Conca de Barberà (CB): 11  (5,4 %)
Baix Ebre (BE): 10  (5%)
Alt Camp (AC): 10  (5%)
Montsià (M): 9  (4,5%)
Priorat (P): 6  (3%)
Ribera d’Ebre (RE): 5  (2,5%)
Terra Alta (TA): 3  (1,5%)

Agr s, en resulta:
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 i T: 64,9 %
, CB, BE, AC: 23,8 %
P, RE, TA: 11, 5 %

artir de considerar com a punt de partida de l’anàlisi aquests percentatges, ens ha calgut
eçar-nos a informacions que els ubiquin en una línia de proporcionalitat respecte la
sitat escolar i de professorat a aquestes comarques: hem analitzat -per comarques-
percentatges d’alumnes i de professors, així com la ratio alumnes/professor per

ualitzar’ la relació establerta entre dotació d’activitats de Formació Permanent i població
olar i professional, tot buscant, per tant, una valoració sobre la ‘equitat’ en dita dotació. 

ealitzéssim l’anàlisi sobre el moment actual, caldria tenir en compte els canvis que està
osant el fenomen de l’acollida d’alumnes estrangers i la consegüent necessitat
alitzar particularment els centres en tant que proclius a una creixent diversitat. El ‘Pla
rdepartamentl d’Immigració 2001-2004’ del Departament d’Ensenyament i els diversos
s que es desenvoluparan al seu voltant, així ho preveuen.Per la nostra part, i en
rsos foros, també ens fèiem ressò de la necessitat d’articular mecanismes nous en el

teix sentit. (Iranzo i Queralt, 2002a i 2002b)

nant al propòsit anterior, un cop informats pel ‘Servei de documentació i informació’ del
artament d’Ensenyament de la Generalitat, hem consultat la informació que fa pública en
at electrònic (http://www.gencat.es) en els apartats d’estadística, i hem elaborat la

rmació relativa al número d’alumnes dels cursos 90-91 i 99-00 donat que és aquest
íode, dels que hi consten, el que es correspondria millor a la franja de cursos escolars
 ens interessa analitzar.

 que fa a la informació sobre el número de professors farem ús de la relativa al curs 99-
perquè tenim en compte que, a grans trets, la tendència ha estat pràcticament similar
re un i altre moment. Certament, les ratios alumnes/professors han variat al llarg dels
rers anys però, pel que fa al nostre estudi, ens és útil considerar aquest moment com a
rència.

nt a la densitat o ratio d’alumnes per professor, hem de tenir en compte entre d’altres
stions (destacant-hi, com dèiem, la creixent diversitat a les aules i les consegüents noves
essitats formatives dels docents), que en aquesta informació es comptabilitzen
stintament els professors amb tasques de tutors o d’especialistes (itinerants i no
rants) així com també cal tenir present el fet que hi ha professors que atenen en llurs
s alumnes de diversos nivells educatius. Volem dir que aquestes ‘ratio’ informarien
èricament d’una relació número de professors/ número d’alumnes.
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Ordre de
comarques
per número
d’alumnes

PERÍODE 
90-91

PERÍODE 
99-00

Alumnes
EI

Alumnes
EP

Ordre de
comarques
per número
d’alumnes i
professors Alumnes

EI 
Alumnes
EP

NÚMERO i %
de
professors

T 4516 15574 T 6159 11087 1232-29,8%
BC 3529 11834 BC 5467 8982 1023-24,8%
BE 1565 5492 BE 1966 3615   421-10,2%
M 1194 4592 BP 1900 3310 367-8,9%
BP 961 3425 M 1500 3106 337-8,2%
AC 923 2744 AC 1204 2008 271-6,6%
RE 556 1834 RE 681 1161 174-4,2%
CB 462 1312 CB 560 964 150-3,6%
TA 242 871 TA 265 545 80-1,9%
P 150 560 P 178 385 75-1,8%
Total 55043 4130

  
La qüestió és que sobre la relació que cercàvem en resultaria que les comarques T i BC
estarien tractades ‘conseqüentment’, no només en resposta al criteri anterior de la
ratio sinó també al criteri de constituir-se en zones objecte de Plans Intensius de
Normalització Lingüística (PINLs, 1988, a Tarragona): en concret, pel que fa a la
Província de Tarragona, ens referiem al ‘Pla Intensiu de Normalització Lingüística de
Tarragona-Reus i zona d’influència’ (Generalitat de Catalunya, 1998) que esdevingué actiu
des del curs 1987-88 fins el 1996-97. 

BP, estaria també ‘consequentment tractada’ a causa, per una part, de la ratio i, també,
per ésser aquesta ‘zona d’influència’ del PINL donat que va ser la comarca pionera a la
província en integrar alumnat provinent d’altres països (inicialment sobretot provinents del
Marroc); CB i, en alguna forma, també P, estarien ‘positivades’, potser per ésser zones
de dinamització ‘cultural’ en relació amb la llengua (Cornudella-Montblanc) i per respondre
des del CRP de manera dinamitzadora de la zona educativa; BE i, en menor grau, AC
haurien estat tractades de forma suficientment equitativa, i M i RE hurien respost al fet
que no tenint eixos de PNL ni alumnat estranger, la resposta hauria vingut donada –
insistim, en el perídoe estudiat i sense prejudici que en anys anteriors hagués estat diferent-
pel desenvolupament d’activitats formatives que concentraven alt número de professorat a
cada activitat. Com es veurà, sobretot en el cas de M., un cicle perllongat de formació a
la zona fa ‘virar’ la tendència, i, ja des del 2000-2001, augmenten notablement les
activitatas formatives.
 
ORDRE DE COMARQUES:
RATIOS alumnes/profe

ORDRE DE COMARQUES: ‘DOTACIÓ’
D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

BP 14,2 a per prof. Tarragonès: 88  (43,6%)
T 14 a per prof. Baix Camp: 43  (21,3%)
BC 14 a per prof. Baix Penedès: 17  (8,4%)
M 14 a per prof. Conca de Barberà: 11  (5,4 %)
BE 13,3 per prof. Baix Ebre: 10  (5%)
AC 11,9 a per prof. Alt Camp: 10  (5%)
RE 10,6 a per prof. Montsià: 9  (4,5%)
CB 10 a per prof. Priorat: 6  (3%)
TA 10 a per prof. Ribera d’Ebre: 5  (2,5%)
P 7,5 a per prof. Terra Alta: 3  (1,5%)



En tot cas, aquest repartiment il.lustra com en alguns casos, els recursos dels que es
disposaven i els criteris de repartiment establerts (inicialment sobretot la ‘normalització
lingüísitica’) feien arribar la intervenció fins on es podia, tot i que, indubtablement, hi ha
comarques que també haurien necessitat, d’haver pogut arribar-hi els recursos, de
dinamització professional: la solució de concentració del professorat remet a l’ús de la
modalitat ‘curs’ respecte ‘la formació en centre’. Com plantejàvem a les bases teòriques,
moltes són les raons per a no descuidar aquesta modalitat.

Pel que fa a saber allò que s’ha esdevingut a l’ICE-URV informació que, recordem-ho, ens
permetrà veure si les ‘dotacions’ anteriors van estar compensades i/o incrementades per la
demanda/resposta duta a terme per l’altra entitat organitzadora que analitzem, ha calgut:

1. Elaborar per la nostra banda la taula sobre part del període d’estudi, donat que la
informació no estava organitzada en base de dades, la qual cosa ens ha obligat a analitzar
la informació dels cursos 1994-95, 1995-96 i 2000-01 en la documentació disponible en
paper en els arxius de l’ICE-URV, resultant-hi el següent: 

Comarques/activitats per
cursos escolars
que no estan inclosos en
la base de dades

   1994-95 1995-96      2000-01

Baix Camp - 2 7
Tarragonès 1 4 8
Baix Ebre - - 4
Terra Alta - - 2
Baix Penedès 1 2 1
Ribera d’Ebre - - 2
Alt Camp - - 3
Prio 1 1 1(conferènc)
Mon

Con
TOT

2. T
(tots
per n
96-9
temà
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A. 2. ICE-URV i anàlisi
global
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tsià 1(relacionat amb llengua, tot i no ser
–pròpiament- de la temàtica)

- 1

ca de Barberà 1 - 1
AL 4/204 9/206 30/s-r

ot observant les consultes ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-tema-nivell
)-cursos’ i ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-cursos’ (annex 5), elaborades
osaltres a partir de la base de dades que sí estava organitzada per l’ICE-URV (període

7 //99-00), resultaria que l’ordre global d’activitats per comarques en relació a la
tica de la llengua seria el següent22:

                                        
 es veu mostrem la informació sense excloure Educació Secundaria i excloent-la



SENSE ELS CURSOS 94-
95, 95-96 i 2000-01
Tots els nivells ICE-URV
(50)

AMB ELS CURSOS 94-95,
95-96 i 2000-01 i només
consultant els nivells
educatius d’EI i EP ICE-
URV (86)

EI i EP SEDEC (220)

Baix Camp: 18  (36 %) 25 (29,1 %) Tarragonès: 88  (43,6%)

Tarragonès: 8  (16 %)

Baix Ebre: 8  (16 %)

20 (23,3 %)
8 (9,3 %)

Baix Camp: 43  (21,3%)

Terra Alta: 5  (10 %) 7 (8,1 %) Baix Penedès: 17  (8,4%)

Baix Penedès: 3  (6 %) 7 (8,1 %) Conca de Barberà: 11 (5,4 %)

Ribera d’Ebre: 2  (4 %)

Alt Camp: 2  (4 %)

Priorat: 2  (4 %)

4 (4,7 %)
5 (5,8 %)
4-5 (5,8 %)

Baix Ebre: 10  (5%)
Alt Camp: 10  (5%)

Montsià: 1  (2 %) 2-3 (3,5%) Montsià: 9  (4,5%)

Conca de Barberà: 0 2 (2,3%) Priorat: 6  (3%)
Ribera d’Ebre: 5  (2,5%)

Interzona: 1 (2%) 1 internivells Terra Alta: 3  (1,5%)
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tatges, tot i que no canvien l’ordre, sí modifiquen el tipus de repartiment i les
ntracions. Encara que depassa l’objectiu d’aquest treball ens crida l’atenció donat que
reix un esforç important que l’ICE-URV dedica a aquella etapa atès que, a més,
geix –pel que fa a la formació permanent- per altres concrecions institucionals.  

tesi pel que ens ocupa, T i BC, tornarien a ser –també en relació a l’ICE-URV- les
ques ‘més abundoses’, donant-se un canvi de posició de T respecte a BC que

ementaria la resposta de formació del SEDEC; BP hauria tingut una atenció similar
 a percentatge però major atenció quant a posició per part del SEDEC que de

RV, tot i que també hauria fet ús del segon; TA ha compensat clarament amb
RV la ‘no atenció’ per part del SEDEC (encara que amb un 8,1%, seria del segon

’atenció juntament a BP) i el mateix en menor mesura han fet RE, AC, P i M; CB
 un ús mínim de l’ICE-URV mentre que, com dèiem, havia estat ‘positivada’ pel
C (contra criteri de PNL i de ratios i en resposta al rol de dinamització de la zona).

 és possible concloure que, en el cas de les activitats patrocinades per l’ICE-URV,
ia donat menys concentració d’activitats en determinades zones, tot i que BC i T
guin el 50% de les activitats. El repartiment, si s’agrupen concentracions similars,

 de la següent forma: 

: 52,4 %
, BP: 25,5 %

C, P, M ,CB: 22,1 %

rdem, la concentració que es donava al SEDEC era major en els dos primers blocs.
auses d’aquesta diferent distribució poden estar en el fet que la resposta per
e l’ICE-URV respon més directament a la demanda, o dit d’altra manera, que no
ien seguit criteris respecte a cap pla o programa concret contràriament al que sí
ia seguit en el cas del SEDEC. 
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 Així, si es mira únicament el criteri de ratios, l’ordre de menor a major, queda:
 P, TA, CB, RE, AC, BE, M, BC, T, BP. 
 
 En tots dos casos, és el Montsià la comarca que hauria esta més faltada de formació i així
ens fa introduir un altre element que opera, sens dubte, en la distribució: la distància
geogràfica respecte els centres organitzadors pot tenir efectes de disminució de
serveis, i no per una qüestió volguda, sinó conseqüència de la major despesa, en
alguns casos, la major dificultat de mobilitat de formadors, els diferents hàbits
històricament construïts a la zona en part per les qüestions anteriors, etc. de forma
que es creen tendències que cal trencar. 
 En l’actualitat, com se sap, la creació de la Delegació d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
pot contribuir a establir canvis al respecte, tot aprofitant les que, com dèiem, ja s’haurien
començat a donar en la temàtica que estudiem.
 
 Un autor que en l’apartat de les bases teòriques s’ocupava dels sistemes d’intervenció de la
Formació Permanent, Escudero (1999a: 234), parla, ara des del punt de vista de la
construcció social i política dels contextos de la formació en un sistema públic, d’un
necessari equilibri entre oferta i demanda tot responent a valors de democràcia i
participació social i professional en els sistemes de formació, democratització interna,
accessibilitat i universalització, “...cosa que s’ha de traduir, per exemple, en un sistema
que garanteixi l’accés no discriminatiu al mateix de tot el professorat, sigui quina sigui
llur localització geogràfica o recursos. Ha d’assumir, anant encara més lluny, un
compromís de discriminació positiva vers els professors que treballen en contextos
d’especial dificultat, així com eludir la política de parar atenció preferent i complaent als
més ‘devots i creients.’ 

Cal tenir en compte aquests elements, tot i que considerem que s’haurien donat prou
elements d’equitat al respecte que venen, en part, assegurats/vetllats per les
comissions de zona a cada comarca.

B)  FORMACIÓ / MODALITATS / CURSOS ESCOLARS (SEDEC / ICE-URV): anàlisi del
model de formació en acció

Si ens centrem ara en les modalitats formatives, caldrà tenir en compte que, tant en l’ICE-
URV com en el SEDEC, la diversitat de modalitats (consulta ‘SEDEC-94-01 Consulta-
cursos escolars-1’, annex 6) comença a donar-se, sempre dins de la temàtica que
estudiem, des del curs 1995-96; en la informació relativa a l’ICE-URV en el període que no
inclou la base de dades queda de la forma següent: 

Cursos
escolars/
Modalitats
formatives 

Cursos Seminaris Assessorament Grups de
treball

Conferències

1994-95 5 (2 mòduls
d’aprofundime
nt) 

- - - -

B.1. Anàlisi general
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1995-96 3 (1 mòdul
d’aprofundime
nt)23

3 2 1 -

2000-01 2 4 18 5 1
 

A les diferents consultes ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-centre-nivell-cursos-
ASSESSORAMENT / GRUP DE TREBALL / SEMINARI / CURS’ (annex 7) es pot veure
com, en el període 1996-2000, no recollit en la taula anterior, aquesta línia de diversitat i de
tendència cap a les modalitats ‘contextualitzades’ i autònomes, es mantindria: com a
evidència, es pot veure en les consultes de l’annex que només hi ha dos/tres activitats
‘cursos’ (un d’ells és en el nivell de secundària, i altre veiem que no hi consta tot i saber que
s’ha fet perquè vam fer de formadora en el mateix).
 
Seguint dins de la temàtica de les modalitats amb les quals s’hauria desenvolupat la
formació, cal tenir en compte que de l’anterior consulta que ens permetia veure la quantitat
global d’activitat formativa a cada comarca, (‘Consulta-comarques-ordenades’ del SEDEC -
Annex 4), en ‘derivem’ les consultes diferenciades sobre les dues modalitats tractades:
‘Curs’ (2) i ‘Seminari d’escola’ (i SAE24, ADAP25) que representen en el nostre treball la
referència més pròxima a la ‘Formació en centre’ (1).  

A la ‘Consulta centres-activitats-1-per cursos’ (annex 8) s’hi observa un total de 145
activitats de tipus 1 del SEDEC al llarg dels 7 anys analitzats: això representa que, del total
de les activitats considerades dins del període, un 71,8%, és a dir, pràcticament unes 3/4
parts del total, són de ‘Formació en centre’ amb la qual cosa, podem entendre que
s’hauria primat el treball de formació en els centres.

D’aquesta consulta ‘en traurem’ determinats casos que ens serviran per analitzar
continuïtats entre centres, modalitats i cursos escolars, així com per a observar línies de
complementació entre entitats formadores que puguem arribar a establir: les organitzem en
el quadre ‘Activitats SEDEC amb cas’ (que mostrem al final d’aquest apartat a manera
d’annex del desenvolupament) i encara que ens hi detindrem un cop hàgim mostrat tos els
blocs informatius de caràcter global, ara en fem unes consideracions generals que ens
permetran anar-nos fent una idea al voltant de la temàtica de les modalitats formatives. 

Tot i que deixem de banda la continuïtat en el curs 2001-2002 (donat que hem establert un
període d’estudi), hi haurà casos que ens remetran tant al que va passar abans com al
que va passar després. 

A partir d’aquest quadre, i mirant una a una les activitats que entenem com a cas, establim
les primeres relacions entre activitats tipus 1 i tipus 2.

                                                
23 També trobem 1 mòdul en el curs 96-97: es tracta d’una modalitat associada al desplegament de la reforma i
es, per tant, residual; en els cursos següents ja no apareix com a modalitat.
24 Seminaris d’assessorament a l’escola: d’una durada de 10 hores, van adreçats a claustres de professors o
equips de mestres.
25 Acció d’assessorament per a l’aprenentatge i ús de la llengua: modalitat formativa “concebuda com a
complement dels processos d’avaluació interna i externa dels centres docents...”

B.1. SEDEC- modalitat 1



Es veu com en el cas de determinats centres –sobretot del Tarragonès- sense que el
professorat hagués assistit a cap curs, se’ls ofereixen (i/o demanen seminaris i la Inspecció
els ho atorga) dins d’una mena de ‘discriminació positiva’ que caldrà analitzar si s’acosta
al que, anteriorment, apuntàvem amb paraules d’Escudero (1999). D’altra banda, com
dèiem, tot i que estudiem el període des del punt de vista de la formació en lectura i
escriptura, el fet de la normalització lingüística i el PIL hauria intervingut en alt grau en el que
recollia l’observació anterior.

De donar-se, aquesta tendència de discriminar positivament algunes zones i/o centres,
matisaria la disposició general establerta inicialment al SEDEC (Arenas, 1987) de dotar
de continuïtat les activitats ‘cursos’ allà on es realitzin, és a dir, la planificació
d’establir nuclis de formació en zones els centres de les quals haguessin iniciat un
estadi de formació ‘informatiu’. 
Altrament, la discriminació hauria concentrat esforços en les zones dels PNLs (T. i, en
menor grau, BC.) i respondria, per tant, a més del criteri esgrimit per Escudero (1999), a la
intenció institucional de dotar de suport els PINLs a la Zona de Tarragona i Baix Camp i les
seves zones d’influència o, en tot cas, prioritzar, dins de la discriminació positiva, aquells
centres que, per sí sols, difícilment haurien tingut experiències reeixides, entre altres coses,
d’una didàctica adequada als requeriments de l’ensenyament en català.

Certament, sabem (Generalitat de Catalunya, 1998) que el PINL va durar des del 1988 al
1996 i que el període que estem analitzant recull des del 1994 al 2001. Pensem que la
tendència ha estat mixta i fins que no s’han començat a expandir els seminaris en centres
arran de formació en lectura i escriptura, el que hauria prevalgut és la discriminació positiva
genèricament associada a la normalització. És realment dificultós establir la frontera entre
una cos rt que un cop dotat un centre de formació, la demanda i
el treba

En def
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ll concrets es determinava en el si del grup de professors/es participants. 

initiva, en el quadre del que parlem (Annex desenvolupament) es veu com,
 el període intens dels PINL, l’acció ja estaria centrada en més zones, i tant pel
al contingut com a moltes de les zones que analitzem, el nucli de treball amb
fessors seria, de manera àmplia, la didàctica actualitzada de la llengua. 

ula que presentem a continuació (‘Consulta cursos escolars-1-per comarques’
 9)) també es veuen les activitats tipus 1 per comarques i cursos: així com al llarg
imers anys analitzats les activitats estaven fortament concentrades en poques
ues, progressivament s’hauria donat un mecanisme de diversificació (aspecte
mentàvem anteriorment). Entenem que aquest mecanisme hauria estat ‘guia’ i
ió, sobretot, de la Inspecció ponent de l’àrea de llengua de la DTE de Tarragona. 

 fet conjumina, en síntesis, dos aspectes de rellevància: per una part, la pròpia
ca de l’activitat formativa plantejada per la LOGSE que promou el treball del
orat en els seus centres, i, per altra, el fet que un cop ‘resolta’ l’acció

ficada en les PINLs, que es clouen en el 1996, les accions ja s’haurien
ficat molt més en totes les comarques, donat que no s’associaria tant la
ió al desenvolupament d’aquests Plans intensius de normalització lingüística.

 cal fixar-se en la marcada diferència de la quantitat d’activitats realitzades al
nès respecte la resta de comarques. 



‘Consulta cursos escolars-1-per comarques’ (annex 9)
Tipus modalitat Curs escolar Comarca

5 1 1994-95 Baix Camp
2 1 1994-95 Baix Penedès

   T/17 1 1994-95 Tarragonès
6 1 1995-96 Baix Camp
1 1 1995-96 Baix Ebre
3 1 1995-96 Baix Penedès
2 1 1995-96 Conca de Barberà

T/12 1 1995-96 Tarragonès
6 1 1996-97 Baix Camp
2 1 1996-97 Baix Penedès
2 1 1996-97 Conca de Barberà

1 1996-97 Tarragonès
1 1997-98 Alt Camp
T/10
2
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6 1 1997-98 Baix Camp
3 1 1997-98 Baix Penedès
1 1 1997-98 Conca de Barberà

T/9 1 1997-98 Tarragonès
1 1 1998-99 Alt Camp
2 1 1998-99 Baix Camp
1 1 1998-99 Conca de Barberà

T/10 1 1998-99 Tarragonès
4 1 1999-00 Baix Camp
2 1 1999-00 Baix Penedès
2 1 1999-00 Conca de Barberà
1 1 1999-00 Montsià

T/8 1 1999-00 Tarragonès
2 1 2000-01 Alt Camp
5 1 2000-01 Baix Camp
3 1 2000-01 Baix Ebre
1 1 2000-01 Baix Penedès
2 1 2000-01 Conca de Barberà
1 1 2000-01 Montsià
1 1 2000-01 Priorat

T/10 1 2000-01 Tarragonès
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També a partir de la consulta ‘Consulta centres-activitats-1-per cursos’ (annex 8),
deixem activitats que podríem no considerar com a cas (Quadre: ‘Activitats de SEDEC fora
de cas’) per tractar-se d’accions que, difícilment o dèbil presenten alguna línia de continuïtat
(el mostrem també al final de l’apartat tot seguit de l’anterior annex dedicat als casos). 

En aquest sentit ens preguntem sobre aquells centres que només han fet un any de
‘formació en centre’: es tracta de formació que continua dels anys que no recollim?; potser
pretenien treballar una qüestió concreta?, tornen a tenir formació més tard? (encara que
d’altra temàtica, d’altre cicle o, potser, en l’altra entitat). Aquesta qüestió serà tractada en
l’apartat dedicat als ‘casos’.

 

Pel que fa a les activitats a l’ICE-URV, si mirem les consultes ‘ICE-URV-cuenta per
comarques-llengua-centre-nivell-cursos-ASSESSORAMENT / GRUP DE TREBALL /
SEMINARI / CURS’ (annex 7) i sumem la informació abans presentada dels cursos escolars
que no eren inclosos en la base de dades, (sense explicitar-hi les comarques a què
pertanyen), veiem a grans trets que:

ICE-URV: COMARQUES I MODALITATS-NIVELLS 
ASSESSORAMENTS:
tots d’EI i EP (35)

 GRUP DE
TREBALL d’EI i
EP (+4 d’ES):11 

SEMINARI: d’EI i EP
(excepte 5 Internivells: 24)

CURS
12

4 BC 4 BC 6 BC 2T 
2 AC 1 BE 4 T
2 BP 3 BE (internivells)
1 TA 1 P
3 T 1 M
1 P 4 TA
2 BE     

A aquesta informació haurem de tornar quan observarem els ‘casos’, per a entendre si s’han
fet activitats en l’ICE-URV en relació amb les del SEDEC, centra a centre i zona a zona de
manera específica. 

B.3. ICE-URV - modalitat 1
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No cal parlar de la proporcionalitat entre les activitats més contextualitzades par part de
l’ICE-URV. Pràcticament dedica la totalitat de l’esforç en aquesta temàtica a cobrir les
modalitats tipus 1. 

C) FORMACIÓ / MODALITAT 1 / CURSOS ESCOLARS (SEDEC / ICE-URV):
model de formació en acció i intervenció longitudinal (el que s’ha esdevingut
en tant que intervenció) 

La informació de la consulta ‘SEDEC-94-01 Consulta-cursos escolars-1’ (annex 6)
mostra, per a cada un dels 7 cursos escolars que analitzem, el número d’activitats de
‘Formació en centre’ (1) que s’han realitzat; aquesta consulta la complementem amb ‘Cursos
escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10).

‘SEDEC-94-01 Consulta-cursos escolars-1’ (annex 6)

Curs
24 1 1994-95
24 1 1995-96
20 1 1996-97
21 1 1997-98
14 1 1998-99
17 1 1999-00
25 1 2000-01

A més del que mostrem a continuació, veiem que –per diverses raons- al SEDEC fins el
1995-96, el tipus d’activitat 1 eren d’una única forma (S. d’E.) i que el 1995-96, aquest tipus
d’activitats es comencen a ‘diversificar’ de manera que algunes es fan més curtes,
podent donar lloc a més quantitat d’activitats:
 

� el 1995-96: es fan dos SAE26 (Vilallonga i La Plana) (P. I.), 
� el 1997-98: se’n fan dos al CEIP Alberich (Reus) i Pompeu Fabra del BP, 
� el 1998-99: se’n fan tres a Montbrió, CEIP Pau Desclòs, CEIP Europa, 
� el 1999-00: se’n fan quatre al ZBCN, el CEIP Torroja, al CRP Tgnès, i Altafulla; 
� el 2000-01: se’n fan tres al CEIP Montsant, St. Salvador, CEIP Europa 

 
 Es comencen ADAPs27 el 1999-2000. 

En el cas del SEDEC, entenem que el criteri és doble: per una banda, s’admet que les
necessitats no exigeixen sempre la mateixa resposta (i per tant es creen accions més curtes,
quan el que es demana és un ‘assessorament puntual’); per altra part, davant de la

                                                
26Seminaris d’assessorament a l’escola. 
27Acció d’assessorament per a l’aprenentatge i ús de la llengua

C.1. SEDEC - modalitat 1
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impossibilitat de donar resposta a totes les demandes s’intenta arribar al màxim de centres
encara que sigui mitjançant accions menys intensives quant al número de sessions (en
aquests casos les demandes del centre haurien de ser molt concretes i partir de diagnòstics
molt clars sobre les necessitats).

A l’ICE-URV, tot i que han anat modificant les modalitats i/o perfilant-les de forma
progressiva (cada curs s’estableixen criteris al respecte per part de la SGFPP), els és ja
tradicional tenir diverses modalitats tant pel que fa a diversitat en l’estructura interna, com de
durada, agents que intervenen, etc. 

En aquest sentit, el SEDEC apareixeria com a més monolític o menys flexible. Aquesta
flexibilitat seria necessària, al nostre parer, en la possibilitat, per exemple, de donar
continuació als cursos quan no es pugui assegurar dotar de formació contextualizada
als centres; també en l’autonomia que permet als professors de treballar ells sols, és
a dir, entendre que no sempre es tracta d’establir calendaris monolítics setmanals o
quinzenals, que poden concentrar massa el paper dels assessors, ‘ofegant’ la
possibilitat de crear dinàmiques internes més autònomes. 

Quan analitzarem els casos que s’hi ha donat veurem com alguns d’ells recullen fenòmens
com els anteriors.

En contrapartida, el fet que el seu model se centri en 3-4 modalitats formatives
(cursos o seminaris temàtics / seminaris d’escola / assessoraments puntuals / SAEs /
ADAPs) ha permès durant molt de temps (a la planificació estratègica de la IT de la
DTE de Tarragona) de ‘controlar’ els itineraris que s’hi feien, i, més enllà del tipus de
treball que en realitat es porti a terme, no s’hauria sacrificat la nominació a la possibilitat de
dotar de continuïtat i/o atenció les accions requerides (majoritàriament pels centres o
aconsellades per la inspecció de la zona). 

Segons la consulta “Consulta-nivells educatius-1” (que no annexem perquè la integrem en
el text del desenvolupament), al SEDEC, tant el 1994-95 com el 1995-96, mentre es
realitzaven 9 ‘cursos’ (pràcticament un per comarca), se’n feien 24 activitats de ‘Formació
en centre’. 

‘Cursos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)

CuentaDeCODI8 Tipus Curs Nivell
4 1 1994-95 CI

11 1 1994-95 CM
7 1 1994-95 CM-CS
1 1 1994-95 EI-CI
1 1 1994-95 EI-EP

Curs escolar Nivell
1 1 1995-96 Claustre

15 1 1995-96 CM
8 1 1995-96 EI-CI
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Tipus Curs Comarca Nivell Lloc-seminari
1 1994-95 Baix CM CEIP Joan Miró
1 1994-95 Baix CM CEIP Marià Fortuny
1 1994-95 Baix CM CEIP Misericòrdia
1 1994-95 Baix CM CEIP Pompeu Fabra
1 1994-95 Baix CM CEIP Rosa Sensat
1 1994-95 Baix Pdès CI CEIP Mn. Cinto
1 1994-95 Baix Pdès CI CEIP Salvador Espriu
1 1994-95 CI CEIP St. Joan
1 1994-95 CI CEIP Sta. Maria del
1 1994-95 CM CEIP Centcelles
1 1994-95 CM CEIP Els Àngels
1 1994-95 CM CEIP La Canonja
1 1994-95 CM CEIP Mn. Ramon
1 1994-95 CM CEIP Riu Clar
1 1994-95 CM CEIP St. Pere i St.
1 1994-95 CM- CEIP Bonavista
1 1994-95 CM- CEIP Europa /Sta. M.
1 1994-95 CM- CEIP Gual Villalbí
1 1994-95 CM- CEIP La Floresta
1 1994-95 CM- CEIP Mediterrani
1 1994-95 CM- CEIP Molí de Vent
1 1994-95 CM- CEIP Saavedra
1 1994-95 EI-CI CEIP Marcel·lí
1 1994-95 EI-EP CEIP Europa
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Tipus Curs Comarca Nivell Lloc-seminari
1 1995-96 Baix CM CEIP Joan Miró
1 1995-96 Baix CM CEIP Marià Fortuny
1 1995-96 Baix CM CEIP Mestral
1 1995-96 Baix CM CEIP Misericòrdia
1 1995-96 Baix CM CEIP Pompeu Fabra
1 1995-96 Baix CM CEIP Rosa Sensat
1 1995-96 Baix Ebre CM CEIP Jaume II
1 1995-96 Baix Pdès EI-CI CEIP Mn. Cinto
1 1995-96 Baix Pdès EI-CI CEIP Salvador Espriu
1 1995-96 Baix Pdès EI-CI CEIP St. Julià
1 1995-96 Conca B. CM CEIP Martí Poch
1 1995-96 Conca B. EI-CI CEIP Les Muralles
1 1995-96 CEIP Pere Virgili
1 1995-96 CM CEIP Centcelles
1 1995-96 CM CEIP Els Àngels
1 1995-96 CM CEIP La Canonja
1 1995-96 CM CEIP Pau Delclòs
1 1995-96 CM CEIP Ramon Bergadà
1 1995-96 CM CEIP Riuclar
1 1995-96 CM CEIP St. Pere i St.
1 1995-96 EI-CI CEIP El Serrallo
1 1995-96 EI-CI CEIP M. D. Del
1 1995-96 EI-CI CEIP St. Joan
1 1995-96 EI-CI CEIP Sta. Maria del
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El 1996-97, coincidint amb l’augment significatiu de cursos (fins a 14), es mantenen 20
activitats de centre, totes considerades S. d’E. L’explicació pot estar relacionada amb
diverses qüestions:

- comencen a donar-se algunes connexions entre formació en cursos i formació en
centres (Altafulla, per exemple)

- continuaria la ‘discriminació positiva de centres de Tarragona-ciutat que hauria iniciat
abans la formació (associada –més- a la normalització lingüística)

- a més, hi ha molta formació en els nivells de CM i CS que serien la continuïtat
d’accions formatives iniciades en els nivells de EI-CI des dels inicis dels PINL (SPSP,
Riu-clar, (La Selva), Riudoms, Mont-roig, Miami, Hospitalet de l’Infant, etc.)

El 97-98, se’n realitzen semblantment al curs anterior, 21 activitats de tipus 1 per part
del SEDEC 

“Consulta-nivells educatius-1”

‘Cursos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)

Curs escolar Nivell
13 1 1997-98 CM-CS
7 1 1997-98 EI-CI
1 1 1997-98 Primària
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Es comencen a establir línies de continuïtat entre activitats tipus 2 i activitats tipus 1
(les marquem en groc). Encara seguint la tendència dels cursos anteriors, els nivells de
treball prioritari, serien CM-CS.

Curs Comarca Nivell Lloc-seminari
1 1997-98 Alt Camp CM- CEIP La Candela
1 1997-98 Conca B EI-CI CEIP Les Muralles 
1 1997-98 Baix CM- CEIP Beat Ventura
1 1997-98 Baix CM- CEIP Font de l'Arc
1 1997-98 Baix CM- CEIP Gil Cristià
1 1997-98 Baix CM- CEIP Mestral
1 1997-98 Baix CM- CEIP Sta. Anna
1 1997-98 Baix CEIP Alberich i Cases
1 1997-98 Baix Pdès CM- CEIP Mn. Cinto Verdaguer
1 1997-98 Baix Pdès CM- CEIP Pompeu Fabra
1 1997-98 Baix Pdès CM- CEIP Salvador Espriu
1 1997-98 Conca B. CM- CRP Conca de Barberà
1 1997-98 CM- CEIP Centcelles
1 1997-98 CM- CEIP Pau Delclós
1 1997-98 CM- CEIP St. Pere i St. Pau
1 1997-98 EI-CI CEIP Antoni Roig+
1 1997-98 EI-CI CEIP Bernat Calbó+
1 1997-98 EI-CI CEIP La Portalada+
1 1997-98 EI-CI CEIP Miracle
1 1997-98 EI-CI CEIP Serrallo
1 1997-98 EI-CI CEIP Torroja Miret+
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Si mirem la consulta ‘...cursos escolars 1 per comarques i nivells’ (annex 13) es confirma
també aquesta tendència. 

Seran els cursos 1998-99 (14 activitats) i el 1999-00 (17 activitats) quan, tot i que
disminueixin els cursos i també la formació en centre, canvia la tendència i s’inicien
de nou línies de formació des dels nivells d’EI-CI que estan clarament centrats en la
lectura i l’escriptura ‘constructivistes’, i ja no només en la normalització lingüística. 

La disminució d’activitats vistes globalment i numérica, pot estar relacionada amb diferents
factors:

- perdem un assessor: el 1998-99 som 5 assessors dels 6 que érem el 1997-98 (som
la CB, la CP, la RC, l’EQ, i jo mateixa); el 1997-98 marxa l’EM i no se’n reposa: havia
de ser la MT, però al setembre –després d’haver signat la comissió- no la
concedeixen. 

- a més, possiblement la RC només faci algun curs i es dediqui a les activitats de
coordinació i elaboració de materials de folklore formant part de l’equip de Barcelona.

- a més, és possible que a Tarragona en féssim més activitats que a la resta de
comarques i aquest any ens hi ‘igualessim’. 

“Consulta-nivells educatius-1”

‘Cursos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)

Curs Comarca Nivell Lloc-seminari
1 1998-99 Alt Camp EI-CI CRP Alt Camp activitat

curs ?
1 1998-99 Baix Camp CM- CEIP Beat Bonaventura
1 1998-99 Baix Camp EI-CI CEIP Joan Ardèvol
1 1998-99 Conca de EI-CI CRP Conca de Barberà
1 1998-99 CM- CEIP Pau Delclós
1 1998-99 EI-CI CEIP Antoni Roig
1 1998-99 EI-CI CEIP Bernat Calbó
1 1998-99 EI-CI CEIP Guillem de
1 1998-99 EI-CI CEIP La Portalada+
1 1998-99 EI-CI CEIP Miracle
1 1998-99 EI-CI CEIP Serrallo
1 1998-99 EI-CI CEIP St. Salvador+
1 1998-99 EI-CI CEIP Torroja Miret+
1 1998-99 EI-EP CEIP Europa+

Curs escolar Nivell
2 1 1998-99 CM-CS

11 1 1998-99 EI-CI
1 1 1998-99 EI-EP
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‘Cursos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)
Curs Comarca Nivell Lloc-seminari

1 1999-00 Baix Camp ZER Baix Camp Nord+
1 1999-00 Baix Camp CM- CEIP Rubió i Ors+
1 1999-00 Baix Camp EI-CI CEIP Montsant+
1 1999-00 Baix Camp EI-CI ZER Baix Camp Nord+
1 1999-00 Baix Pdès CM CEIP Mn. Cinto+
1 1999-00 Baix Pdès EI-CI CEIP Els quatre vents+
1 1999-00 Conca de CM CEIP Martí i Poch+
1 1999-00 Conca de CM CEIP Salvador Ninot+
1 1999-00 Montsià EI-CI CEIP Ramon i Cajal+
1 1999-00 CI CEIP Torroja Miret=
1 1999-00 CM CEIP Guillem de=
1 1999-00 CM CEIP Molí de Vent+
1 1999-00 CM- CRP Tarragonès
1 1999-00 EI-CI CEIP Camp Clar+
1 1999-00 EI-CI CEIP Europa=
1 1999-00 EI-CI CEIP Molí de Vent+
1 1999-00 EI-EP CEIP La Portalada=
1 1999-00 EI-EP CEIP St. Salvador=

 es veu, el 1998-99 s’inicien cicles a EI-CI que o bé es continuen el curs següent en el
eix cicle o en el següent. A més, també el 1999-2000 s’inicien altres accions en els
lls inicials (+) i se’n mantenen algunes iniciades (=).

altre aspecte que ressaltem és que tot i que els cursos 1998-99 i 1999-00 suposen la
ització de pràcticament un 50% menys del número d’activitats 1 que en els altres cursos,
ríem dir que, en consonància amb la modalitat ‘2’, és a partir dels mateixos que es
a una ‘desconcentració’ i ‘diversificació’ en el sentit que mentre que les
arques T, BC, BP han estat sempre objecte de formació i també CB (excepte el 94-

 la diversificació (en el sentit de les comarques no ‘habituals’ en la formació tipus
r tenir-ne de tipus 2) ha estat pels diversos cursos escolars:

5:0
6:BE (no torna a sortir fins el 2000-01)
7:0
8:AC
9:AC
0:M
1:AC, BE, M, P  

7 1 1999-00 EI-CI
1 1 1999-00 EI-EP
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El 2000-01 se’n fan 25 activitats de tipus 1, és a dir, torna a pujar el número global
d’activitats, cosa que podria estar relacionada amb el fet que es dediqui l’esforç a la
formació en centres, en part, pensem en relació a la nostra hipòtesi, creada pels
cursos. 

Com veurem quan analitzem els casos, de les 22 activitats de tipus 1 recollides com a
tal, 16 ho són de EI-CI, i sabem que estan relacionades amb la temàtica específica de
Lectura i Escriptura, i que provenen de línies iniciades al voltant de cursos (2). En
aquesta taula on es recullen tant les que hem considerat casos a analitzar com les que no,
n’apareixen 19 associades als nivells inicials de les 25 totals.  

“Consulta-nivells educatius-1”

Curs escolar Nivell
13 1 2000-01 CI
5 1 2000-01 CM
1 1 2000-01 CM-CS
4 1 2000-01 EI-CI
2 1 2000-01 EI-EP

‘Cursos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)

Curs Comarca Nivell Lloc-seminari
1 2000-01 Alt Camp CM CRP Alt Camp
1 2000-01 Alt Camp EI-CI CEIP M. Déu R. (ADAP)
1 2000-01 Baix Camp CI CEIP Beat Bonaventura
1 2000-01 Baix Camp CI CEIP St. Mateu
1 2000-01 Baix Camp CI CRP Baix Camp
1 2000-01 Baix Camp CM CEIP Joan Miró
1 2000-01 Baix Camp EI-EP CEIP Montsant (SAE)
1 2000-01 Baix Ebre CI CEIP Bítem
1 2000-01 Baix Ebre CI CEIP Carles III
1 2000-01 Baix Ebre CI CEIP L'Assumpció
1 2000-01 Baix Pdès CI CEIP Els Quatre Vents
1 2000-01 Conca Bar CI CEIP Martí i Poch
1 2000-01 Conca Bar CM CEIP Salvador Ninot
1 2000-01 Montsià CI CEIP Ramon i Cajal
1 2000-01 Priorat CI CEIP Onze de
1 2000-01 CI CEIP Camp Clar
1 2000-01 CI CEIP Els Àngels
1 2000-01 CI CEIP Molí de Vent
1 2000-01 CM CEIP Guillem de
1 2000-01 CM CEIP Torroja Miret
1 2000-01 CM- CEIP St. Salvador
1 2000-01 EI-CI CEIP Saavedra (ADAP)
1 2000-01 EI-CI CEIP St. Salvador
1 2000-01 EI-CI CEIP St. Sebastià
1 2000-01 EI-EP CEIP Europa (SAE)



185

Altres evidències les trobem a les consultes de l’annex 11a, b, i c, respectivament
(‘Consulta centre-activitats-2’, ‘Consulta centres-activitats 2 per cursos’ i ‘Consulta-
cursos escolars-2-títol-comarca’) on trobem que al curs 1999-00, dels 7 cursos que es
fan, 5 són del PIL, i es fan a AC, BC, BE, M, T i es continuen el 2000-01 a BE i M.

Com recollíem anteriorment, el curs 1994-95 se n’havien fet 4 activitats de llengua
sobre L-E, i 9 el 1995-96; el curs 1996-97 se’n fan 6 activitats, 14 el 1997-98, 8 el 1998-
99 i 13 el 1999-00. Al recull anterior també veiem que el 2000-01 se n’havien fet 30.
Sabem que les modalitats –pràcticament- totes són de tipus 1. 

Si mirem i buidem la consulta ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-tema-nivell (tots)-
cursos’ i ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-cursos’ (annex 5) veiem que:

ICE-URV PER CURSOS ESCOLARS I TEMÀTICA (L-E)
EI-EP per cursos
i comarques

96-97
(6)

97-98
(14)

98-99
(8)

99-00
(13)

2T (ort.)
2BC (L-E)
1BE (ort.)
1P (mater.)

5BC (4 L-E)
3T (1 L-E)
2BP (L-E)
2TA (3NC-EI-EP)
1P
1RE (L-E)

4BC (3 L-E)
2TA 
1T (LE)
1RE (L-E)

5BC (L-E)
3BE
2AC (L-E)
1TA
1T (L-E)
1BP (L-E)

ICE-URV PER COMARQUES I CURSOS ESCOLARS
COMARQUES
PER CURSOS

BC T BE TA BP RE P AC M CB TOTAL

94-95 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 5
95-96 2 4 - - 2 - 1 - - - 9
96-97 4 4 1 - 3 1 2 1 - - 16
97-98 5 3 - 2 6 1 1 1 - - 19
98-99 4 1 - 2 - 1 - - 1

(ES)
- 8-9

99-00 5 5 3 1-2 6-7 1 - 2 1 1 27
00-01 7 8 4 2 1 2 (1) 3 1 1 30
TOTAL 28 24 8 8 20 6 6 7 3-4 3 114-115

Amb la informació anterior, hem hagut de revisar la de la base de dades. Segons la
mateixa, seria des del 1997-98 que es generalitza la formació específica en L-E.
Segons altres documents que tenim de l’ICE-URV, el 1996-97, ja se n’haurien fet unes
16 activitats dedicades a aquesta temàtica, que són les que hem mostrat. 

El fet d’haver detectat aquesta ‘irregularitat’ en la informació de la base de dades, ens obliga
a dues coses:

- comprovar en la informació complementària de què disposem les dades (annex 19), cosa
que hem fet, en la mesura del possible: ens ha permès esmenar les dades.
- prendre la bases de dades de manera més relativa (sense entrar en detalls, ja havíem
avançat que, pel que sabíem, el fet d’elaborar la base, va ser un acte puntual que, per part

C.2. ICE-URV - modalitat 1
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de la pròpia entitat no havia suposat la consolidació d’un tractament informatiu sistemàtic en
el sentit que ens interessava a nosaltres). 

COMARQUES AMB ELS CURSOS 94-95,
95-96 i 2000-01 i només
consultant els nivells
educatius d’EI i EP ICE-
URV (114)

EI i EP SEDEC (220)

Baix Camp 28 (24,6 %) Tarragonès: 88  (43,6%)

Tarragonès
Baix Penedès:

24 (21 %)
20 (17,5 %)

Baix Camp: 43  (21,3%)

Terra Alta: 8 (7 %) Baix Penedès: 17  (8,4%)

Baix Ebre 8 (7 %) Conca de Barberà: 11 (5,4 %)

Alt Camp: 

Ribera d’Ebre: 

Priorat: 

7 (5,8 %)
6 (4,7 %)
4-5 (4,4 %)

Baix Ebre: 10  (5%)
Alt Camp: 10  (5%)

Montsià: 3-4 (3,5%) Montsià: 9  (4,5%)

Conca de Barberà 3 (2,3%) Priorat: 6  (3%)
Ribera d’Ebre: 5  (2,5%)

Interzona: 1 (2%) 1 internivells Terra Alta: 3  (1,5%)

Ara, segons les nostres dades, complementàries a la base de dades, l’única variació que és
rellevant és la posició del BP: que, juntament amb BC i T, absorbeix un gran número de
formació, donant-se, de ser així, que  

BC, T, BP: 72 %
BE, TA, AC: 19,4 %
RE, P, M, CB: 8,6 %

 Si recordem, aquesta concentració s’assembla de nou a la que es donava al SEDEC, tot i no
respondre a termes de normalització: sí a ratio, i sobretot, respon a que BP va ser la zona on
es va començar a desenvolupar el treball de la lectura i l’escriptura ‘constructivista’ de
manera més autònoma, via ICE-URV, en seminaris de centre associats a l’educació especial
(seguint, d’alguna manera, la línia de la formació a Girona i part del Barcelonès). 
 
 Serveixi aquesta esmena com a il.lustració del caràcter continuat de les nostres revisions i
interpretacions, així com de la importància de comptar amb informacions organitzades amb
criteris ‘institucionalitzats’ i permanentment revisats.28 

En relació als casos, ara per comarques, que connectarien les activitats 1 i 2, veiem
que al Baix Ebre, mentre al SEDEC s’ha donat que en les activitats 2 s’han realitzat cursos
de lectura i escriptura els anys escolars 1996-97, (...), 99-00 i 00-01, a  l’ICE-URV, si mirem
‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-tema-nivell (tots)-cursos’ i ‘ICE-URV-cuenta
per comarques-llengua-cursos’(annex 5), també:

AL BAIX EBRE:
                                                
28 Aquesta informació caldrà relacionar-la amb la de la pàgina 162, perquè sobretot pel que fa a concentració, els criteris
associats a la mateixa, i pel que fa a la comarca BP, matisa el que resultava de la consulta de la base de dades proporcionada
per l’ICE-URV.



COMARQUES
PER CURSOS

BE (10, no tots de L-E)

96-97 1(ort.)
97-98 -
98-99 -
99-00 3 ort., i 2 llibres de lectura
00-01 4

També és el 2000-01 quan per part de l’ICE-URV se’n desenvolupen activitats en aquesta
comarca: respondria a la dinamització iniciada arran el curs (PIL) (2) SEDEC. 

Al BAIX CAMP:
COMARQUES
PER CURSOS

BC(25)

96-97 4 (L-E)
97-98 5 (4 L-E)
98-99 4 (3 L-E)
99-00 5 (L-E)
00-01 7

A l’ALT CAMP:

  
COMARQUES
PER CURSOS

AC (7)

96-97 1
97-98 1
98-99 -
99-00 2 (L-E)
00-01 3

Al TARRAGONÈS
COMARQUES
PER CURSOS

T(19)

96-97 4
97-98 3 (1 L-E)

)

 Al P

A la
98-99 1 (L-E
187

99-00 5 (L-E)
00-01 8

RIORAT: 
COMARQUES
PER CURSOS

P(3-4)

96-97 2
97-98 1 
98-99 -
99-00 -
00-01 (1)

 RIBERA D’EBRE
COMARQUES
PER CURSOS

RE(6)

96-97 1
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97-98 1
98-99 1
99-00 1
00-01 2

 A la TERRA ALTA

COMARQUES
PER CURSOS

TA(7-8)

96-97 -
97-98 2
98-99 2
99-00 1-2
00-01 2

Al MONTSIÀ
COMARQUES
PER CURSOS

M(3)

96-97 -
97-98 -
98-99 1 (ES)
99-00 1
00-01 1

Al Montsià, en relació amb els ‘casos’ de connexió entre activitats 1 i 2, el curs 2000-
01 es fa 1 activitat a l’ICE-URV i 4 al BE que s’haurien generat a partir del SEDEC i dels
cursos (entre M. i BE. les fronteres comarcals en alguns aspectes són difusos de manera
que, de vegades, als professors els queia més a prop una o altra comarca tot i ser de l’altra). 

AL BAIX PENEDÈS
COMARQUES
PER CURSOS

BP(16-
17)

96-97 3
97-98 6
98-99 -
99-00 6-7
00-01 1

A la CONCA DE BARBERÀ
COMARQUES
PER CURSOS

CB(2)

96-97 -
97-98 -
98-99 -
99-00 1
00-01 1

Com a contrast, cal dir que, consultats els materials de contrast (és a dir, no la base de
dades, donat que aquesta s’acaba el 1999-2000), se’n fan a l’ICE-URV:

2001-02 Cursos Seminaris Assessorament Grups de TOTAL 
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Comarques/
Modalitats
formatives

treball activitats per
comarques

Baix Camp  -
Tarragonès 2 9 11
Baix Ebre 1 3 4
Terra Alta -
Baix Penedès 1 1
Ribera d’Ebre 1 1 2
Alt Camp 1 -
Priorat -
Montsià 1* curs

a centre
1

Conca de Barberà 2 2
TOTAL modalitats 1 4 17 - 21

 
Podríem dir, com a síntesi, que el número d’activitats de tipus 1 és també creixent a
l’ICE-URV, i, tret de les comarques que, com el BP van ser molt autònomes en la
iniciativa de la formació, en d’altres com M, BE, la connexió amb cursos (2) del SEDEC
és clara. BC, i T han seguit, des del moment en què aquesta innovació va començar a
ser divulgada, una constant línia ascendent o mantinguda, de manera que SEDEC i
ICE-URV han treballat abundantment i aprofitant línies començades, o bé pel propi
SEDEC o bé per la intervenció d’assessors que essent del SEDEC també han
col.laborat amb l’ICE.  

CB, RE, TA, mostrarien un percentatge baix respecte les altres comarques, si no
d’igual manera que pel que fa a la intervenció del SEDEC (perquè CB hauria estat
‘positivada’ o compensada en activitats tipus 1), sí en una línia menor quant a activitat
formativa. 

D) FORMACIÓ / MODALITAT 2 / CURSOS ESCOLARS / SEDEC / ICE-URV: model de
formació en acció i intervenció longitudinal (el que s’ha esdevingut en tant que
intervenció)

En aquest apartat, donat que, com hem dit, l’activitat en cursos per part de l’ICE-URV ha
estat mínima, realitzarem l’anàlisi des d’una perspectiva global, incorporant-hi comentaris
sobre aquesta entitat quan sigui necessari.

A la ‘Consulta centres-activitats 2 per cursos’ (annex 11a) s’observa un total de 57
activitats de tipus 2 del SEDEC al llarg dels 7 anys analitzats: això representa que
només un 28,2% del total de les activitats considerades dins del període, és a dir,
pràcticament 1/4 part del total, són de modalitat ‘curs’. 
S’hauria primat el treball de formació en els centres i caldrà entendre el ‘paper’ que han
pogut jugar els cursos en el panorama global de tota la formació: ho veurem millor analitzant
els casos, però ja hem anat recollint, fins el moment, evidències al respecte. 

D.1. SEDEC - modalitat 2. Relació amb l’ICE-URV
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La consulta ‘SEDEC-94-01 Consulta-cursos escolars-2’ (annex 6) mostra per a cada un
dels 7 cursos escolars que analitzem, quants cursos (2) s’han realitzat a cadascun:

- el 1994-95 i 95-96, s’han realitzat 9 cursos (un per comarca menys TA)
- el 1996-97, augmenten fins a 14: veurem que, en part, s’expandeix la formació

en lectoescriptura (annex 14a): 6 de L-E, 5 de Lectura i escriptura al CM-CS, 2
de ‘Projectes’, i 1 d’ortografia

- des del 1997-98, se’n realitzen menys de 9 (1997-98:6; 1998-99:7; 1999-00:7;
2000-01:5) cosa que podria estar relacionada amb el fet que es dediqui l’esforç
a la formació en centres, potser, en part, creada pels cursos (en relació a la
nostra hipòtesi)

La consulta ‘SEDEC-94-01 Consulta-cursos escolars-2-títol-comarca’ (annex 11-c)
mostra, per cursos escolars, els cursos que se n’han fet a cada comarca amb el seu títol. Si
mirem els nivells educatius implicats, en funció dels títols (també annex 14a):   

o El 94-95: 9 són CM-CS i 0 són de EI
o El 95-96 *aquí s’inicia el treball de lectoescriptura en els cursos ‘PIL’, 5 CM-CS i

4 EI-CI
o El 96-97 s’inicia la tendència contrària que continuaria els cursos següents: 6

CM-CS i 8 EI-CI
o El 97-98: 2 CM-CS / 4 EI
o El 98-99: 2 CM-CS / 5 EI
o El 99-00: 2 CM-CS / 5 EI
o El 00-01: 3 CM-CS / 2 EI

Parlem d’una tendència sobre els cursos que durant el temps que ha durat la fase
intensa de formació-divulgació de la temàtica d’estudi, s’ha concentrat en EI-CI,
mentre abans, les línies eren diverses i, com dèiem, més associades al procés de
normalització lingüística. 

Quan agrupem per comarques com hem fet amb el tipus de modalitat 1, ho fem amb la
consulta ‘SEDEC 94-01 Consulta-comarques-ordenades’ (annex 4) i ‘Consulta-
comarques-ordenades-tipus modalitat’ (que és genèrica), ‘Consulta-comarques-
ordenades-tipus modalitat-1’ i Consulta-comarques-ordenades-tipus modalitat-2’
(annexos 12a, b, i c, respectivament) per a veure si es manté la mateixa proporció de
dotació respecte a les comarques que havíem detectat en la modalitat 1. 

Comarca CuentaDeCODI8
Tarragonès 76 1
Baix Camp 34 1
Baix Penedès 13 1
Conca de 10 1
Alt Camp 5 1
Baix Ebre 4 1
Montsià 2 1
Priorat 1 1
Ribera d’Ebre 0 1
Terra Alta 0 1

Comarca CuentaDeCODI8
Tarragonès 11 2
Baix Camp 9 2
Montsià 7 2
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Baix Ebre 6 2
Ribera d'Ebre 5 2
Priorat 5 2
Baix Penedès 5 2
Alt Camp 5 2
Terra Alta 3 2
Conca de 1 2

Es veu com, per part del SEDEC, s’ha mantingut el criteri de repartiment molt més equitatiu
pel que fa a les activitats cursos. En alguns casos excepcionals, a més, alguna comarca
com la Conca de Barberà, ha anomenat activitat tipus 1 el que era 2, és a dir, ha congregat
professors de diferents escoles sota una mateixa activitat: és la mesura possible quan les
dotacions no arriben a cobrir les demandes o les preteses necessitats.

Quan hem agrupat per títols, cursos escolars i comarques aquestes activitats, amb les
consultes ‘Consulta centres-activitats 2 (cursos escolars)’, ‘Consulta centres-
activitats 2 per cursos’, ‘Consulta cursos escolars-2- títol comarca’ (annexos
11 a, b, i c), hem vist el cicle temàtic-cronològic següent:

-el 1994-95: a totes les comarques, tret de la TA, realitzen el curs ‘Llegir i escriure com
afavorir-ne la interacció.’ (CM-CS).

-el 1995-96: a totes les comarques, tret de BE i CB s’alterna o bé el ‘El treball ortogràfic’
(CM-CS) o bé accions de ‘lectura i escriptura constructivista amb el curs ‘Ensenyar a llegir i
a escriure en el marc del PIL’ (a BC, T (2 cursos), i RE).

-el 1996-97:  se’n fan 14 cursos, i tret de CB, totes les comarques realitzen algunes de les
anteriors activitats i s’inicia ‘Aprendre llengua treballant per projectes’ (a la RE i T) segons el
criteri de ‘continuar’ la formació en lectura i escriptura.

Tipus Curs Títol Comarca
1 2 1996-97 Aprendre llengua treballant per projectes Ribera d'Ebre
1 2 1996-97 Aprendre llengua treballant per projectes Tarragonès
1 2 1996-97 El treball ortogràfic en l'expressió escrita Tarragonès
2 2 1996-97 Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Baix Camp
1 2 1996-97 Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Baix Ebre
1 2 1996-97 Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Priorat
2 2 1996-97 Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Tarragonès
1 2 1996-97 Llegir i escriure: com afavorir-ne la Alt Camp
1 2 1996-97 Llegir i escriure: com afavorir-ne la Baix Camp
1 2 1996-97 Llegir i escriure: com afavorir-ne la Baix Penedès
1 2 1996-97 Llegir i escriure: com Afavorir-ne la Montsià
1 2 1996-97 Llegir i escriure: com afavorir-ne la Terra Alta

-el 1997-98, es passa a realitzar només 6 cursos, coincidint amb l’augment d’activitats tipus
1; el treball ‘per projectes’ torna a fer-se a BC, T, i BP.
M. inicia la línia formativa donat que s’hi realitza un curs sobre lectoescriptura.

- el 1998-99, amb 7 cursos, continuaria una línia de mixtura entre temàtiques centrades en
projectes, lectoescriptura, i ortografia. 

-el 1999-00, amb 7 cursos, es concentren els esforços sobre la temàtica lectoescriptora:



Tipus Curs Títol Comarca
1 2 1999- El treball ortogràfic en l'expressió escrita Priorat
1 2 1999- El treball ortogràfic en l'expressió escrita Ribera d'Ebre
1 2 1999- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Alt Camp
1 2 1999- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Baix Camp
1 2 1999- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Baix Ebre
1 2 1999- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Montsià
1 2 1999- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Tarragonès
1 2 2000- El treball ortogràfic en l'expressió escrita Alt Camp
1 2 2000- El treball ortogràfic en l'expressió escrita Tarragonès
1 2 2000- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Baix Ebre
1 2 2000- Ensenyar a llegir i a escriure en el marc Montsià
1 2 2000- Llegir i escriure: com afavorir-ne la Ribera d'Ebre

El curs 2000-01, amb un enorme esforç en activitats de tipus 1, s’alternen les
temàtiques pròpies i adreçades als cicles inicials amb les dels cicles mitjà i superior. 

També s’observa aquesta disposició a ‘...comarques ordenades...a)tipus modalitat 2-
títol-nivell”, b)‘...comarques ordenades-tipus modalitat 2-cuenta” (annexos 14a i b)

Comarca Tipus Títol Nivell Curs escolar
Tarragonès 2 2 Ensenyar a EI-CI 1995-96
Baix Camp 2 2 Ensenyar a EI-CI 1996-97
T 2 2 Ensenyar a EI-CI 1996-97
B 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
M
P
B
R
B
C
T
A
B
A
P
R
M
T
B
B
T
B
M
P
R
T
T
A
B
B
B

arragonès
aix Ebre
192

ontsià 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
riorat 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
aix Penedès 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
ibera d'Ebre 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
aix Camp 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
onca de 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
arragonès 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
lt Camp 1 2 Llegir i CM-CS 1994-95
aix Camp 1 2 Ensenyar a EI-CI 1995-96
lt Camp 1 2 El treball CM-CS 1995-96
riorat 1 2 El treball CM-CS 1995-96
ibera d'Ebre 1 2 Ensenyar a EI-CI 1995-96
ontsià 1 2 El treball CM-CS 1995-96
erra Alta 1 2 El treball CM-CS 1995-96
aix Penedès 1 2 El treball CM-CS 1995-96
aix Camp 1 2 Llegir i CM-CS 1996-97
erra Alta 1 2 Llegir i CM-CS 1996-97
aix Penedès 1 2 Llegir i CM-CS 1996-97
ontsià 1 2 Llegir i CM-CS 1996-97
riorat 1 2 Ensenyar a EI-CI 1996-97
ibera d'Ebre 1 2 Aprendre EI-CI 1996-97
arragonès 1 2 Aprendre EI-CI 1996-97
arragonès 1 2 El treball CM-CS 1996-97
lt Camp 1 2 Llegir i CM-CS 1996-97
aix Ebre 1 2 Ensenyar a EI-CI 1996-97
aix Ebre 1 2 Llegir i CM-CS 1997-98
aix Penedès 1 2 Aprendre EI-CI 1997-98
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Baix Camp 1 2 Aprendre EI-CI 1997-98
Montsià 1 2 Ensenyar a EI-CI 1997-98
Priorat 1 2 Llegir i CM-CS 1997-98
Tarragonès 1 2 Aprendre EI-CI 1997-98
Baix Camp 1 2 Ensenyar a EI-CI 1998-99
Terra Alta 1 2 Ensenyar a EI-CI 1998-99
Baix Camp 1 2 Aprendre EI-CI 1998-99
Tarragonès 1 2 Aprendre EI-CI 1998-99
Baix Ebre 1 2 El treball CM-CS 1998-99
Baix Penedès 1 2 El treball CM-CS 1998-99
Montsià 1 2 Ensenyar a EI-CI 1998-99
Alt Camp 1 2 Ensenyar a EI-CI 1999-00
Tarragonès 1 2 Ensenyar a EI-CI 1999-00
Baix Camp 1 2 Ensenyar a EI-CI 1999-00
Ribera d'Ebre 1 2 El treball CM-CS 1999-00
Baix Ebre 1 2 Ensenyar a EI-CI 1999-00
Priorat 1 2 El treball CM-CS 1999-00
Montsià 1 2 Ensenyar a EI-CI 1999-00
Baix Ebre 1 2 Ensenyar a EI-CI 2000-01
Tarragonès 1 2 El treball CM-CS 2000-01
Montsià 1 2 Ensenyar a EI-CI 2000-01
Alt Camp 1 2 El treball CM-CS 2000-01
Ribera d'Ebre 1 2 Llegir i CM-CS 2000-01

Com a contrast, tant el 2001-2002, com el 2002-2003 (i aquest en major grau), l’esforç
està molt orientat cap a les activitats de tipus 1.

Globalment, i assumint que resulta complicat pronosticar l’eficàcia de la nostra proposta,
pensem que:

- ‘Esquitxar’ o escampar temàtiques sense possibilitat de continuïtat en altres tipus
d’activitats més contextualitzades, resulta, com a mínim, difús. Potser, l’acció de
divulgació hauria de pensar-se de manera estratègica a mig termini en lloc de
proposar ‘novetats’. Per altra part, aquestes també han d’estar planificades dins de la
pròpia estratègia.

- En el cas de la formació en lectoescriptura i projectes, entenem que potser es va
oferir com a formació sense que s’haguera consolidat el necessari la primera.
Nosaltres, en aquell moment també ho vam viure d’aquesta forma. Ambdues són
formacions curriculars ‘potents’, i requereixen de fonaments de tot tipus per a
desenvolupar-les, amb el risc, si no es té això en compte, d’estimular accions
‘anecdòtiques’.

- Els equips d’assessors/es han d’estar conformats, com es veu, amb persones amb
una formació integral que els permeti ser versàtils per a atendre demandes de les
etapes d’EI i EP. Aquesta qüestió no és de poca importància. 

D.1.1 LA FORMACIÓ EN ‘Ensenyar i aprendre a llegir i escriure amb un
enfocament ‘constructivista’ 

Tornant a la qüestió de les línies de ‘continuïtat’ entre cursos-títols-nivells educatius, anys i
comarques, la consulta ‘cursos-l-e-anys-comarca’ (annex 15) ‘surt’ de l’anterior (annex



12c) i mostra al llarg dels diferents anys un total de 19 activitats ‘curs’ (2) sobre la temàtica
de la lectura i l’escriptura constructivista en les diferents comarques: ‘Ensenyar a llegir i a
escriure en el marc del PIL’. 

Com dèiem era difícil discernir fins a aquin punt les altres activitats, les de tipus 1, havien
tractat o no específicament la temàtica que ens ocupa, tot i que coneixem bastant
afinadament molts del casos. 
En el cas dels cursos, donat que tracten temàtiques centrades en determinats nivells
e  mostren de manera fidel el tipus de treball. Tret, tot i així, que no arribin a
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ostrar en alguns casos què se n’hauria fet dins del mateix títol quan ha estat una activitat
rmativa de ‘continuïtat’. 

om ja hem avançat, la nostra hipòtesi és que cal romandre a la zona durant el temps
ecessari per a haver establert l’estadi ‘informatiu’ o difícilment es creen processos
ontinuats de formació.   

ntrem a veure a manera de casos, què s’ha esdevingut a deteminades comarques en
ferència a la nostra hipòtesi anterior. Aquests casos els podem relacionar també amb

SEDEC Activitats amb cas” (annex 18) on fem connexions entre les dues modalitats. 
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-T
larg dels cursos escolars 1995-96 i 1996-97 se n’hi realitzen 2 cursos.
997-98, s’enceta la temàtica de ‘Projectes’. 
999-00, al Tarragonès es realitza només 1 curs de lecroescriptura. 

m dèiem, caldria atendre al criteri i considerar-lo a la llum de la seva eficàcia i/o
gruència.

em d’agrupar els cursos sobre projectes amb la consulta ‘Cursos-projectes-anys-
arca’ (annex 16) i veiem que d’igual manera que al Baix Camp, després del curs

re lectoescriptura (‘PIL’) es va fer el de ‘projectes’ sense donar possibilitat de
durar-ho’ més, com ja avançàvem anteriorment:

-el 96-97 es fa projectes a llocs on el curs 95-96 havíem fet el ‘PIL’: T (Molí de Vent:
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. P.), RE (P. I.);
194

- el 97-98 a T (P. I.), BC, BP (C. P.), seguint criteris similars 
-el 98-99 a T (C. P.), BC (P. I.), com a últims anys on es fa com a curs 

strestant s’expandeixen a la comarca els seminaris de centre, és a dir les activitats
us 1 sobre la lectoescriptura i, per tant, centrats en els cicles de parvulari i cicle
ial.

rsos escolars-1-comarques-nivells-llocs-títols-assessors’ del SEDEC (annex 10b)

Curs Nivell Lloc-seminari Títol Assessor/a
98-99 Alt EI-CI CRP Alt Camp Seminaris d'escola E. Q.
98-99 Baix CM-CS CEIP Beat SAE:Organització i R. C.
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1998-99 Baix EI-CI CEIP Joan Ardèvol Seminaris d'escola E. Q.
1998-99 Conca EI-CI CRP Conca de Barberà Seminaris d'escola E. Q.
1998-99 CM-CS CEIP Pau Delclós SAE:Organització i C. B.
1998-99 EI-CI CEIP Antoni Roig Seminaris d'escola C. P.
1998-99 EI-CI CEIP Bernat Calbó Seminaris d'escola C. P.
1998-99 EI-CI CEIP Guillem de Seminaris d'escola C. P.
1998-99 EI-CI CEIP La Portalada Seminaris d'escola P. I.
1998-99 EI-CI CEIP Miracle Seminaris d'escola P. I.
1998-99 EI-CI CEIP Serrallo Seminaris d'escola P. I.
1998-99 EI-CI CEIP St. Salvador Seminaris d'escola P. I.
1998-99 EI-CI CEIP Torroja Miret Seminaris d'escola C. P.
1998-99 EI-EP CEIP Europa SAE:Criteris gnals. per C. B.

Al Montsià, el 1997-98 es realitza el primer curs sobre la lectura i l’escriptura
constructivistes. 

El 1998-99 se li dóna continuació congregant diversos centres, de manera que el que hauria
pogut estar l’estadi de ‘formació’, ja en cada un dels centres, es va mantenir com a curs. 

El 1999-00, es continua de manera que el grup originari treballava com un seminari amb el
seguiment de l’assessora i s’anaven aprofundint en els temes de consolidació als centres de
la innovació, i amb l’altre grup s’iniciava un procés de vell nou. També en aquest cas, la
modalitat 2 era una activitat doble, mixtura de tipus 1 i 2.

El 2000-01 es continua amb 2 grups però incorporant el cicle inicial d’un dels centres que
més va arribar a consolidar el treball i que acollia el seminari: el treball es donava amb el EI-
CI del CEIP Soriano i altres); l’altre grup era, diguem-ne, d’iniciació (amb algú del curs
anterior). De nou, diverses accions en una, i amb diversos estadis formatius. 

Què ha passat a la zona al SEDEC pel que fa a activitats tipus 1?: com vèiem, no és fins
el 1999-00 que comença a haver-ne: el 2000-01 continuen i cal dir que en el 2002-2003, les
activitats van en expansió. 

Considerem que, sense detriment de les activitats que s’havien fet abans del període
estudiat, el cicle que vam establir de permanència a la zona, va promoure un tipus de
treball que no estava, en absolut consolidat. 

La demanda de formació en centres, va ser afavorida -o contestada- amb el nomenament
d’una persona del SEDEC de la DT de Tarragona que vivia a la zona. Ara, amb la creació
d’una delegació territorial més propera, cal observar nous moviments que ja pel curs 2002-
2003, com diem, s’inicien nombroses activitats formatives en centres.  

Què ha passat a la zona a l’ICE-URV pel que fa a activitats tipus 1, i també pel que fa a
activitats en general? Com vèiem, i després de complementar les informacions, l’activitat a
la comarca ha estat dèbil pel que fa a la nostra temàtica d’estudi. El fet que hagi estat el
SEDEC el servei que hagi anat donant resposta ho explica. 

- MONTSIÀ:
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Remetem de nou a raons d’escassesa de formadors a la zona fins el moment actual en què
s’hauria canviat la tendència, de disponibilitat d’assessors en general, i a les característiques
geogràfiques, en definitiva, que semblen generar hàbits en la formació. També remetem al
fet que Baix Ebre i Montsià poden analitzar-se juntes perquè les fronteres físiques, de
vegades, fan que es comparteixin activitats.

 
 

 
 Denominada com a curs, només consta el 1999-00. El curs anterior, 1998-99 apareix una
activitats tipus 1 a Valls (AC) que segurament és ‘curs’ però posada com a formació en
centre. La raó d’aquest fet és la concentració a la qual ens hem vists obligats per atendre a
una demanda amb els recursos de què disposàvem. 
 
 Vèiem que l’ICE-URV havia donat suport a un número escàs de formació de tipus 1.
 
 

Al llarg dels cursos escolars 1995-96 i 1996-97 se n’hi realitzen 1 i 2 cursos respectivament.
El 1997-98, s’enceta la temàtica de ‘Projectes’. I les consideracions són idèntiques que en el
cas del Tarragonès.

La diferència amb aquesta altra comarca és que, per part del SEDEC, mentrestant, no
semblen, expandir-se les activitats tipus 1 sobre lectoescriptura. 

Com vam veure, és l’ICE-URV l’entitat que hauria cobert la formació a la zona en
aquest sentit, mentre el Tarragonès hauria estat més cobert pel SEDEC. Ambdós, però
han tingut el mateix esquema pel que fa a les activitats de divulgació, les de tipus 2.  

El curs 1998-99 se’n fa 1 curs, i un altre el 1999-00. Altres activitats anomenades com
formació tipus 1, també congregaven diverses escoles a Cambril i Reus (per a Mont-roig i La
Selva) realitzades per la CP i la CG, respectivament.

Aquest cas té una certa similitud al del Montsià.

El 1996-97, es realitza un curs ‘PIL’ com es faria el curs següent al Montsià. El que
succeeix és que no es roman a la zona i no s’hi torna de nou emb el curs fins el 1999-
00 que, amb similars criteris i relització, es continuaria el 2000-01. Des d’aquí sí que
s’estableix una continuïtat en el 2001-2002 i el 2002-2003.

Havíem vist com havia hagut una activitat tipus 1 del SEDEC el 95-96  (‘Cursos escolars-1
comarques-nivells-llocs-títols’ del SEDEC (annex 10)) i no en torna a haver fins el 2000-
01: segons la nostra hipotesi, naturalment matisable des d’altres punts de vista que no ens

-ALT CAMP:

-BAIX CAMP:

-BAIX EBRE:
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ocupen ara, respondria a que no s’haurien continuat els ‘seguiments’ derivats del PIL del
1996-97. 

Vèiem com l’ICE-URV hauria tingut una presència, tot i que dèbil, en la dotació d’activitats
tipus 1. 

A la resta de comarques, Priorat (Extensió Montsant-Serra de Prades: 1 curs el 1996-97),
Ribera d’Ebre (1 curs el 1995-96), i Terra Alta (1 curs el 1998-99), no s’haurien donat cicles
de continuïtat i, de semblant manera, la quantitat de formació realitzada sota l’auspici de
l’ICE-URV hauria estat poca. 

Podria considerar-se que per raons històriques i geogràfiques, també de ratio, realitzen
processos de formació més puntuals.

També cal dir que les activitats apleguem major nombre de persones: sense prejudici del
seu efecte, cal entendre que els canvis profunds, necessiten de fases més ‘íntimes’ i
particularitzades, on es precisa de treball de petit grup on es pugui ‘conversar’ curricularment
i professional al voltant de cada un dels contextos educatius.  

E. RELACIÓ ENTRE MODALITATS I COMARQUES: fenomen de compensació

Ara que ja podem tenir una visió més global del que s’ha esdevingut, és necessari veure si
la relació entre cada una de les modalitats i la proporció total és directa, i, en tot cas, quina
relació s’hi dóna: si s’ha compensat una i altra modalitat a les diferents comarques, si s’han
donat continuïtats, etc..

Al SEDEC, les consultes ‘...comarques-ordenades-tipus modalitat’, ‘...comarques-
ordenades-tipus modalitat 1’, i ‘...comarques-ordenades-tipus modalitat 2’ (Annex 12a,
12b i 12c) permeten veure el següent en aquest respecte:

A) L’ordre de les comarques que ha resultat en les activitats tipus 1 és: T (76), BC (34), BP
(13), CB (10), AC (5), BE (4), M (2), P (1) més les comarques RE (0) i TA (0). Com es
veu, les comarques T, BC, BP i CB serien significativament diverses a la resta, i d’entre
elles, T i BC apleguen el màxim d’activitats, T el 52,4% i BC el 23,5% (entre les dues, ¾
parts del total. Diverses vegades hem apel·lat al factor d’intervenció associat a la
normalització, la discriminació positiva vers l’actualització en centres del casc de
Tarragona, i, perquè no, a la proximitat respecte els centres de gestió, que no és, a
priori, descartable. 

B) L’ordre de les comarques que ha resultat en les activitats tipus 2 és: T (11), BC (9), M
(7), BE (6), RE (5), P (5), BP (5), AC (5), TA (3), CB (1). 

Com es veu, les comarques T i BC estarien en posicions altes en les dues modalitats,
mentre BAIX PENEDÈS, CONCA DE BARBERÀ, MONTSIÀ i BAIX EBRE, haurien estat –
lleument- compensats de no tenir activitats 1 amb activitats 2 o viceversa; ALT CAMP
rep el mateix número d’activitats 1 i 2 (5 de cadascuna), i PRIORAT resta compensat de 5
(2) a 1 (1); RIBERA D’EBRE i TERRA ALTA, tenen 5 i 3 activitats de tipus 2, i 0 de tipus 1. 
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Hem parlat, a més dels criteris de la normalització i ratio, de línies establertes
clarament per la formació, i una evidència és que es pot decidir aquesta disposició i
cal dir que en el curs 2001-2002 i següent, s’han iniciat línies de formació a la zona al
MONTSIÀ, BAIX EBRE que tindrien a veure amb demandes de centres (en connexió
amb activitats de tipus 2) i amb la possibilitat de que assessors/es de la zona donin
resposta amb més facilitat. 

L’ICE-URV, hauria compensat, pràcticament amb el total d’activitats de tipus 1,
algunes d’aquestes comarques. Hem remarcat la compensació del Baix Penedès, Terra
Alta, i, en menor grau, Baix Ebre (que podria fondre’s en alguna casos amb centres i/o
professorat del Montsià). 

F. ALTRES ASPECTES: NÚMERO DE PROFESSORS PARTICIPANTS,
ASSESSORS, ETC.

No hem considerat necessari entrar en profunditat en aquests dos elements, perquè
representen informacions menys rellevants dins del conjunt de les consideracions que hem
elaborat. 

El número de professors de les activitats formatives estan, d’una banda, marcats per
les circumstàncies de les mateixes. Quan l’activitat és un curs, congrega generalment
un nombre al voltant de 20. Si la formació és de centre, el número depèn dels cicles
implicats i de la grandària total del propi centre.

Per altra banda, si la zona ‘rep’, en el cas del SEDEC, activitats que ja estiguin
pensades per congregar diversos centres, el número és habitualment elevat.

Aquestes premisses s’hi haurien donat en les activitats formatives analitzades

Pel que fa als assessors, cal tenir en compte que, al llarg dels diferents cursos escolars, hi
ha hagut diverses incorporacions i canvis. Aquest fet fa que també en aquest sentit la realitat
analitzada respongui directament a les circumstàncies.

En l’annex 20, recollim algunes consultes que hem fet al voltant d’aquest tema, i en concret
ressaltem el següent:

- ens han servit per a verificar tota la informació que hem recopilat a ‘Activitats amb
cas’ (annex 18)

- hem trobat, tot i haver repartiment ‘indistint’ dels assessors/es per les diferents
comarques, alguna associació entre persones i zones, que, òbviament
repercuteixen en els casos analitzats.

-   
COMARCA ASSESSOR/A CURSOS ACTUANT-HI ACTIVITATS

REALITZADES
ALT CAMP BG 2 2

CP 1 1
CB 1 1
EQ 3 3
RC 2 2

BAIX CAMP CG 1 1
CP 4 5
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CB 6 14
EQ 5 9
RC 5 5
PI 3 3
EM 3 5

BAIX EBRE BG 1 1
CB 2 2
CG 1 1
EQ 3 3
RC 2 2

BAIX PENEDÈS BG 1 1
CP 4 6
CB 3 3
EM 1 1

CONCA BARBERÀ BG 1 1
CB 2 2
EQ 5 5
PI 3 3

MONTSIÀ CP 1 1
EM 2 2
EQ 2 2
PI 4 4

PRIORAT EQ 3 3
RC 3 3

RIBERA D’EBRE CB 1 1
PI 3 3
RC 1 1

TARRAGONÈS BG 2 7
CP 7 17
CB 7 20
CG 1 1
EM 3 8
PI 7 28
RC 1 1

TERRA ALTA EM 1 1
EQ 1 1

G. ANÀLISI DE DETERMINATS CASOS ESDEVINGUTS EL VOLTANT DE LA
TEMÀTICA D’ESTUDI

Ja hem anat avançant molts dels aspectes que ara visualitzarem de manera concreta
especificant activitats de tipus 1 i 2 que s’han donat en comarques i centres concrets.
La graella sencera ‘Activitats SEDEC amb cas’ es presenta la final d’aquest apartat i també
al volum dels annexos (n. 18).  

Les consultes que hem consultat per a arribar a elaborar la següent informació han estat:
� “Consulta centres-activitats per cursos-assessorament-cuenta” (annex 20c)
� “Consulta centres-activitats per cursos” (annex 3)
� “Assessors-comarques-cursos-cuenta” (annex 20b)
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1. El primer cas que remarquem és el cicle que s’hi hauria donat entre cursos i
formació en centre al voltant de Tarragona: des que es realitzaren en 1995-96 dos
cursos sobre lectoescriptura, centres de Torredembarra i Altafulla haurien seguit
línies formatives associades a la temàtica.  

CRP CENTRE MODALITAT DE
L’ACTIVITAT

CURSOS
ESCOLA
RS

NIVELLS
EDUCATI
US

TEMÀTIQUE
S i
FORMADOR
/A

Modalitat
CURS (2)

Modalitat
F. en C.
(1)

TARRAGONÈS
-CRP X 94-95 CM-CS “Ll i E. com

afavorir-ne la
...”
(E. M.)

-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

X 94-95 CM-CS C. B.

-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

-CRP:que
està al
CEIP
Marcel.lí
Domingo
(SPSP)
*de la
llista de
demanda
se’n
seleccion
en

X 

X 

95-96

95-96

EI- (CI) “Ensenyar-
PIL”
(C. P.) 

“Ensenyar-
PIL”
(P. I.)

CRP de
Tgona

X 96-97 EI-EP “Ensenyar-
PIL”
(P. I.)

X 96-97 EI-EP “Ensenyar-
PIL”
(P. I.)

CRP de
Tgona

X 97-98 EI-EP “Treballar
per
projectes”
(C. P.)

-CEIP X 97-98 EI-EP “Treballar
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Molí de
vent
(Torred.)

per
projectes”
(C. P.)

X 96-97 EI-EP C.P.
*la
professora À.
S. treballava
a Altafulla
abans de
treballar al
Molí de vent i
va establir la
línia
posterior;
actualment
està a la F.
de F.

X
X

99-00 EI-CI
CM-CS

P. I.
C. B.

X 00-01 EI-CI P. I.
-CEIP
Antoni
Roig
(Torred.)

No sembla
haver
vinculació de
profes. amb
curs 95-96

X 97-98 EI-CI C. P.

X 98-99 EI-CI C. P.
CEIP La
Portalada
(Altafulla)

*la
professora À.
S. treballava
a Altafulla
quan va
assistir al
curs del
Marcel.lí
Domingo el
95-96 (abans
amb l’ICE al
BP); la V. va
assistir al
Molí de Vent:
juntes
(contactant,
a més en
una Escola
d’Estiu del
MRP-Tgnès,
van establir
la línia
posterior 

X
X

96-97 EI
CM-CS

P. I.
E. M.

X 97-98 EI-CI P. I.
X 98-99 EI- EP P. I.
X (SAE) 99-00 EI-EP P. I.
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-CEIP
Marcel.lí
Domingo
(SPSP)

Al curs del
PIL (95-96):
se’n
seleccionen
2
professores
del centre de
les 4
matriculades 

X 94-95
*abans
altres
seminaris
del
SEDEC

EI-CI P. I.

2. L’altre cas el constitueix el conjunt de centres que haurien estat ‘discriminats
positivament’ en tant que sense connexió amb altra formació, se’ls facilités la
formació en el centre. 
Es tracta de centres del nucli urbà que tenen característiques particulars, sobretot,
per ser ‘laboralment’ particulars (comissions de serveis, mobilitat, cicles de vida i de
carrera determinats, etc.) 

TGNA-
CIUTAT -CEIP

Miracle
(Tgona)

X 95-96 EI-CI P. I.

X 96-97 EI-CI P. I.
X 97-98 EI-CI P. I.
X
ICE-URV:
À. (P-3) a
la
Canonja

98-99

2002-03
*demanen
assess.
pel
claustre

(EI)-EP P. I.

-CEIP El
Serrallo 

X 95-96 EI-CI P. I.

X 96-97 EI-CI P. I.
X 97-98 EI-CI-CM-

CS
P. I.

X 98-99
*2001-
2002:
asses.
ICE
*2002-03
Pla
estratègic:
asses.
SEDEC

EI-CI-CM-
CS
*els dos
últims
consten
com a EI-
CI

P. I.

-CEIP X 95-96 CM C. B.
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Pau
Delclòs

Desconeixe
m vinculació
amb cursos

X 96-97 CM-CS C. B.
X 97-98 CM-CS C. B.
X 98-99

(SAE)
CM-CS C. B.

-CEIP
Saavedra

X
*abans i
després
altres
seminaris

94-95 CM-CS B. G.

X 1999-00
(ADAP)

EI-CI C. P.

X 2000-01
(ADAP)
*el 2001-
02 i 2002-
03 se
segueix
l’ADAP al
CM-CS
(R. C. i M.
R.)

EI-CI C. P.

3.  El tercer cas remet a dos centres que van tenir formació en el període associat als
PINL i que ara, han tornat a obrir un cicle formatiu perllongat, però, no podent-se
acollir al SEDEC, ho han fet via ICE-URV. La Canonja sense connexió amb cursos
(només una persona) i Bonavista amb una gran connexió als cursos de 1996-97. La
persona formadora, com es veu col.labora amb l’CE-URV.

TGNA-
BARRIS -CEIP

Bonavista
X
*anterior-
ment
altres
seminaris

94-95 CM-CS B. G.

X Cu-1
X Cu-2: 14
professores.

96-97 EI- (CI) P. I.

X-ICE-
URV

P. I.

-CEIP La
Canonja

X
*anterior-
ment
altres
seminaris
(P.I)

94-95 CM E. M.
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95-96 CM E. M.
X Cu-1
X Cu-2: hi
assisteix una
professora 

Es
donaria el
fenomen
de la
influència
de la
zona
X-ICE-
URV

P. I.

 

4. El quart cas es la representació d’una discriminació positiva adreçada a centres
que treballen en circumstàncies especials per ésser dels barris de Tarragona. En un
primer curs es va convocar els cinc parvularis de la zona; el curs següent es va partir
l’activitat en 2 i es van convocar també els cicles inicials, i en els darrers cursos, ja
s’ha pogut contextualitzar la formació a cada un dels centres (4 en total). 

-CEIP
Mediterra
ni

X 94-95
*anterior-
ment més
seminaris

CM-CS
*abans
altres
seminaris

X-PIL 
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*vinculat al
CEIP  Àngels 

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.

-CEIP
“Els
Àngels”

X 94-95 CM-CS E. M.

X 95-96 CM-CS E. M.
X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Mediterrani

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.
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-CEIP
Camp
Clar
*pioners
en el PIL
a la zona

*Seminari
s anteriors

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Gual Villalbí

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI-
(CM)
(EI-CI-CM-
CS)

P. I.

-CEIP
Gual
Villalbí

*La I.
assisteix al
Curs 95-96

X 94-95
*anterior-
ment
altres
cicles

CM-CS E. M.

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Camp Clar

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.

-CEIP
Riu Clar

No coneixem
vinculació
amb cursos.
Vinculació
amb ICE-
URV: 97-98 i
98-99 (E.Q.)

X 94-95 CM C. B.

X 95-96 CM C. B.
X 96-97 CM-CS C. B.

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.
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5. Deixem els centres de Salou com un altre referent de discriminació positiva pel
gran número d’alumnes ‘multiculturals’ que acullen. (veure taula)

6. També remetem a la taula pel que fa als centres del Baix Camp que haurien seguit
un model similar al de Tarragona-Altafulla-Torredembarra, és a dir, responen a la
connexió entre activitats 2 i 1:  Cambrils, Riudoms, Montroig, Miami, La Selva, etc.,
s’haurien aplegat primer en cursos i després en activitats més contextualitzades.

7. L’últim cas que volem ressaltar i per això l’extraiem de la taula global de casos per
comarques és el del Montsià. Clarament es veu un cicle formatiu que ha iniciat
activitats de tipus 1 a la zona per part del SEDEC (i quasi també per part de l’ICE-URV
en la temàtica que ens ocupa). Ja hem explicat com hem fet de modalitats cursos,
activitats d’aprofundiment i acolliment de professors/es a l’estadi de divulgació.

MONTSIÀ
AMPOS
TA

CRP
‘Montsià’

X 94-95 CM-CS E. M.

95-96
(...)

Ortografia
(CM-CS)

E. M.

97-98 EI-CI P. I.
98-99 EI-CI P. I.
99-00 EI-CI P. I.
00-01 EI-CI P. I.

ST.
CARLE
S

CEIP ‘St.
Carles...’

X 00-01 EI-CI C. G.

BÍTEM CEIP
‘Bítem’

X 00-01 EI-CI C. G.

DELTE
BRE

CEIP
L’Assump
ció de
Deltebre

X 00-01 EI-CI C. G.

ULLDE
CONA

CEIP
Ulldecon
a

X *Curs al
CRP
d’Amposta
X

97-98
98-99 
ICE-URV 

EI-CI P. I.
ICE-URV,
(diversos:
L.C., P.I)

X 99-00 EI-CI E. Q.
X 00-01

(01-02)
EI-CI
EI-CI

E. Q.
E. Q.

  
 
Entenem que, estratègicament, cada cas respon a factors diferents que s’haurien de
tenir en compte per a cercar la millor manera de gestionar correctament els esforços
tant de formadors com de professors.  
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‘Activitats SEDEC amb cas’
Les consultes que hem consultat per a arribar a elaborar la següent informació han
estat:

� “Consulta centres-activitats per cursos-assessorament-cuenta”
� “Consulta centres-activitats per cursos”
� “Assessors-comarques-cursos-cuenta”

CRP CENTRE MODALITAT DE
L’ACTIVITAT

CURSOS
ESCOLA
RS

NIVELLS
EDUCATI
US

TEMÀTIQUE
S i
FORMADOR
/A

Modalitat
CURS (2)

Modalitat
F. en C.
(1)

TARRAGONÈS
-CRP X 94-95 CM-CS “Ll i E. com

afavorir-ne la
...”
(E. M.)
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-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

X 94-95 CM-CS C. B.

-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

-CRP:que
està al
CEIP
Marcel.lí
Domingo
(SPSP)
*de la
llista de
demanda
se’n
seleccion
en

X 

X 

95-96

95-96

EI- (CI) “Ensenyar-
PIL”
(C. P.) 

“Ensenyar-
PIL”
(P. I.)

CRP de
Tgona

X 97-98 EI-EP “Treballar
per
projectes”
(C. P.)

-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

X 97-98 EI-EP “Treballar
per
projectes”
(C. P.)

-CEIP
Molí de
vent
(Torred.)

*la
professora À.
S. treballava
a Altafulla
abans de
treballar al
Molí de vent i
va establir la
línia
posterior;
actualment
està a la F.
de F.

X
X

99-00 EI-CI
CM-CS

P. I.
C. B.

X 00-01 EI-CI P. I.
-CEIP
Antoni
Roig
(Torred.)

No sembla
haver
vinculació de
profes. amb
curs 95-96

X 97-98 EI-CI C. P.

X 98-99 EI-CI C. P.
CEIP La *la X 96-97 EI P. I.
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Portalada
(Altafulla)

professora À.
S. treballava
a Altafulla
quan va
assistir al
curs del
Marcel.lí
Domingo el
95-96 (abans
amb l’ICE al
BP); la V. Va
assistir al
Molí de Vent:
juntes
(contactant,
a més en
una Escola
d’Estiu del
MRP-Tgnès,
van establir
la línia
posterior 

X CM-CS E. M.

X 97-98 EI-CI P. I.
X 98-99 EI- EP P. I.
X (SAE) 99-00 EI-EP P. I.

-CEIP
Marcel.lí
Domingo
(SPSP)

Al curs del
PIL (95-96):
se’n
seleccionen
2
professores
del centre de
les 4
matriculades 

X 94-95
*abans
altres
seminaris
del
SEDEC

EI-CI P. I.

TGNA-
CIUTAT -CEIP

Miracle
(Tgona)

X 95-96 EI-CI P. I.

X 96-97 EI-CI P. I.
X 97-98 EI-CI P. I.
X
ICE-URV:
À. (P-3) a
la
Canonja

98-99

2002-03
*demanen
assess.
pel
claustre

(EI)-EP P. I.

-CEIP El X 95-96 EI-CI P. I.
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Serrallo 
X 96-97 EI-CI P. I.
X 97-98 EI-CI-CM-

CS
P. I.

X 98-99
*2001-
2002:
asses.
ICE
*2002-03
Pla
estratègic:
asses.
SEDEC

EI-CI-CM-
CS
*els dos
últims
consten
com a EI-
CI

P. I.

-CEIP
Pau
Delclòs

Desconeixe
m vinculació
amb cursos

X 95-96 CM C. B.

X 96-97 CM-CS C. B.
X 97-98 CM-CS C. B.
X 98-99

(SAE)
CM-CS C. B.

-CEIP
Saavedra

X
*abans i
després
altres
seminaris

94-95 CM-CS B. G.

X 1999-00
(ADAP)

EI-CI C. P.

X 2000-01
(ADAP)
*el 2001-
02 i 2002-
03 se
segueix
l’ADAP al
CM-CS
(R. C. i M.
R.)

EI-CI C. P.

TGNA-
BARRIS -CEIP

Bonavista
X
*anterior-
ment
altres
seminaris

94-95 CM-CS B. G.

X Cu-1
X Cu-2: 14
professores.

96-97 EI- (CI) P. I.
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X-ICE-
URV

P. I.

-CEIP La
Canonja

X
*anterior-
ment
altres
seminaris
(P.I)

94-95 CM E. M.

95-96 CM E. M.
X Cu-1
X Cu-2: hi
assisteix una
professora 

Es
donaria el
fenomen
de la
influència
de la
zona
X-ICE-
URV

P. I.

-CEIP
Sant
Salvador

*M.T. al C.
d’E. en EI //
V. al  Curs
(PIL) de
Móra (95-96)

X
*anterior-
ment
altres
seminaris
R. C.

98-99 EI-CI P. I.

X
X

99-00 ADAP-EI-
CI
SAE-CM-
CS

P. I.
P. I.

X
X

00-01

*ADAP
CM-CS 
2001-02 i
2002-
2003

ADAP-EI-
CI
SAE-CM-
CS

P. I.
P. I.

-CEIP
SPSP

X 94-95
*abans 3-
4 cursos
amb EI i
EI-EP

CM P. I.

X 95-96 CM B. G. 
X 96-97 CM-CS C. B.
X 97-98 CM-CS C. B.

-CEIP
Mediterra
ni

X 94-95
*anterior-
ment més

CM-CS
*abans
altres
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seminaris seminaris
X-PIL 
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*vinculat al
CEIP  Àngels 

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.

-CEIP
“Els
Àngels”

X 94-95 CM-CS E. M.

X 95-96 CM-CS E. M.
X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Mediterrani

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.

-CEIP
Camp
Clar
*pioners
en el PIL
a la zona

*Seminari
s anteriors

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Gual Villalbí

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI-
(CM)
(EI-CI-CM-
CS)

P. I.

-CEIP
Gual
Villalbí

*La I.
assisteix al
Curs 95-96

X 94-95
*anterior-
ment

CM-CS E. M.
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altres
cicles

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

X-PIL
�

*juntament al
Camp Clar

00-01 EI-CI P. I.

X 01-02 (02-
03)

EI-CI P. I.

-CEIP
Riu Clar

No coneixem
vinculació
amb cursos.
Vinculació
amb ICE-
URV: 97-98 i
98-99 (E.Q.)

X 94-95 CM C. B.

X 95-96 CM C. B.
X 96-97 CM-CS C. B.

X-PIL
*5 escoles
de la zona
�

99-00 EI P. I.

SALOU -CEIP
“Europa”
de Salou

No coneixem
vinculació
amb cursos

X

*seminari
s 
anteriors

94-95 EI-EP P. I.

X 94-95 CM-CS 
*amb Sta.
M. del Mar

R. C.

X 98-99
(SAE)

EI-EP C. B.

X 99-00 (EI-CI) C. P.
X 00-01 

(SAE
)

01-02
02-03 

EI-EP
EI-EP
EI

P. I.
P. I.
P. I.

-CEIP
Sta. M.
del Mar

No coneixem
vinculació
amb cursos

X

*seminari
s 
anteriors

94-95 CM-CS
*amb
Europa

R. C.

X 94-95 EI-CI C. P.
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X 95-96 EI-CI C. P.
X 96-97 EI-CI C. P.

VILA-
SECA

-CEIP
Torroja i
Miret 

No coneixem
vinculació
amb cursos

X

*seminari
s 
anteriors

97-98 EI-CI C. P.

X 98-99 EI-CI C. P.
X 99-00 (EI)-CI

(SAE)
C. P.

X 00-01 CM C. B. 

-CEIP
Bernat
Calvó 

No coneixem
vinculació
amb cursos

X

*seminari
s
anteriors

97-98 EI-CI C. P.

X 98-99 EI-CI C. P.

CONS-
TANTÍ

-CEIP
Centcelle
s 

1 professora
assistent al
curs 96-97
ICE-URV (EI-CI)

X 94-95 CM B. G.

X 95-96 CM C. P.
X 96-97 CM-CS C. B.
X 97-98 CM-CS C. B.

-CEIP
Mn.
Ramon
Berguedà 

No coneixem
vinculació
amb cursos

X 94-95 CM B. G.

X 95-96 CM B. G.

PALLA
RES-
SOS

CEIP 
St.
Sebastià

*Dtra. Curs
Móra 95-96 i
després a
Sant
Salvador

X 99-00 ADAP EI-
CI

C. P.

X 00-01
(01-02
02-03)

ADAP EI-
CI

(CM-CS)

C. G.

LA SE-
CUITA CEIP

Guillem
de
Claramun
t

X 96-97
(...)

EI-CI C. P.

X 98-99 EI-CI C. P.
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X 99-00 CM-CS C. B.
X 00-01 CM-CS C. B.

 BAIX CAMP 
CRP
Reus

X 94-95 CM-CS E. M.

X (PIL) 95-96 EI-CI C. P.
X (PIL)
X (PIL)
X

X* com a
seminari
d’escola�
Montroig-La
Selva
X* com a
seminari
d’escola�
Montroig-La
Selva

96-97
96-97
96-97
(...)
00-01
01-02

EI-CI
EI-CI
CM-CS

EI-CI
EI-CI

C. P.
C. P.
E. M.

C. G.
C. G.

CEIP La
Selva

X 96-97 CM-CS E. Q.

X 97-98 CM-CS E. Q.
X: Projectes
(CRP Reus)
3-4 persones

97-98 EI-EP P. I.

X-PIL com a
seminari
d’escola�
Vedruna, 
La Selva,
Riudoms/
Centres de
Cambrils a
l’altre

98-99
98-99

EI-CI
EI-CI

C. P.
E. Q. 

X-PIL com a
seminari
d’escola�
Montroig-La
Selva

00-01 EI-CI C. G.

CEIP de
Riudoms

Vinculació
amb cursos:
- el mòdul
del 95-96
ICE-URV a
Reus
- el PIL fet a
Cambrils...

X 96-97 CM-CS R. C.
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- i amb el
Curs d’E. en
EI de la URV

X 97-98 CM-CS E. Q.
X 98-99 CM-CS

(SAE)
E. Q.

X (...) 00-01 CI E. Q.

-CEIP
Mont-roig

VEURE:
barreja de
nivells i
barreja ICE-
URV-SEDEC

X 96-97 CM-CS C. B.

-CEIP
Joan Miró
de Miami

X
*abans
altres
seminaris

94-95 CM C. B.

95-96 CM C. B.
X 96-97 CM C. B.
X 00-01 CM C. B.

Cambrils X consta
com a S. d’E.
X consta
com a S. d’E.

98-99

98-99

EI-CI

EI-CI

C. P

E. Q.

X 99-00 EI-CI E. Q.

-CEIP
Hospitale
t de
l’Infant

X
*abans
altres
seminaris

95-96 CM E. M.

96-97 CM-CS C. B.
97-98 CM-CS C. B.

CEIP
‘Rosa
Sensat’

X 
*vinculació
de 2-3
professores
amb Mòdul
CRP Reus:
95-96  

X 94-95 CM-CS C. B.

X 95-96 CM-CS C. B.

CEIP ‘La
Plana’

X
*abans
altres
seminaris

94-95
95-96

EI-CI
(SAE) EI-
CI

P. I.
P. I.
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CEIP
‘Montsant
’

X
*Primer
ICE-URV;
SEDEC
assess.
puntual: 
98-99

99-00
*venen 3
professore
s al C.
d’E en EI
(URV)

EI-EP P. I.

00-01 EI-CI P. I.
01-02 (SAE) EI-

CI
P. I.

ALT CAMP

ALC
OVE
R

-CEIP
Alcover

X 98-99
*ICE

(E. Q.)

X 99-00 ADAP-EI-
CI

E. Q.

X
X

00-01
01-02
02-03

ADAP-EI-
CI
ADAP-
CMCS
ADAP-
CMCS

E. Q.
E. Q.
E. Q.

VALLS CEIP ‘La
Candela’

X 94-95 CM-CS B. G.

X 95-96 CM-CS B. G.
X 96-97 CM-CS R. C.
X 97-98 CM-CS E. Q.
X 
*curs
denominat
com a ‘S.
D’E.’

98-99 EI-CI E. Q.

X
*curs
denominat
com a ‘S.
D’E.’ 

99-00 EI-CI C. P.

X 00-01 CM-CS C. B.
X EI-CI E. Q.
X (SAE)

CMCS
R. C.

BAIX
PEN
EDÈ
S

CEIP
‘Sant
Jaume
dels
Domenys
’

X
*Relació
amb ICE-
URV:
cursos
abans

97-98

99-00

(CM-CS)

EI-EP

P. I.
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X 
00-01 ZER

MONTSIÀ
AMPOS
TA

CRP
‘Montsià’

X 94-95 CM-CS E. M.

95-96
(...)

Ortografia
(CM-CS)

E. M.

97-98 EI-CI P. I.
98-99 EI-CI P. I.
99-00 EI-CI P. I.
00-01 EI-CI P. I.

ST.
CARLE
S

CEIP ‘St.
Carles...’

X 00-01 EI-CI C. G.

BÍTEM CEIP
‘Bítem’

X 00-01 EI-CI C. G.

DELTE
BRE

CEIP
L’Assump
ció de
Deltebre

X 00-01 EI-CI C. G.

ULLDE
CONA

CEIP
Ulldecon
a

X *Curs al
CRP
d’Amposta
X

97-98
98-99 
ICE-URV 

EI-CI P. I.
ICE-URV,
(diversos:
L.C., P.I)

X 99-00 EI-CI E. Q.
X 00-01

(01-02)
EI-CI
EI-CI

E. Q.
E. Q.

RIBERA D’EBRE
CRP
‘Ribera
d’Ebre’

X
*d’aquí es
deriven
(Victòria): St.
Salvador i
Pallaressos,
entre d’altres

95-96 EI-CI P. I.

CONCA DE BARBERÀ
CRP
‘Conca...’

X 94-95 CM-CS P. I.

MON
TBLA
NC

CEIP ‘Les
Muralles’

X 95-96 EI-CI P. I.

X 96-97 EI-CI P. I.
X 97-98 CI-CM P. I.
X 99-00 EI E.Q.
X 00-01 EI E.Q.
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CRP-
ZERs
��ICE-
URV:E.Q.

X  com a� 97-98 CM-CS E. Q.

ESPL
UGA
DE
FRAN
COLÍ

CEIP
‘Martí i
Poch”

X 95-96 CM-CS B. G.

X 96-97 CI E. Q.
X 97-98 CM-CS E. Q.

SAR-
RAL

CEIP
Salvador
Ninot

*indicació
inspecció

X 99-00
00-01

CM
CM

C. B.
C. B.

 5. CONCLUSIONS, CONSIDERACIONS I LÍNIES FUTURES
 
 5.0. INTRODUCCIÓ
 
 En el projecte que vam presentar per a l’obtenció de la llicència, parlàvem que el nostre
estudi podia aportar al Sistema Educatiu el següent:
 
� Orientacions pels formadors i els responsables de serveis i programes educatius

sobre els elements que han actuat amb més rellevància en els processos concrets
de formació analitzats i que es considera que han influït decisivament en les fases
i/o estadis de: 

1. l’acollida positiva de la proposta innovadora,
2. la comprensió del seu marc conceptual, és a dir, l’interès per la fonamentació
teòrica i l’aprehensió dels components conceptuals en relació amb les diferents
teories o corrents psicològics, pedagògics, socials, etc. que fonamenten la proposta,
3. la incidència i aplicació en les aules,
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4.  el canvi d’actituds coherent amb la innovació, i necessari per consolidar-la, 
5.  l’assumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i com a
aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com l’actual. 

� Informació sobre les connexions que s’han donat entre accions de formació que
s’han iniciat en modalitats “curs” per part del Departament d’Ensenyament en la
província de Tarragona, i en l’àrea que ens ocupa, i els itineraris que s’han seguit
de formació fent ús d’altres modalitats: es podrien detectar relacions importants entre
formacions considerades de “qualitat” pels professors (donat que les han volgut continuar
i aprofundir) iniciades en determinades zones, i processos continuats de millora amb
intervenció de la formació. 

� Especificant l’aplicació anterior, es podria delimitar en quina proporció, en l’origen
dels itineraris formatius que s’han donat a la província sobre la temàtica d’estudi,
hi ha modalitats cursos o modalitats que iniciïn l’estadi “informatiu” i en quina altra
hi ha modalitats que exigeixen del professorat estar ja en un de més “formatiu” o
“autoformatiu”. En la justificació del projecte, hem parlat del factor “aprofitament” dels
recursos com un factor que obliga a tenir en compte els estadis formatius per a
possibilitar que una proposta considerada “valuosa” tingui el màxim d’abast, i alhora, els
centres que hi “opten” tinguin la seguretat que existeix una estructura administrativa
darrere que vetlla per la continuïtat de l’”ajuda professional” que la innovació requereix. 

 
Esperàvem poder aportar:

� unes consideracions concretes sobre propostes sobre condiciones, accions, i
estratègies de millora de l’actuació com a formador en innovacions
curriculars, a partir del cas estudiat en les dues modalitats (cursos i assessorament
a projecte de centre), i en la temàtica de la “Lectura i l’escriptura amb un
enfocament constructivista”.

� Una síntesi conceptual dels elements claus de la formació per a la innovació
curricular en el context professional actual, que ressalti, el més descriptivament
possible, quin és el rol de la persona formadora, i quins són els “dominis” que
el desenvolupament i millora continuada de la seva tasca li exigeix.

� Un ‘mapa’ sobre la situació dels itineraris de formació seguits pels professors
i els centres d’EI i EP des que va començar la formació sobre el tema que ens
ocupa fins l’actualitat.

� Una valoració sobre la importància que els elements macroestructurals
(facilitació a la innovació per mitjà d’assignació d’accions de formació als centres i a
les zones o comarques, per part dels PFZ) han pogut tenir en el
desenvolupament progressiu de la innovació.

En suma, amb aquestes anàlisis interna i macroestructural preteníem aportar elements de
defensa sobre que la Formació Permanent ha de concebre's com la facilitació per al DP dels
docents: un DP que es construeixi en contextos de treball conjunt en què la millora dels
processos d'ensenyament-aprenentatge en les aules amb els alumnes sigui el focus
d'atenció, i el progrés en les plataformes organitzatives de cada centre sigui conseqüència
d'un ajustament cada vegada més autònom a aquestes intencions de millora. 

En definitiva, el DC i el DI que definiria l'anterior, conflueix en el progrés ‘personal’ del
docent com a professional ‘identificat’ amb les formes d'ensenyar i d'aprendre que
construeix al costat dels seus companys en cada context. 

Entenem que aquesta definició actual del DP pot donar-se en la pràctica, encara que sabem
–i hem parlat d'això repetidament- de les difícils condicions en què aquests propòsits es
materialitzen i construeixen. Tanmateix, és a dir, àdhuc assumint les dificultats, no
concebem altra forma de contribució des de la FP docent (havent assumit que no es tracta ja
d'una formació merament didàctica la que les circumstàncies actuals ens reclamen). 
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És en aquest últim sentit que parlem de la necessitat de ‘publicitar’ una funció que
s'entén a vegades excessivament ‘doctrinal’, transmissiva, i, en suma, simple: formar
per al canvi, formar per a que els docents es formin, ni és una empresa senzilla ni pot
–des del nostre punt de vista- treballar al marge del conjunt del professorat, a causa
de la complexitat dels requeriments que se’ls fan socialment i per la dilemàtica
definició del seu estatut. Autors com Bolívar, entre altres, han recollit abundantment
l'evolució en les concepcions en el focus del treball docent en l’intent que aquest no
sucumbís a exigències externes i es pogués constituir en si mateix en font de progrés:
sabem que actualment aquest focus se situa en la millora dels processos relacionals i
culturals que es viuen dintre i fora de les aules i per part tant d'alumnes com de professors. 

5.1. ANÀLISI I INVESTIGACIÓ QUALITATIVES

5.1.1. Preinvestigació

Sobre aquestes bases anteriors, nosaltres analitzem les línies investigatives més coherents
amb els nostres propòsits i arribem a establir 2 grans moments en la investigació: 

Preinvestigació, definida per: 
o Actuar en 2 Cursos (SEDEC)  1 ‘mòdul’ (ICE-URV) 
o Pretendre superar la ‘escassa comprensió’ aportada pels instruments avaluadors

estandarditzats dels serveis i entitats organitzadores de formació, i donar veu als
professors.

o Aquesta fase ens fa veure que, com a formadors, podem establir cicles pràctics
(Guskey (1986): proposta d'activitat, revisió, fonamentació comprensiva) i que la
formació acompanya un trànsit metodològic carregat d'incertesa que ha de ser
recolzat.

o Els professors implicats valoren: 
- Coneixements didàctics i professionals afavoridors de canvi:
� Per ser un plantejament molt obert que permet moltes aplicacions. 
� Per tenir una gran significatividad i funcionalitat en les activitats: ressaltant

tipologies ‘reals’ i l'A-D-D com intervenció adequada. 
� Per oferir un coneixement del procés ‘evolutiu’ de l'escriptura i la lectura

connectat amb el coneixement de les ajudes pedagògiques coherents.
� Per oferir una proposta (el treball amb el ‘nom propi’) que sembla ser motor

de canvi de la seva pràctica (‘ajuda a la lectura’, fàcil d'aplicar, útil per a
professors/es i alumnes). 

o Apareixen factors rellevants per a la intervenció docent: 
- S’homogeneïtza al destinatari de la formació quan el cert és que cada

activitat de formació és un ecosistema on es donen diferències personals
(edat, cicles vitals i de carrera) i professionals (es treballa en distintes etapes i
nivells educatius, es tenen diverses experiències docents, en general i també en
l'etapa de la formació; es treballa en centres diversos (públics, concertats, ordinaris,
de EE, etc.); es tenen diverses expectatives i control sobre el que es busca amb la
formació, etc.

- En els seus centres, semblen trobar escasses línies de coordinació, (i fins i
tot centres que no estarien en la línia del canvi); la coordinació ‘natural’ es dóna
entre nivells paral·lels, més que dins dels cicles; mostren casos d’‘acollida
positiva’ dels pares. 

o Remarquen motivació per haver connectat amb aspectes professionals
significatius: 

- reflexió sobre la pràctica (importància de la significativitat) 
- conscienciació sobre aspectes desconeguts de l'aprenentatge dels alumnes 
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- ajuda professional per a: desmitificar problemàtiques (‘por al canvi’), clarificar
idees (conscienciació, majors seguretat i organització), donar a conèixer etapa
desconeguda o aspectes poc consolidats. 

o Preocupació respecte el seguiment 
o Semblen ressaltar com a afavoridors del canvi: 

- assistir a les sessions,
- ‘atrevir-se’ a aplicar en classe les propostes, 
- veure que anava bé i animar-se a aplicar-ho més,
- veure treballs d'altres centres, 
- parlar amb els companys. 

Aquests elements, en conjunt, remeten a un cicle facilitador d'una bona acollida inicial
de la proposta en el qual la qualitat relacional és important (climes expressius sobre
l’emocionalitat i intel·lectualitat del canvi).

En síntesi, aquesta fase ens procura la necessitat de desenvolupar models de formació
més participatius (vs. models aplicatius) que permetin abundar en aquests elements
‘actius’ i la pertinència de canvis organitzatius i de disseny que abundin en el
coneixement per part del formador de l'aprenentatge dels professors, i li dotin
d'autonomia per a regular-lo perquè la constricció del programa, constreny també el
propi rol del formador.

En suma aquesta fase es constitueix en una sensibilització cap a:
- necessitats de formació en l-e: crear cultura de canvi en l'àrea de

l'alfabetització escrita.
- necessitats d'investigació (saber sobre l'ajuda formativa). 
- atorgar valor als cursos i investigar les seves potencialitats; també

representa el primer anàlisi intencionada –amb aproximació teòrica-
evaluativa sistemàtica- dels elements rellevants per a la formació. 

5.1.2. INVESTIGACIÓ

5.1.2.1.  Dimensions i elements importants per a la formació docent

De l’anàlisi emergeixen unes dimensions que representen les diferents crides d'atenció
sobre qüestions de la pràctica que ‘operen’ en la formadora (fluix de senyals de Joyce,
1980). Ens interessen ara perquè, d’igual manera que les ha detectades la formadora,
els docents, en situacions d'innovació, i si es donen condicions d'I-A, estan forçats a
treballar interrelacionant-les perquè reflexió-en-la-acció i reflexió-sobre-l'acció sempre
significa una fractura cognitiva-afectiva-professional: reconstruir les teories (veritats-
creences) exigeix rediagnosticar la realitat dels processos. 

En síntesi les dimensions són:

� ‘PERCEPCIONS’: Amalgama de percepcions, dilemes, imatges, argumentacions,
creences, valors, sentiments, percepcions connectades a plans, etc. 

� ‘PREACCIONS’: (‘Preaccions, interaccions, postaccions’ de Jackson 1968, 1990 i
Wittrock, 1990), remeten a funcions com la ‘relectura’, la revisió històrica, el canvi de
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plans per diverses raons, però totes basades en les percepcions (‘fluxos de senyals’
Joyce, 1980)  

� ‘CONTINGUTS TEMÀTICS’: el curriculum real d’allò esdevingut a la formació.
Constitueixen les categories ‘temàtiques’ emergents i constituents del nou model
didàctic ‘personal’ (és nou en tant que hem experimentat sobre la rellevància de
cadascun dels seus components i hem reconstruït, en alguna mesura, el nostre
sistema de ‘valors’).

Els components que formaven part del nostre esquema didàctic inicial eren alguns
dels que des d'un principi vam llegir en els documents –diaris- analitzats: 

- Reflexions Metodològiques, 
- Relació teoria-pràctica, 
- Conceptes didàctics i 
- Avaluació. 

Elements del ‘llenguatge intern’ de la persona formadora que es relacionarien amb les
dimensions de planificació i de percepció tractades anteriorment i que es recullen si
es donen condicions d'indagació sistematitzada, conformen els continguts de: 

- Dilemes, 
- Percepcions, 
- Preaccions, 
- Recursos de Formació, i 
- Investigació.

Situacions Informals i Infrastructura, són també aspectes que han ocupat un espai
rellevant en el nostre estudi i en el nostre model didàctic personal. 
Les condicions d’infrastructura ens han permès redescobrir la importància dels hàbits
espaciotemporals ‘naturals’ dels professors per a poder construir junts (canvis d'espais,
regulació de calendaris, establiment de regularitat en el treball comú –formació-); aquests
elements semblen tenir efectes en les maneres de treballar en comú. El treball en diferents
agrupaments també el considerem important.  

La importància d'establir relacions informals remet a la necessitat de conèixer la seva
quotidianitat en relació al treball de la ‘formalitat’ formativa: certs ponts d’informalitat poden
ser ‘motor de canvi’ en els rols de determinades persones. Hem detectat (a través de la
‘codificació múltiple’) funcions que fins aleshores consideràvem ‘col·laterals’: parlar abans i
després de la sessió, ‘confidències’ (aspectes de dinàmica i història del centre, etc.),
converses amb líders (de diferents aspectes), humor, imaginació, poesia; visites a les aules,
atenció individual a professors/es i a alumnes, etc.) 

En definitiva es tracta de veure la relació entre situacions informals i el progrés en les
intervencions de determinades persones, o també de veure la informació que es pot
obtenir d'establir relacions en la frontera del que són les situacions formals de treball.
Sempre amb honestedat i empatia: de no ser així, l’efecte és el contrari. 

En conjunt, els elements que conformen el nostre propi model didàctic personal’ de la
formació permanent docent seria:
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El professors també parlen de les qualitats socials i culturals de la persona formadora.
Teòricament està acceptat aquest element com a configurador del ‘perfil’ de la persona
assessora però és una categoria que admet poca planificació: es juga en el terreny de la
sensibilitat ecològica i no respon a normativitzacions. 

Finalment, i, d'alguna manera realitzant una funció de marc contextual, hem valorat
imprescindible tenir en compte que el ‘destinatari’ del treball, el participant clau, és un
organisme social i històric amb dinàmiques pròpies i protagonistes particulars: la categoria
de ‘Dinàmica i rols de centre’ ha estat descoberta com el sedàs pel qual passen totes
les altres i el terreny de construcció, participació i col.laboració. 

En conjunt, són categories que han ocupat posicions importants i que han deixat veure
algun matís diferent en cadascuna de les modalitats analitzades: 

- càrrega diferent en la planificació quan aquesta estava més predeterminada, per
exemple en la relació teoria-pràctica o quan el procés era més inductiu en el
tractament de conceptes didàctics en el cas de la formació en el centre, 

- sobretot, que els fonaments conceptuals que constitueixen els components de la
innovació, apareixen de forma tant deductiva com inductiva i que són complexos (la
relació ensenyament-aprenentatge, la diversitat i la seva atenció real, el llenguatge

Investigació

Categories temàtiques emergents i
constituents

del nou model didàctic ‘personal’

Relació Teoria-
pràctica

Reflexions
metodològiques

Relacions informals

Conceptes
didàctics

Infrastructura

Recursos
de formació

Dinámica de centre,
rols, etc.

Dilemes i
Percepcions

Avaluació
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com una àrea comunicativa i mental més que com una àrea merament curricular,
etc.): són els ‘objectes’ del treball de canvi metodològic. 

Hem descobert, en aquest sentit, que els nivells o estils de desenvolupament teòric
(gust per la reflexió, l'argumentació i discussions en grup; rigor en l'elaboració dels
pensaments; esforços de sistematització de referències històriques respecto el que
va esdevenir a partir de decisions metodològiques anteriors, etc.) també conformen
subculturas i que és importantíssim el treball conceptual-teòric perquè sustenta els
sistemes de valors –l'important- i els sistemes de creences -el que és veritat- (usant
referències de Díez, 1999).

Tornant  a la dimensió de planificació, ha permès -al costat de la dimensió de continguts i
de percepció- veure: 

o una ‘forma’ temporal cíclica i recurrent de temes i d'estats dinàmics mai una
línia controlada i seqüenciada en la qual els ‘continguts’ es disposessin en un
ordre segons el ‘planificat’ 

o hem vist els ‘cronos’ de casos dilemàtics, problemàtics i indeterminats en el
trànsit metodològic, cultural i institucional. 

o hem vist la naturalesa més o menys planificable dels continguts i
interaccions: 

� les situacions informals ho són menys; 
� els conceptes, si són elaborats de manera inductiva, ho són

també menys, encara que es tinguin en ment gràcies a la
consciència dels components de la innovació;

� la dinàmica pot ocupar posicions preponderants si es percep
com a complexa: en tot cas, la relació es dóna entre el que es
percep com a ‘necessitat’ i el que es ‘pretén respondre com a
adequació’ 

També mostra la naturalesa de la planificació de la formadora quant a adequació a les
demandes del context i quant als motius, per exemple, en els canvis de plans. 

Arribat el moment d'organitzar tot el panorama, vam buscar una forma de
representació que il·lustrés que, lluny de la linealitat, es donen escenaris més que
elements: es treballa circularment i global sobre els temes i conflictes; es treballa de
forma ‘ecològica’ sobre un nombre important de components: conceptes - creences,
actituds - valors, estratègies docents - imatges creuades i/o noves entre companys,
etc. 

5.1.2.2. Relació d’allò interpretat amb els propòsits de la investigació 
 
A) “Què passa en els contextos de formació?” 

Es tracta d'una pregunta narrativa, temporal, oberta, que exigeix, a més de resposta
des d'una personal i discrecional perspectiva, un esforç d'anàlisi i síntesi important.

Tractarem d'analitzar aquesta qüestió separant -de moment- l'àmbit dels professors i el de la
formadora. 

a) Pel que fa als professors
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- Tenen individualment models de desenvolupament professional i desenvolupament
teòric diferents: ambdós són importants de cara a la comprensió i manteniment de canvis
de naturalesa profunda com el qual hem investigat i suposen un esforç gran tant per part
dels professors entre si, per a comprendre i col·laborar entre els diferents models, com per
part de la formadora perquè els ha de detectar, publicitar-los o ‘anar obrint’, i construir
plataformes noves de treball. 

- S'acomoden ‘passivament’ a les característiques d'infrastructura: en general, no
juguen amb espais i temps de forma autònoma sinó mes bé segueixen les tradicions (ens
referim sobretot a l'esdevingut en el context ‘Ce’). Això té a veure amb què les condicions de
treball conjunt són molt deficients i en algun casos, inexistents, més enllà de la resolució de
tasques ‘urgents’ i poc autònomes.  

- Les relacions ‘informals’ en el si de les sessions de formació, s'estableixen entorn
d’allò pràctic: falta que s'introdueixin formes dialogístiques que donin importància a allò
reflexiu i personal encara que, certament, la intensificació i el caos d'acció dels centres
escolars juguin en contra d'això. 

- Entenen com aspectes agradables que ajuden a ‘aprendre a gust per a ensenyar a gust’
les qualitats socials, poètiques, culturals, de la persona formadora perquè els ajuda a trencar
esquemes homogeneïtzadors i a emergir, precisament, el personal i biogràfic que s'oculta en
l'acció pràctica. 

- Es fa de la formació un mecanisme de lideratge de tot el centre. Normalment es
fagocita des de la direcció. 

- Les característiques pròpies dels centres són decisives perquè creen dinàmiques més
o menys compartides entre ells i amb això un acompanyament o una solitud i/o abandó:
existeixen subgrups, i són rellevants les circumstàncies en les quals es van
desenvolupar les innovacions anteriors. 

En els centres, en les organitzacions socials, es donen –com dèiem- pugnes entre
subgrups que mostren diferències en els seus models personals i en els seus models
de desenvolupament teòric i professional.

L'anterior, en el cas de la modalitat de formació en centre, té un caràcter nuclear i pot ser
més evident pel continuat i contextualitzat del contacte; en el cas dels cursos, es dissipa
la possibilitat d'aprofundir en aquestes qüestions encara que deu considerar-se que
formen part de la possibilitat d'aprenentatge dels professors que participen en la
formació.

- Quant al treball de canvi curricular, ‘veure'l fàcil’, revisar tasques entre sessió i
sessió; liderar com formadora el procés (‘marca tu els objectius, marca tu els grups’ en
‘Ce’), les activitats, (‘¿què fem per a la pròxima sessió?’ en ‘Cu-2’), etc., semblen ser
facilitadores de la dinàmica de treball (encara que hagin d’entendre's estratègics en
una fase del treball autònom dels professors). 

- També demanen que la formadora jugui un rol d'experta: que els escolti, que connecti
amb els seus interrogants, que els promogui a tenir-los com respecte professional; la relació
entre teoria i pràctica els ‘agrada’, però ha de ser una teoria que serveixi per a la
pràctica i que jugui en el terreny dels interrogants i no en el de les veritats externes i
absolutes...sí una ajuda a la comprensió del que pot succeir en els seus contextos. 
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Les imatges dels professors sobre els seus alumnes mediatitzen les actuacions dels
professors: fa falta redescobrir als alumnes a la llum de la nova teoria (es donen també en
aquest sentit, rols marcadament diversos de persones més o menys estrictes, rígides, vs.
persones flexibles, etc.). El model de Guskey (1986) ens sembla una bona plataforma
explicativa referent a això. 

En la modalitat de curs se sap –s'idealitza- que encara falta alguna cosa; falta la
continuïtat contextualitzada de la formació i l'ideal del canvi que, de continuar el procés,
pot donar-se; això fa esforçar-se per aconseguir formació per al centre: com un trofeu, se
situa en el futur. En el cas del centre, l'ajuda ja es té i la ‘crua’ realitat s'imposa: l'ideal es
projecta a ‘transformar’ formes de fer, d'entendre i de compartir. En tot cas, es treballa
més sobre el present ‘’ i, sobretot, el passat, que sobre el futur, encara que si ‘es
mouen’ determinades dinàmiques, es projecten noves formes. Insistim que en els
centres es donen ‘lluites’ fonamentades en les diferents formes de desenvolupament
personal, professional, teòric, humanístic, etc. 

- Està pendent de crear ambient i infrastructura de forma diferent en la formació en el
centre que en el curs: ‘obre’ i entra a una realitat o crea un ambient 

- Està pendent d'establir relacions informals: en un sentit semblant, s'acomoda i
introdueix ‘les seves formes’ en el centre o les ‘crea’ i els participants en el curs
entenen el que és pertinent. En tot cas aquest àmbit d'intervenció és molt
rellevant. 

- Està ‘continuadament’ percebent, planificant, realitzant activitats, o parlant de
temes, etc. 

- Partia de supòsits que s'han mantingut: 
1. Si es dóna respecte i atenció als sabers, experiències, etc., dels professors, es dóna

més aprenentatge, més Desenvolupament Professional. 
2. Si s'estableixen intercanvis entre ells també es facilita més DP, més aprenentatge,

més implicació. 
3. Cal relacionar constantment els coneixements previs amb els nous “models” teòrics

que avancin... 
4. Formador/a: continuum de dilemes 
5. Si es busquen referències als seus contextos de treball, es guanya, significativitat,

rellevància..... 

Una idea molt clara respecte a l'aprenentatge didàctic de la formadora: podria pensar-se
que quan la formadora realitza l'assessorament, des del SEDEC ja s'han “descobert” totes
les coses que implica la innovació en qüestió: no és així perquè encara que s'han disposat
els continguts, no s'ha treballat a fons el conflicte conceptual, professional i estratègic que
suposa el canvi metodològic per als professors, pel que la formadora està aprenent en
relació a molts aspectes que no s'han previst. 

Com dèiem, l'aprenentatge de la formadora, que ha d’estar centrat en els elements de
transformació del seu coneixement perquè pugui ser coneixement útil per als
professors, s'articula entorn dels interrogants comuns. 

Aprenentatges de la formadora serien, entre altres, una particular gestió i concepció del
temps, consistent en acomodar-se –més- als ritmes interns dels centres, i en no exigir que
el procés camini segons un ritme determinat des de fora: encara que inevitable i
desitjablement la formadora exerceix una pressió, cosa que coopera amb la ruptura de les

b) Pel que fa a la formadora
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inèrcies dels centres, ha de mantenir un equilibri entre la seva idea i el que esdevé en el
context real.  

Tot l'anterior obliga a tenir en compte un aprenentatge importantíssim: atendre de forma
flexible als canvis de plans que demanda el context. Canvis de plans, com hem vist,
continus, i derivats de diverses circumstàncies, tant internes a la persona formadora com
externes o de les situacions dels contextos presents. 

B. “Com s'aprèn i què s'aprèn en contextos de formació?”

1. “¿Com s'aprèn?.”

A continuació, abordem la qüestió de com s'aprèn, i iniciarem la resposta suggerint alguns
elements del ‘què passa’ en tant que conformadors de l’espiral d'I-A que hem seguit,
incorporant els mecanismes del ‘com aprenem’ que considerem més rellevants. 

Per a la formadora, els ‘mecanismes’ destacables d'aprenentatge han estat: 

- L'escriptura de diaris, la formulació de dilemes, la relectura dels textos entre sessió i
sessió,
- Escoltar, fer parlar, activitats de control i regulació del procés, 
- Adaptar-se als contextos i interrogants concrets, 
- Ser conscient del propi model (que en el meu cas era aproximat a dirigir o guiar des
d'esquemes de lògica interna de la disciplina) i permetre que ho posin en crisi persones o
situacions (en ‘Ce’, la dinàmica de les sessions, i en els cursos, a més de l'esdevenir propi,
la discussió sobre la conveniència del guió en ‘Cu-1’ amb l'observador J. G.), etc.

Per als professors: 

- Sent animats a una acció seguida de reflexió, 
- Veient en els seus alumnes coses no esperades, que interpel·len a una nova teoria, 
- Entenent el perquè de successos més o menys indeterminats, 
- Fent-se preguntes ‘informades’ i buscant la forma d'indagar en les aules a partir d'elles en
processos continuats d'I-A, 
- Plantejant-se tasques, fent-les, revisant-les, 
- Treballant en grup, 
- ‘Estant bé’ ‘aprenent d'aquesta forma’, 
- Volent continuar fent-lo, etc. 

A més d'entendre de la forma anterior el tipus de procés bàsic que es va establir en les
activitats de formació, en els autoinformes, que utilitzem com un referent de
triangulació entre les nostres percepcions i les dels professors, es veu com sense
pautar el contingut de la valoració que havien de realitzar els professors, apareixen
referències a aportacions de tipus personal, de coneixement didàctic, professional,
institucional, així com comentaris sobre les dinàmiques, les qüestions organitzatives,
etc.
D'alguna manera ‘l’holos’ que hem analitzat es resisteix a fragmentar-se i, en cada anàlisi
mostra, per sobre de tot, l'enorme interrelació entre els components de la realitat analitzada.

A partir de tota la triangulació, els aspectes valorables en ambdues modalitats no són
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molt distants, al marge, naturalment de la contextualización de l'experiència
d'aprenentatge en el cas de la formació en centre. 

L'aplicació en la pràctica d’allò tractat per part d'un nombre molt elevat de professores
assistents als cursos, pot haver iniciat en els diversos centres un procés, que en el cas del
projecte de centre, es veu ja de prop, accentuat el fet, a més, per l'assistència de tot el
claustre. 

En el nostre cas estudiat, no generalitzable, la percepció d'aprenentatge en els cursos
sembla major que en el cas de la formació en el centre, però no és només el producte
el que hem de valorar, sinó també el procés i el punt de partida del mateix.

En el centre, no semblen haver canviat radicalment certs aspectes associats a
determinats rols de professors, però gràcies a la formació es va permetre que alguns
dels rols d'altres professors que semblaven necessitar ‘l'emergència’ de les seves
veus o les seves formes de fer poguessin fer-lo: es va donar veu a persones que no la
usaven perquè no els deixaven o perquè havien entès que era inútil davant les estructures
fèrries que s'erigien davant ells; es va iniciar un hàbit i un sistema de ‘conversa’ més
ordenada, es va posar en relació coordinada els diferents nivells del centre (des del P-3,
originàriament no considerat, segons la professora); es ‘van revisar’ aspectes que la
dinàmica històrica havia relegat a l'àmbit individual, etc. 

Es va permetre, en suma, donar suport a persones que estaven lluitant internament per no
sucumbir a la pressió de subgrups amb idees diverses a la construcció col·lectiva i/o amb
dificultats de ‘conversa’ constructiva. 

Vam aprendre, a partir d'aquestes consideracions que no és únicament la nostra
‘meta’, el nostre ‘mite’ sobre el que ha de ser, el que ha de guiar-nos sinó, i sobretot,
la percepció d’allò que cada realitat exigeix: els processos de canvi són lents, ardus,
desiguals, desequilibrats al llarg del procés, i requereixen de constància, generositat i
ganes de comprendre i acompanyar, per sobre de tot. 

A manera de síntesi, si ens preguntem pels factors que actuen favorablement en: 
· acollida positiva proposta innovadora, veiem que cal participar indagant des dels
primers moments, autointerrogant-nos i observant a les classes. 
· comprensió conceptual: cal, en primer lloc, comprendre els models dels quals venim,  i,
en connexió amb l’anterior, veure als alumnes de forma nova 
· adequació estratègica: pactar tasques, fer revisions, i ‘ajudar a atrevir-se’ per part de la
formadora 
· canvi cultural i actitudinal: treballar sistemàticament sobre temes concrets, deixar que
emergeixin les diferents veus, i recuperant o inaugurant el ‘plaer’ pel diàleg, la discussió i la
reflexió.  
· concepció rol docent: cal prioritzar la coherència entre intencions i formes de gestionar
allò social, més que els ‘clixés’ sobre activitats que ‘cal fer’; és a dir, les activitats, les
tasques, no són una fi en sí mateixes, sinó un pont amb la perceptivitat en construcció dels
professors a la llum de les noves formes de ‘veure’ i de ‘fer’.

“¿Què s'aprèn?.” 
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- Aprenen ambdós professors i formadora i, com en part ja s'ha vist, aprenen coses
diferents però que giren entorn del mateix propòsit: innovar curricularment. 

- S'aprèn en ambdues modalitats: els temes (els conceptes, els casos, els dilemes dels
professors) són molt similars en els dos contextos i estan associats als dilemes teòrics i
pràctics que representa assumir els components de la innovació.  Ara bé, defensem la idea
d’itineraris perquè els processos son un continuum de fases diverses de treball, i,
obligadament han d’orientar-se cap el desenvolupament curricular, institucional i personal
en els centres.

- En el context de centre s'aprèn sobretot sobre si mateix com a persona i com
a membre d'un ‘organisme’ que pot o no crear millora i que pot o no millorar
com a tal. 

- En el context de curs s'aprèn més sobre la innovació com alguna cosa ‘objectiva’
–no hi ha possibilitat d'expressar moltes de les intimitats que es viuen en els
respectius centres- i es comença a veure com encaixa la mateixa en cada
centre: es tracta, efectivament, d'un estadi diferent. 

En tot cas, el que sembla indubtable és que, també entre el grup de professors d'un claustre
es dóna la diversitat respecte el que serien metes a aconseguir. Com dèiem, treballar entorn
d'aquesta diversitat d'actituds té una importància cabdal en el desenvolupament de les
innovacions i té el seu escenari de construcció en les diferents posicions, grups i subcultures
dels centres de treball de forma que, com és obvi, tot el relatiu a desenvolupament
curricular, institucional i professional es fon amb el que poden considerar-se
‘components’ de la innovació en una sort de fusió entre el propi, l’experiencial, el
personal, l'intern, en definitiva, amb l'objectiu, el formal, l'extern: els mons objectius i
subjectius dels quals parla Chalmers (1993) i Bruner (1994). Aquí està la riquesa i la
complexitat del canvi. 

Les diferències més marcades, més enllà dels estils i cultures dels diversos centres
implicats en una o altra modalitat serien les qüestions d’Infrastructura i les Situacions
informals. Les altres categories recullen aspectes no específicament diversos, i
senyalen quanta relació mantenen amb el tarannà propi de cada un dels centres que
van ser protagonistes de l’estudi. 
L’important és que des dels cursos es poden ‘establir’ vincles amb els respectius centres
dels professors i iniciar estadis formatius.  

Sobre el què s'aprèn, ens sembla que les diferents categories temàtiques orienten dels
‘nusos’ de treball. Donat que no ens podem estendre més en aquest treball, remetem a
Iranzo (2002) per a completar la informació.  

Sí cal dir que s'aprèn que el canvi és multifacètic i que es compon de sabers (conceptuals,
socials, estratègics, de gestió de l'ensenyament i l'aprenentatge, etc.), accions
(estratègiques i sobretot socials), voluntats (socials, d'escolta, de tolerància, d'indagació,
etc.) i sentiments (paciència, generositat, d'ensenyar i saber enriquir a través del diàleg i/o
la discussió, valentia, tolerància, etc.). 

5.2.CONSIDERACIONS

A. ALS FORMADORS CURRICULARS I ALS PROFESSORS QUE ‘LIDEREN’
PROCESSOS DE CANVI 
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Hem de tenir en compte que pot haver diversitat de ‘resistències’ ja que en els contextos de
treball les persones juguem diferents rols en el sentit que ens hi ubiquem amb ‘dominis’
diversos (dominis forts i dèbils, per exemple en l’abstracció, les competències socials,
l’equilibri personal, la comprensió del context, etc.) en els distints àmbits (com hem vist en
les diferents categories). 

Entenem que tenir en compte aquestes diverses resistències pot ajudar-nos a comprendre
els conflictes que tenim al davant per a poder intervenir. 
Poden ser de diversa naturalesa: 

- didàctics, “resistències” que poden tenir a veure amb conceptes i principis didàctics,
“externs” a la innovació: per exemple, sobre què és llegir, el fet d'arribar o no a admetre,
“ampliant” el concepte tradicional en la nostra cultura escassament literària, que ‘llegir’
també pot ser escoltar a un adult fer-lo expressivament i no només “dir” les lletres de forma
ordenada i amb una correcta correspondència entre sons i grafies, aquest concepte ampli,
diem, pot ser resistent a canviar-se, amb la qual cosa, la concepció normativa i avaluadora
es resisteix a deixar pas a altra forma de mirar. 

- personals; en relació amb l'anterior, existeixen resistències de cosmovisió i història
individual: si l'escolar es viu com un àmbit “profundament” estricte el llenguatge del qual o
codi és el normatiu, no es podria admetre, per exemple, i seguint la temàtica il·lustrativa
anterior, que un alumne no volgués llegir en l'hora de biblioteca i preferís mirar què esdevé
entre els seus companys, escoltar com llegeix un conte en veu alta algun del seu grup, o fer
altra cosa. 

- professionals; es referirien a la consideració d’allò que ens és propi o no com a docents:
per exemple, parlar de segons quins temes i segons en quin to amb els pares o amb els
companys; dedicar temps escolar a debatre segons quins temes amb els alumnes, per
exemple, “per a què els serveix llegir o escriure, o què passaria si no existís l'ortografia...”;
considerar que la lectura de determinats llibres és o no “formativa” professionalment. 

- organitzatius i culturals: podria admetre's que existeixen resistències més o menys
conscients que estan associades a la imatge històrica del centre, a allò que ha tingut èxit i
cal mantenir o “conservar”, als rols ocupats històricament per cada persona i a les raons que
van fer que això es constituís d'aquesta forma, etc.; també, als qui en un moment donat
s'erigeixen com a grup de poder, i que ‘obligarien’ a una determinada reacció d'alineació o
de resistència. 

Davant aquesta diversitat, i tenint en compte que el desenvolupament de la innovació
requereix un progrés sistèmic dels diferents tipus de components, establim, a manera de
llistat, algunes estratègies pròpies de la nostra innovació curricular objecte de treball.

1. El canvi implica ‘trànsits’ en diferents continguts: 

1.1.Necessitat de construir consciència de sistema

-Pràctiques experiencials : crear conflicte, “fracturar” l'ordre conceptual que es té.
 -importància de la conceptualització continuada

Continguts conceptuals
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 -fer ‘emergir’ les limitacions explicatives que tenen els models que usem

 -Pràctiques com a adults que posin en evidència pràctiques que també són vàlides
per als alumnes. 

-Evidències de l'existència en els alumnes de coneixements previs sobre:
 -el funcionament intern de la lectura i l'escriptura

-la funció social i personal que tenen aquestes habilitats 

 Aquestes observacions poden provocar canvi d’actituds sobre el paper d’expert o de guia del
professor i, en conseqüència, crear la necessitat de canviar maneres de fer a l’aula
(Guskey,1986).

- Evidències de la implicació positiva dels alumnes respecte a continguts i materials
de lectura i d'escriptura ‘impensats’ fins el moment pels professors. 

-Relació amb el currículum en el sentit que: 
-la proposta no és un capritx o una de les modes més o menys passatgera
-busca fonamentació i/o sorgeix de diferents fonts (sociològica, psicològica,

pedagògica, epistemològica) 

-Relació amb canvis socials: d'una alfabetització intensiva (pocs usos en pocs registres)
s'ha passat a una alfabetització extensiva que obliga a preparar el lector i l'escriptor per a
dominar diferents situacions, registres, formats, etc., i sobretot, per a guanyar en consciència
sobre quin és el seu paper social i personal com a lector/escriptor. 

En el cas de la nostra investigació l'exemple de les fases d'escriptura i de lectura amb el
conjunt de les seves implicacions, va posar en relleu la distància entre la comprensió
conceptual i la transformació de les estratègies d'actuació. Ressaltem ara aspectes que
vam considerar d'interès referent a això:

- la comprensió d'aquestes fases que permeten comprendre la diversitat dels
processos d'aprenentatge, ha d'estar intervinguda pel diagnòstic dels propis alumnes
(de cada professor implicat) i del diagnòstic dels alumnes dels nivells propers, els del
cicle o els dels nivells consecutius; és a dir, les relacions edificants comprensivament serien
P-3 amb P-4 i P-5; Parvulari amb alumnes de 1r. de Primària, o amb alumnes que s'han
incorporat al sistema educatiu provinents d'altres cultures i que estan, per tant, realitzant la
primera o segona “alfabetització”. 

- una vegada situats els alumnes en les diferents fases, l'aprenentatge de les ajudes
pedagògiques ha de realitzar-se en “espiral”: diagnosticant, experimentant, analitzant,
compartint, tornant a entendre i a diagnosticar, etc., en una espècie d'espiral d'I-A.

- els aprenentatges docents són de diversa naturalesa: de tipus experiencial, (activitats
adequades), intel·lectual, organitzatiu (agrupaments més constructius), actitudinal (paper
d'informador diferenciat d'acord amb les fases dels alumnes i de “creador de conflictes”
distint del paper d'homogeneïtzador de la classe dissenyant activitats tancades). 

- aquest procés, en conseqüència, és un procés lent en què, sense cap dubte, les
condicions laborals i l'organització del treball comú dels professors han d’alinear-se
de forma coherent al que aquell requereix. 

- de donar-se, aquest procés interactua amb diversos canvis en el si dels grups, entre
els quals sobresurt de forma significativa, el fet de pretendre que sigui tot el centre el
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que acabi implicat en un treball de comprensió i transformació de les pràctiques en
l'aula, és a dir, que es doni continuïtat i ‘línia d'escola’. 

- Com disposar de recursos i de ‘saber fer’ concrets a l'aula, tenint en compte que la
“fractura” conceptual, aporta inseguretat procedimental?: 

� aplicar i seqüenciar activitats segons la seva dificultat i revisar-les, conceptualitzant
les bases que les sustenten 

� aplicar propostes, 
� recrear-les tenint en compte experiències i situacions del context, 
� inventar-les, 
� sistematitzar-les seguint criteris de coordinació entre nivells i cicles. 

- És necessari reubicar activitats que s'han fet fins ara: 
� ubicar-les en moments més adequats 
� associar-les una finalitat més raonada dintre del sistema 

Aquest fet necessari recull i valora l'experiència docent en cada ‘haver’ i permet establir un
pont professionalitzador entre passat i present. 

- Plantejar-se la dificultat i importància del canvi actitudinal a l’aula i en el treball amb
els companys: tenen similar pes la dificultat d'entendre i portar a terme canvis “vàlids” en la
classe, i el treball en equip. 

2. La metodologia en la formació, a més del recollit com a procés d'I-A ha de procurar
sobretot: 
- Lectures: alternant les eminentment pràctiques amb les reflexives. 
- “Tasques”, tasques proposades d'acció a “investigar” en l'aula 
- Des de l'inici prioritzar pràctiques en l'aula que posin en evidència “respostes”
noves per part dels alumnes (Guskey (1986)  Heargreaves (1996)) 
- Revisions més o menys sistemàtiques (l'atenció individual: seguiment en les classes,
converses informals, propostes concretes i personalitzades, etc.) 
- Responsabilitats/liderats: detectar-los i “estirar-los”
- Donar la veu a “tots”: diàleg - discussió (Senge, 1994) 
- Adequació a la vida, activitats, dates crítiques, etc. dels centres. 

3. En referència a la modalitat ‘curs’ i perquè no es limitin les possibilitats d'aportar
aprenentatges valuosos

Continguts estratègics-procedimentals

Continguts actitudinals
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Per la nostra banda afegim alguns elements de reflexió sobre el que hem pogut observar en
la pràctica; es relacionarien, no únicament amb estratègies “didàctiques” de facilitació per a
la transferència, sinó més precisament amb temps o “moments”, hàbits o situacions que es
donen en el desenvolupament de les sessions i que aportarien, a més d'un estil instructiu o
model de formació “constructivista”, elements relacionats amb el clima, i/o amb les
percepcions sobre la formació en si. 

Remarquem en referència a això: 

a) La utilització de moments de retroacció, anàlisi i discussió de les pràctiques
realitzades en les classes per part dels professors assistents, en les diferents
sessions del curs. Imbernón parla explícitament d'això quan citant a Sparks (1983) (en
Imbernón, 1994:73) apunta “la importància que té la discussió i l'observació entre
iguals…quan es presenten nous conceptes o tècniques, i també com eina de resolució de
problemes, i després que els professors hagin tingut l'oportunitat de provar noves estratègies
en les seves classes.” Com es veu a partir de l'anàlisi dels documents de la investigació, els
professors abans de començar les sessions parlen en to d'humor dels “deures” com
apel·latiu del compromís comú d'aplicar, provar, observar, investigar algun aspecte tractat;
alguna vegada eren ells qui abans de finalitzar la sessió preguntaven “com quedem per a la
pròxima”, o “què podem fer a la classe”; L'observació, la participació, la indagació i la
investigació serien algunes de les paraules que podrien representar el que es pretén
amb aquests moments de retroacció. 

En contraposició, aquest feed-back “pren molt temps de les sessions”: “si ells parlen, no
dóna temps a fer altres coses” serien comentaris habituals entre formadors i si es vol entre
docents en general, sotmesos tots a la cruïlla del temps que s’interposa entre els projectes
desitjables i les realitzacions. Com es veu, aquesta és una qüestió de gran pes en la pràctica
quotidiana de la formació que s'agreuja donades les condicions d'escassesa en les quals es
dóna: optar de forma sistemàtica per donar entrada a aquests espais de comunicació no
deixa d'ésser, doncs, un compromís amb un tipus de formació que pretén ser respectuosa
amb l'aprenentatge personal, professional i cultural dels docents. 

b) “S'ha comprovat que les sessions de formació per entrenament són més efectives
si es poden espaiar al llarg d'una o de diverses setmanes, de forma que el contingut
pugui ser segmentat i pugui realitzar-se una devolució del procés seguit” (Imbernón,
1994:74). En aquest sentit, les accions formatives que hem analitzat, inicialment van estar
espaiades per períodes quinzenals: per raons variades però que tenien més que veure amb
les característiques del servei que les organitzava i el caràcter d'activitats formativa en horari
no lectiu que amb un criteri associat a l'afavoriment de l'aprenentatge. 
No obstant, podem considerar que l'espai temporal entre sessions afavoreix la pràctica en
les classes, malgrat que el temps entre elles pugui ser excessiu. Aquest fet ha estat
comentat al llarg de diversos anys pels professors assistents (com es veu en el buidat dels
seus documents), i va ser en la planificació del curs 1997-98, a causa d’aquesta
investigació, quan es va intentar una fórmula mixta consistent en: 
- mantenir en la seva part central, més intensament dedicada a l'aplicació en la pràctica,

l'espaiat entre sessions de 15 dies però, 
- realitzar sessions concentrades setmanalment: 

� en la seva part inicial (on ha d’haver un tractament més intens de contingut
conceptual, actitudinal, cultural: expectatives, coneixement del grup,
explicitacions i contrastos entre concepcions prèvies, conceptes sobre el
contingut pedagògic, reflexió sobre les seves pràctiques en termes globals,
etc.), 

� i també en la part final (de síntesi, de projectes de continuïtat o nova adreça en
les necessitats de formació i, com no, de més cansament general per arribar al
final del curs escolar. 
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En definitiva, considerem que és important el temps de permanència col·lectiva per al feed-
back de pràctica i reflexió i que, per tant, això és sempre més fructífer que accions intensives
en què quan sembla que comencen a “madurar” els fruits, s'acaba l'activitat i, en la línia
consumista que impera en tots els camps tant professionals com personals, es passarà a
altres temes que impediran aprofundir en allò iniciat. 

El projecte consisteix ara a seguir desenvolupant i analitzant aquesta forma mixta que pot
aportar avantatges i al temps pretén minorar inconvenients. Va ser, en el seu moment,
acceptada pels responsables de la planificació estratègica, i s'ha desenvolupat al llarg de les
activitats formatives que van seguir a aquest primer intent de millora (pel que fa als cursos
del SEDEC en la província de Tarragona). 

c) Pensem que, en general, s'amplia la possibilitat de connectar el contingut del curs
amb la pràctica en les aules, si s'és flexible en el desenvolupament del mateix, i es
tenen en compte petits canvis de rumb que el grup planteja: per moltes raons,
continguts que estan “programats” perquè es consideren d'importància per al coneixement i
domini didàctics que es pretén, no “s’adeqüen”, o bé al moment, o bé a la comprensió del
grup i/o les seves prioritats. Parlem de petits canvis atès que no solen plantejar-se grans
transformacions: d'una banda s'assumeix, “ontològicament”, que el pla ja està fet i, per una
altra, i potser no menys important, es dóna una certa “relaxació” en la responsabilitat dels
professors en la determinació del contingut, cosa que és un ingredient no menyspreable
donada la intensificació del treball docent. Quan els cursos estan més coorganitzats el
treball es pot compartir però aleshores el projecte es desenvolupa a mesura que van sorgint
noves necessitats, si bé, no deixa de donar-se una major responsabilitat en la regulació per
part del “ponent”. N’hem tingut experiències en cursos i considerem que, tot i ser possibles,
són particulars les circumstàncies que poden dur-nos-hi i, per tant, innecessàriament
generalitzables ni tan sols recomanables per sobre de qualsevol altra consideració, és a dir,
dependrà de cada cas i context. 

És un dilema més gran en la mesura que a vegades les necessitats o prioritats “explicitades”
o detectades no ho són de tot el grup o bé les necessitats explícites no es corresponen
exactament amb les implícites, etc., i per tant la flexibilització recau en qui té veu o en la
responsable del curs que ha de decidir. 

Didàcticament, una alternativa a l'atenció individual reclamada, seria recollir aquests
temes i tractar-los comunitàriament com a casos a resoldre, de forma que la formulació
d'aquest tipus de dilemes per al formador/a -centrats a destriar si convenen atencions
particularitzades o comuns- es constituïssin en una alternativa metodològica; se'ns ocorre
que la dificultat en contextos socials com els que es conformen en modalitats formatives de
tipus ‘curs’, és la possible gran disparitat d'interessos entre els assistents. 

La flexibilitat en els plans aporta una experiència d'implicació, de control i
d'autorregulació en els professors que pot tenir rellevància en la construcció del propi
concepte de la formació i en el desenvolupament professional. 

d) Incorporar instruments detallats però de preguntes obertes d'avaluació inicial sobre
conceptes implicats en l'àrea de formació (lectura i escriptura). 

e) Tenir en compte, en la línia que plantejàvem en Iranzo (2001) que les condicions reals
del treball docent actuen en direcció contrària als principis considerats facilitadores
de desenvolupament professional: la formació deu comprendre què jugades poden
ser possibles i aliar-se amb elles. 
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B. A LES ENTITATS ORGANITZADORES DE FORMACIÓ 

- Han de tenir en compte que molts dels processos de canvi són profunds i requereixen
temps: han de procurar no ‘estressar’ la finalització de les activitats formatives que
promouen amb límits temporals marcats estrictament (ens consta que en alguns casos
ja ho fan). 
- Han d’estar pendents de les línies de formació que s'inicien i estudiar, zona a zona,
la possibilitat de donar suport a les demandes que puguin establir-se, consensuant
amb les entitats implicades (centres i CRPs, entre altres), la forma millor de fer-ho. 
- Han d’investigar els seus objectes de treball: ‘mapes de formació’, qualitat interna de
la formació, establiment de models formatius, etc. 

C. ALS PROFESSORS/ES

- Davant una innovació, han d’entendre que la diversitat entre els companys (de formes
de fer, de formes d'entendre, de formes de compartir, etc.) serà el seu instrument de
treball. 
- Han de disposar elements organitzatius tant de caràcter humà (coordinació) com
infrastructural (temps regulars, metes progressives i revisades contínuament, espais
adequats, climes relacionals proclius, etc.) 
- Han de descartar d'alguna manera les formes suposadament ‘autoformatives’ que no
treballin a partir de les converses grupals: per exemple, a vegades es considera que amb
repartir unes lectures, el contingut de les mateixes ja forma part del coneixement col·lectiu.
El temps de treball útil, que no té per què ser sempre en grans grups és, en aquest cas, el
de posar en comú el que planteja la lectura en contrast amb el que fem en classe. 
- La millora escolar està feta de múltiples elements i de múltiples relacions incardinades a un
eix: la millora personal i cultural de cadascun dels professors del grup entorn de la
millora de vida de les aules i del centre en tant que millora dels contextos
d'aprenentatge. Per a poder valorar els avanços curriculars deuen poder valorar-se i
compartir-se els avanços personals i culturals. 

En síntesi, el nostre procés ‘qualitatiu’ ens ha procurat:
� Una visió i una experiència de formadora identificada amb el rol d'intel·lectual ‘moral’ que,

d'acord amb les diverses trames amb les quals es troba, desenvolupa rols: ens interessa el
progrés de la funció docent en contextos que han de ser democràtics. 

� Una didàctica en l'àmbit diferencial de la formació permanent del docent: allò didàctic com
una empresa comuna (creació de situacions comunicatives) més que una
instrumentalització que, en concret, s’ha traduït en trànsits consistents en passar: 

o de buscar estratègies útils (enginyeria) a parlar (condicions per al diàleg, per
al coneixement i construcció progressiva d'interrogants comuns) 

o de pensar en els professors com a ‘assistents’ a activitats formatives a
considerar-los obligadament  participants 

o d'homogeneïtzar els centres, a entendre les seves trames internes i
col·laborar des de la plataforma de la formació (diversa en cada context) 

o de parlar de FPP a FP del docent: ‘professorat’ és –més- una categoria
administrativa mentre que ‘docent’ és més professional i remet a la seva
funció.
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5. 3. CONCLUSIONS SOBRE L’ANÀLISI MACROESTRUCTURAL

A. MODEL DE GESTIÓ I CONTROL PER PART DE LES ENTITATS
ADMINISTRATIVES I ORGANITZADORES DE Formació Permanent docent 

� TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Com se sap, en el noste estudi hem considerat les activitats realitzades durant els
cursos 1994-95 al 2000-01 incloses dins del PAFPZ i organitzades des del SEDEC i
ICE-URV en la temàtica de llengua i més concretament en lectura i escriptura
‘constructivistes’.

Donat que la quantitat d’informació amb què hem treballat és important, hem
partit, com a plataforma d’anàlisi, del tractament de les dades associades al
SEDEC, per a passar després a l’anàlisi de les activitats formatives realitzades des
de l’ICE-URV, de manera que el que en resulti sigui una contrastació i
complementació de la informació.

És clar que l’estatus del SEDEC i de l’ICE-URV en tant que responsables més o menys
directes de la formació en l’àrea de llengua no és la mateixa, i, per tant, l’ordre anteriorment
determinat, dóna a cadascuna papers complementaris, però diversos. 

Certament, el propi concepte d’avaluació, com hem vist en l’apartat de les bases teòriques,
s’ha de contemplar des del doble vessant de ‘control’ i de ‘valor’. 
Nosaltres hem utilitzat tota la informació de la qual hem disposat per a oferir una idea
sobre el valor de la formació com a ajuda al desenvolupament d’una innovació en l’àrea de
llengua, i hem pretès superar la intencionalitat de control i/o còmpute de l’activitat
formativa desenvolupada durant els anys analitzats. Entenem que, d’aquesta forma,
podem aportar elements ‘nous’ -per desconeguts i també per inusuals- que haurien d’ampliar
la visió global de l’avaluació dels plans de formació institucionals.  

El fet que en el nostre estudi parlem –bàsicament- de dos grans modalitat ‘Curs’ i ‘Formació
en centre’, disminueix la diversitat interna de les activitats formatives i fa possible fer-se una
idea del que s’ha esdevingut en focus de formació que congreguen professors de diversos
centres (cursos) i en aquells altres més contextualitzats en un centre concret (seminaris,
assessoraments, grups de treball). 

Actualment s’ha establert (en l’ICE-URV) la modalitat de ‘curs en centre’: caldria preguntar-
se si aquesta nova modalitat respon al fet que la formació en centre no s’ajusta al que
originàriament es va definir (PIEFP29, MEC 1989a) com a formació autònoma o formació en
centre, o, si és que, en tot cas, cal entendre que l’autèntica formació en centre és poc usual i
convé establir modalitats ‘informatives’ en els centres per a que, com a conseqüència
s’iniciïn processos reals de formació en els claustres i/o equips docents. 

La informació que hem tractat ha hagut de ser, en molts casos, organitzada per
nosaltres mateixos donat que no era disponible de forma compacta. També, en alguns
casos, hem hagut de transcriure-la del format manuscrit a l’informàtic.

En el cas de la informació del SEDEC, això té a veure amb el fet que és el curs 1999-2000
quan es comença a centralitzar la informació dels diferents serveis des de la SGFPP; en el
cas de l’ICE-URV, se’ns va facilitar una base de dades que aplegava informació dels cursos

                                                
29 Recordem, ‘Plan de Investigación Educativa y Formación Permanente del Profesorado’, MEC, 1989a.
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1996-97 a 1999-2000 i alguna altra informació ens va ser facilitada en paper (memòries
anuals). 

Com se sap, hem anat contrastant informació des de la base de dades de l’ICE-URV
amb aquesta altra informació en paper i hem detectat aspectes no coincidents que
ens han obligat a refer blocs informatius. 

Sembla, doncs, i pel que nosaltres coneixem, que no s’hauria realitzat tampoc en aquesta
entitat un treball ‘relacional’ entre tota la informació, més enllà de la que es recull en les
memòries que presenten un estil ‘sumatiu’ de les activitats realitzades a cada zona
d’influència, i una recollida dels informes finals de cadascuna de les activitats. S’observa, en
alguns casos, un intent de contrast per cursos (annex 1). 
El fet d’haver elaborar la taula sembla respondre a una qüestió no gaire consolidada més
enllà del període 1996-2000, en què es deixa d’actualitzar. 

A nosaltres ens interessava una perspectiva longitudinal que superés la visió sobre
anys concrets, tot i que això té com a contrapartida, sobretot en el cas del treball
desenvolupat per una sola persona, la gran quantitat d’informació amb què ha de
treballar.

En síntesi, no hem trobat informació elaborada en cap de les entitats organitzadores
de formació analitzades; aquest fet ens porta a admetre que, tot i la dificultat que implica,
l’avaluació de la formació, com alerten nombroses veus, està molt debilitada per llur
pròpia dimensió i per la, potser, manca de consciència de la importància que tenen les
dues vessants de l’avaluació: la de control i la del valor.

Sembla poc creïble que, donat el volum d’activitat formativa desenvolupada al llarg de
períodes de temps amplis, no s’hagi passat de recollir-ne informació numèrica sobre les
activitats realitzades i l’elaboració màxima hagi quedat en una simple enumeració del còmput
total al llarg dels anys. Establim com a línia futura indagar en el conjunt d’entitats
organitzadores com resolen aquesta qüestió. 

� PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ

 Ha de vetllar, si vol respondre a la gestió i servei de la societat, per a complementar, per una
banda, un paper de dinamitzadora i facilitadora de les informacions i propostes coherents
amb les necessitats del moment, i, per altra, entendre que els processos de canvi, un cop
facilitada la informació i l’ajuda, impliquen autonomia real, organització dels recursos de
manera particular a cada centre així com una necessària gestió de les condicions de treball
docent, períodes de temps de desenvolupament amplis, facilitació externa en determinades
qüestions, etc.  

És a dir, no hauria de renunciar a jugar un rol ‘cultural’ que eviti la possibilitat
d’endogàmia de les cultures docents, i la millor manera és facilitar les condicions
necessàries per al canvi, però sense arribar a definir-lo més enllà del que signifiqui
l’oferiment de propostes responents a una visió de conjunt del sistema educatiu, que,
òbviament, a aquella li correspon: administració en tant que ajuda, però el canvi, de
donar-se, el realitzen els professors i els centres.
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Altre aspecte lligat al plantejament anterior és que en l’actualitat, existeixen massa pressions
de canvi en massa direccions: les persones en els centres i, en general, en els equips, es
reubiquen però deixant de fer tasques. Exemples d’aquest ‘deixar’ de fer tasques serien els
fenòmens pels quals professors/es de suport d’EI acullen alumnes d’IT i professors d’EE
realitzen tasques d’informàtica o acullen, deixant casos que abans atenien o atenent-los
juntament, -nova manera de desatendre-, alumnes també d’IT. 

B. BLOCS INFORMATIUS

A) FORMACIÓ / COMARQUES (SEDEC / ICE-URV): anàlisi de l’equilibri
geogràfic i la intervenció institucional

1. SEDEC

Per part del SEDEC, la proporció d’atenció geogràfica que s’hi hauria desenvolupat seria la
que mostren aquests percentatges:

Tarragonès (T): 88  (43,6%)

Baix Camp (BC): 43  (21,3%)

Baix Penedès (BP): 17  (8,4%)

Conca de Barberà (CB): 11  (5,4 %)

Baix Ebre (BE): 10  (5%)

Alt Camp (AC): 10  (5%)

Montsià (M): 9  (4,5%)

Priorat (P): 6  (3%)

Ribera d’Ebre (RE): 5  (2,5%)

Terra Alta (TA): 3  (1,5%)

Agrupades per valors similars, en resulta:

BC i T: 64,9 %
BP, CB, BE, AC: 23,8 %
M, P, RE, TA: 11, 5 %
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Segons això, en resultaria que les comarques T i BC estarien tractades
‘conseqüentment’, no només en resposta al criteri de la ratio (que hem analitzat) sinó
també al criteri de constituir-se en zones objecte de Plans Intensius de Normalització
Lingüística (PINLs, 1988, a Tarragona).

BP, estaria també ‘consequentment tractada’ a causa, per una part, de la ratio i, també,
per ésser aquesta ‘zona d’influència’ del PINL donat que va ser la comarca pionera a la
província en integrar alumnat provinent d’altres països (inicialment sobretot provinents del
Marroc); CB i, en alguna forma, també P, estarien ‘positivades’, per ésser zones de
dinamització ‘cultural’ en relació amb la llengua (Cornudella-Montblanc) i per respondre des
del CRP de manera dinamitzadora de la zona educativa; BE i, en menor grau, AC haurien
estat tractades de forma suficientment equitativa, i M i RE haurien respost al fet que,
no tenint eixos de PNL ni alumnat estranger, en el període estudiat i sense prejudici que
en anys anteriors hagués estat diferent, en el desenvolupament d’activitats formatives s’hi
concentrava alt número de professorat. 

Com s’ha vist, sobretot en el cas de M, un cicle perllongat de formació a la zona fa
‘virar’ la tendència, i, ja des del 2000-2001, augmenten notablement les activitatas
formatives.

En tot cas, aquest repartiment il.lustra com en alguns casos, els recursos i els criteris de
repartiment establerts han de comptar amb el fet que hi ha comarques que també
necessiten de dinamització professional: la solució de concentració del professorat remet
a l’ús de la modalitat ‘curs’ respecte ‘la formació en centre’. 
 
D’aquesta maner representàvem les relacions establertes al voltant d’activitats del SEDEC:

ORDRE DE COMARQUES:
RATIOS alumnes/profe

ORDRE DE COMARQUES: ‘DOTACIÓ’
D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

BP 14,2 a per prof. Tarragonès: 88  (43,6%)
T 14 a per prof. Baix Camp: 43  (21,3%)
BC 14 a per prof. Baix Penedès: 17  (8,4%)
M 14 a per prof. Conca de Barberà: 11  (5,4 %)

Mapa de percentatges de formació-SEDEC
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BE 13,3 per prof. Baix Ebre: 10  (5%)
AC 11,9 a per prof. Alt Camp: 10  (5%)
RE 10,6 a per prof. Montsià: 9  (4,5%)
CB 10 a per prof. Priorat: 6  (3%)
TA 10 a per prof. Ribera d’Ebre: 5  (2,5%)
P 7,5 a per prof. Terra Alta: 3  (1,5%)

2. ICE-URV

En aquesta entitat vèiem, sense entrar en detall, un esforç important en la realització
d’activitats de secundària que matisaven les dades que hem utilitzat. Tot i que
depassa l’objectiu d’aquest treball ens interessa no fer-nos una idea limitada de
l’abast de les entitats.  

La taula següent que contrasta les dues entitats analitzades, mostra la diversa proporció
formativa a les diferents comarques.

En síntesi i pel que ens ocupa, T i BC, tornarien a ser –també en relació a l’ICE-URV-
les comarques ‘més abundoses’, donant-se un canvi de posició de T respecte a BC que
complementaria la resposta de formació del SEDEC; l’única variació que és rellevant
respecte al SEDEC és la posició del BP que, juntament amb BC i T, absorbeix un gran
número de formació; TA ha compensat clarament amb l’ICE-URV la ‘no atenció’ per
part del SEDEC (encara que amb un 7%, seria del segon bloc d’atenció juntament a BE
i el mateix en menor mesura han fet RE, AC, P i M; CB ha fet un ús mínim de l’ICE-URV
mentre que, com dèiem, havia estat ‘positivada’ pel SEDEC (contra criteri de PNL i de
ratios i en resposta al rol de dinamització de la zona).
    

COMARQUES AMB ELS CURSOS 94-95,
95-96 i 2000-01 i només
consultant els nivells
educatius d’EI i EP ICE-
URV (114)

EI i EP SEDEC (220)

Baix Camp 28 (24,6 %) Tarragonès: 88  (43,6%)

Tarragonès
Baix Penedès:

24 (21 %)
20 (17,5 %)

Baix Camp: 43  (21,3%)

Terra Alta: 8 (7 %) Baix Penedès: 17  (8,4%)

Baix Ebre 8 (7 %) Conca de Barberà: 11 (5,4 %)

Alt Camp: 

Ribera d’Ebre: 

Priorat: 

7 (5,8 %)
6 (4,7 %)
4-5 (4,4 %)

Baix Ebre: 10  (5%)
Alt Camp: 10  (5%)

Montsià: 3-4 (3,5%) Montsià: 9  (4,5%)

Conca de Barberà 3 (2,3%) Priorat: 6  (3%)
Ribera d’Ebre: 5  (2,5%)

Interzona: 1 (2%) 1 internivells Terra Alta: 3  (1,5%)

El mapa d’accions quedaria de la següent forma:
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La distribució per blocs resulta: 

BC, T, BP: 72 %
BE, TA, AC: 19,4 %
RE, P, M, CB: 8,6 %
 
 Si recordem, aquesta concentració s’assembla de nou a la que es donava al SEDEC, tot i no
respondre a termes de normalització: sí a ratio, i sobretot, respon a que BP va ser la zona on
es va començar a desenvolupar el treball de la lectura i l’escriptura ‘constructivista’ de
manera més autònoma, via ICE-URV, en seminaris de centre associats a l’educació especial
(seguint, d’alguna manera, la línia de la formació a Girona i part del Barcelonès). 

 Tot i que, com dèiem, la resposta per part de l’ICE-URV respon més directament a la
demanda, o dit d’altra manera, que no se seguirien criteris respecte a cap pla o programa
concret contràriament al que sí s’hauria seguit en el cas del SEDEC, aquesta informació
posa en evidència el valor de la facilitació a processo autònoms per part de l’ICE-URV,
al temps que remet a que són les comissions de zona encarregades de gestionar tota
la formació les que també ‘defensen’, lloc a lloc, el desenvolupament dels
compromisos formatius dels professors de la zona. 
 
 Com se sap en les comissions són presents representats dels serveis i poden establir els
seus criteris i les seves consideracions juntament amb la resta de membres.
 
 En tots dos casos, és a dir, a mans de les dues entitats, és Montsià la comarca que hauria
esta més faltada de formació i això ens fa introduir un altre element que opera, sens dubte,
en la distribució: la distància geogràfica respecte els centres organitzadors pot tenir
efectes de disminució de serveis, i no per una qüestió volguda, sinó com a
conseqüència de la major despesa, en alguns casos, la major dificultat de mobilitat de
formadors, els diferents hàbits històricament construïts a la zona en part per les
qüestions anteriors, etc. de forma que es creen tendències que cal trencar. En
l’actualitat, com se sap, la creació de la Delegació a les Terres de l’Ebre pot contribuir a

Mapa de percentatges de formació-ICE
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establir canvis al respecte, tot aprofitant les que, com dèiem, ja s’haurien començat a donar
en la temàtica que estudiem.
 
 Com sabem, Escudero (1999: 234), parla de la necessitat, en resposta a valors de
democràcia i participació social i professional en els sistemes de formació, democratització
interna, accessibilitat i universalització, que es garanteixi l’accés no discriminatiu de tot el
professorat, sigui quina sigui llur localització geogràfica o recursos. El terme de
discriminació positiva vers els professors que treballen en contextos d’especial
dificultat, ens sembla cabdal. 

Cal tenir en compte aquests elements, tot i que considerem que s’haurien donat prou
elements d’equitat al respecte que venen, en part, assegurats/vetllats per les
comissions de zona a cada comarca.

B) FORMACIÓ / MODALITATS / CURSOS ESCOLARS (SEDEC / ICE-URV):
anàlisi del model de gestió de la formació

1. SEDEC

En el període d’estudi, el SEDEC ha realitzat un total de 145 activitats de tipus 1: això
representa que, del total de les activitats considerades, un 71,8%, és a dir, pràcticament
unes 3/4 parts del total, són de ‘Formació en centre’ amb la qual cosa, podem entendre
que s’hauria primat el treball de formació en els centres.

Quan hem establert les relacions entre activitats tipus 1 i tipus 2, es veu com en el cas
de determinats centres –sobretot del Tarragonès- sense que el professorat hagués assistit a
cap curs, se’ls ofereixen (i/o demanen seminaris i la Inspecció els ho atorga) dins d’una
mena de ‘discriminació positiva’ que s’acostaria al que anteriorment apuntàvem amb
paraules d’Escudero (1999). D’altra banda, com dèiem, tot i que estudiem el període des del
punt de vista de la formació en lectura i escriptura, el fet de la normalització lingüística i el
Programa d’Immersió Lingüística hi hauria intervingut en alt grau. 

De donar-se, aquesta tendència de discriminar positivament algunes zones i/o centres,
matisaria la disposició general establerta inicialment al SEDEC (Arenas, 1987) de dotar de
continuïtat les activitats ‘cursos’ allà on es realitzin, és a dir, la previsió d’establir nuclis de
formació en zones els centres de les quals haguessin iniciat un estadi de formació
‘informatiu’. 

Altrament, la discriminació hauria concentrat esforços en les zones dels PNLs
(T i, en menor grau, BC) i respondria, per tant, a més del criteri esgrimit per
Escudero (1999), a la intenció institucional de dotar de suport els PINLs a la
Zona de Tarragona i Baix Camp i les seves zones d’influència o, en tot cas,
prioritzar, dins de la discriminació positiva, aquells centres que, per sí sols,
difícilment haurien tingut experiències reeixides, entre altres coses, d’una
didàctica adequada als requeriments de l’ensenyament en català.

Certament, sabem (Generalitat de Catalunya, 1998) que el PINL va durar des del 1988 al
1996 i que el període que estem analitzant recull des del 1994 al 2001. Pensem que la
tendència ha estat mixta i fins que no s’han començat a expandir els seminaris en centres
arran de formació en lectura i escriptura, el que hauria prevalgut és la discriminació positiva
genèricament associada a la normalització. És realment dificultós establir la frontera entre
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una cosa i altra perquè també és cert que un cop dotat un centre de formació, la demanda i
el treball concrets es determinava en el si del grup de professors/es participants. 

Hem vist, però, que passat el període intens dels PINL, l’acció ja s’hauria centrat en més
zones, i, pel que fa al contingut, el nucli de treball amb els professors seria, de manera
àmplia, la didàctica actualitzada de la llengua. 
  
Això es recolza en el fet que hem posat en evidència que, així com al llarg dels
primers anys analitzats les activitats de tipus 1 estaven fortament concentrades en
poques comarques, progressivament s’hauria donat un mecanisme de diversificació.
Entenem que aquest mecanisme hauria estat ‘guia’ i orientació, sobretot, de la Inspecció
ponent de l’àrea de llengua de la DTE de Tarragona. 

Aquest fet conjumina, en síntesis, dos aspectes de rellevància: per una part, la pròpia
dinàmica de l’activitat formativa plantejada per la LOGSE que promou el treball del
professorat en els seus centres, i, per altra, el fet que un cop ‘resolta’ l’acció
intensificada en les PINLs, que es clouen en el 1996, les accions formatives ja no
s’associarien tant al desenvolupament d’aquests plans intensius de normalització
lingüística.
No cal parlar de la proporcionalitat entre les activitats més contextualitzades par part de
l’ICE-URV. Pràcticament dedica la totalitat de l’esforç en aquesta temàtica a cobrir les
modalitats tipus 1. 

C) FORMACIÓ / MODALITAT 1 / CURSOS ESCOLARS (SEDEC / ICE-URV):
model de formació en acció i intervenció longitudinal 

 Cal tenir en compte que tant en l’ICE-URV, com en el SEDEC, el curs 1995-96 comença a
donar-se una tendència a la diversificació en el tipus de modalitat formativa (al SEDEC,
comencen SAEs (1995-96), ADAPs (1999-00) com ja hem explicat). 
 
En el cas del SEDEC, el criteri seria doble: per una banda, s’admet que les necessitats no
exigeixen sempre la mateixa resposta (i per tant es creen accions més curtes, quan el que
es demana és un ‘assessorament puntual’); per altra part, davant la impossibilitat de donar
resposta a totes les demandes s’intenta arribar al màxim de centres encara que sigui
mitjançant accions menys intensives quant al número de sessions (en aquests casos les
demandes del centre haurien de ser molt concretes i partir de diagnòstics molt clars sobre
les necessitats).

A l’ICE-URV, tot i que han anat modificant les modalitats i/o perfilant-les de forma
progressiva (cada curs s’estableixen criteris al respecte per part de la SGFPP), els és
ja tradicional tenir diverses modalitats tant pel que fa a diversitat en l’estructura
interna, durada, agents que intervenen, etc. 

En aquest sentit, el SEDEC apareixeria com a més monolític o menys flexible. 
Aquesta flexibilitat seria necessària, al nostre parer, en la possibilitat, per exemple, de
donar continuació als cursos quan no es pugui assegurar dotar de formació contextualizada
als centres; també en l’autonomia que permet als professors de treballar ells sols, és a dir,
entendre que no sempre es tracta d’establir calendaris monolítics setmanals o quinzenals,
que poden concentrar massa el paper dels assessors, ‘ofegant’ la possibilitat de crear
dinàmiques internes més autònomes. 
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Els casos analitzats han deixat veure fenòmens que precisen flexibilitat. 

En contrapartida, el fet que el seu model se centri en 3-4 modalitats formatives
(cursos o seminaris temàtics / seminaris d’escola / assessoraments puntuals / SAEs /
ADAPs) ha permès durant molt de temps (a la planificació estratègica de la IT de la
DTE de Tarragona) de ‘controlar’ els itineraris que s’hi feien, i, més enllà del tipus de
treball que en realitat es porti a terme, no s’hauria sacrificat la nominació a la possibilitat de
dotar de continuïtat i/o atenció les accions requerides (majoritàriament pels centres o
aconsellades per la inspecció de la zona). 

A partir del 1997-97, es comencen a establir línies de continuïtat entre activitats tipus
2 i activitats tipus 1., però, seguint la tendència dels cursos anteriors, els nivells de treball
prioritari, serien encara CM-CS. Seran els cursos 1998-99 (14 activitats) i el 1999-00 (17
activitats) quan, tot i que disminueixin els cursos i també la formació en centre, canvia
la tendència i s’inicien de nou, línies de formació des dels nivells d’EI-CI que estan
clarament centrats en la lectura i l’escriptura ‘constructivistes’. 

Un altre aspecte que ressaltem és que tot i que els cursos 1998-99 i 1999-00 suposen la
realització de pràcticament un 50% menys del número d’activitats 1 que en els altres cursos,
podríem dir que, en consonància amb la modalitat ‘2’, és a partir dels mateixos que es dóna
una ‘desconcentració’ i ‘diversificació’ en el sentit que mentre que les comarques T, BC, BP
han estat sempre objecte de formació i també CB (excepte el 94-95), hi ha comarques no
‘habituals’ en la formació tipus 1 que en comencen a fer. 

Podríem dir, com a síntesi, que el número d’activitats de tipus 1 és també creixent a
l’ICE-URV, i, tret de les comarques que, com el BP van ser molt autònomes en la
iniciativa de la formació, en d’altres com M, BE, la connexió amb cursos (2) del SEDEC
és clara. BC, i T han seguit, des del moment en què aquesta innovació va començar a
ser divulgada, una constant línia ascendent o mantinguda, de manera que SEDEC i
ICE-URV han treballat abundantment i aprofitant línies començades, o bé pel propi
SEDEC o bé per la intervenció d’assessors que essent del SEDEC també han
col.laborat amb l’ICE.  

CB, RE, TA, mostrarien un percentatge baix respecte les altres comarques, si no
d’igual manera que pel que fa a la intervenció del SEDEC (perquè CB hauria estat
‘positivada’ o compensada en activitats tipus 1), sí en una línia menor quant a activitat
formativa. 

D) FORMACIÓ / MODALITAT 2 / CURSOS ESCOLARS / SEDEC / ICE-URV: model
de formació en acció i intervenció longitudinal 

Parlem d’una tendència sobre els cursos que durant el temps que ha durat la fase intensa de
formació-divulgació de la temàtica d’estudi, s’ha concentrat en EI-CI, mentre abans, les
línies eren diverses i, com dèiem, més associades al procés de normalització lingüística. 

Per part del SEDEC s’ha mantingut el criteri de repartiment més igualitari pel que fa a les
activitats cursos. En alguns casos excepcionals, a més, alguna comarca com la Conca de
Barberà, ha anomenat activitat tipus 1 el que era 2, és a dir, ha congregat professors de
diferents escoles sota una mateixa activitat: és la mesura possible quan les dotacions no
arriben a cobrir les demandes o les preteses necessitats.
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Globalment, i assumint que resulta complicat pronosticar l’eficàcia de la nostra proposta,
pensem que:

- Divulgar temàtiques sense possibilitat de continuïtat posterior en d’activitats
més contextualitzades, resulta, com a mínim, difús. Potser, l’acció de divulgació
hauria de pensar-se de manera estratègica a mig termini en lloc de proposar
‘novetats’. Per altra part, aquestes també han d’estar planificades dins de la pròpia
estratègia.

- En el cas de la formació en lectoescriptura i projectes, entenem que potser es
va oferir com a formació sense que s’haguera consolidat el necessari la
primera. Nosaltres, en aquell moment també ho vam viure d’aquesta forma.
Ambdues són formacions curriculars ‘potents’, i requereixen de fonaments de
tot tipus per a desenvolupar-les, amb el risc, si no es té això en compte,
d’estimular accions ‘anecdòtiques’.

- Els equips d’assessors/es han d’estar conformats, com es veu, amb persones amb
una formació integral que els permeti ser versàtils per a atendre demandes de
les etapes d’EI i EP. Aquesta qüestió no és de poca importància. 

Pel que fa a la formació específica en ‘Ensenyar i aprendre a llegir i escriure amb un
enfocament ‘constructivista’, la nostra hipòtesi és que cal romandre a la zona durant el
temps necessari per a haver establert l’estadi ‘informatiu’ o difícilment es creen
processos continuats de formació.   

Considerem que, sense detriment de les activitats que s’havien fet abans del període
estudiat, el cicle que vam establir de permanència a la zona, va promoure un tipus de
treball que no estava, en absolut consolidat, per exemple en les comarques del  M, T,
BE. 

E. RELACIÓ ENTRE MODALITATS I COMARQUES: fenomen de compensació 

Les comarques T i BC estarien en posicions altes en les dues modalitats, mentre BP,
CB, M i B, haurien estat –lleument- compensats de no tenir activitats 1 amb activitats 2
o viceversa; AC rep el mateix número d’activitats 1 i 2 (5 de cadascuna), i P resta
compensat de 5 (2) a 1 (1); RE i TA, tenen 5 i 3 activitats de tipus 2, i 0 de tipus 1. 

Hem parlat, a més dels criteris de la normalització i ratio, de línies establertes
clarament per la formació, i una evidència és que es pot decidir aquesta disposició: en
el curs 2001-2002 i següent s’han iniciat línies de formació a la zona del MONTSIÀ i
BAIX EBRE que tindrien a veure amb demandes de centres (en connexió amb
activitats de tipus 2) i amb la possibilitat que assessors/es de la zona donin resposta
amb més facilitat. 

L’ICE-URV, hauria compensat, pràcticament amb el total d’activitats de tipus 1,
algunes d’aquestes comarques. Hem remarcat la compensació del Baix Penedès, Terra
Alta, i, en menor grau, Baix Ebre (que podria fondre’s en alguns casos amb centres i/o
professorat del Montsià). 

 F. ANÀLISI DE DETERMINATS CASOS ESDEVINGUTS AL VOLTANT DE LA
TEMÀTICA D’ESTUDI
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Hem vist, cas a cas, com és important no descartar la idea d’estadis formatius concretats, en
part, en la connexió entre les modalitats curs i ‘formació en centres’.

Per altra part, les activitats que no hem considerat casos (‘Activitats de SEDEC fora de
cas’, annex 18 ) per tractar-se d’accions que, difícilment o dèbil presenten alguna línia de
continuïtat, obliguen a preguntar-se sobre aquells centres que només han fet un any de
‘formació en centre’ amb la intenció de saber, si no és per una altre motiu circumstancial,
el perquè de processos que no tenen continuïtat. 

G. SÍNTESI 

Marcelo (1997), concloïa el seu estudi assumint que les administracions educatives
havien usat els assessors per a predicar els seus plans i justificar llurs polítiques. Els
mateixos assessors investigats es queixaven de les tasques ‘burocràtiques’ que
havien de realitzar i del poc temps per a entrar en processos de canvi curricular amb
els professors dels centres.

En el nostre context de treball, hem treballat amb millores curriculars que tot i que
“forçades” per l’expectativa que s’ha creat, interessaven al professorat. Un indicador d’això
és la gran demanda d’assessoraments que s’han realitzat. 

De Vicente (dir.) (2002) recull de Guskey (1986:10) una idea que donaria suport -d'alguna
manera- a les nostres evidències i suggeriria la necessitat que la formació no sigui una
activitat aïllada sinó un ‘continuum’ no deixat a l'arbitri de múltiples factors: “si el canvi
en les creences i actituds ocorregués primàriament abans de la realització d'un nou
programa o innovació, la qualitat de l'entrenament inicial seria d'importància summa. Però ja
que, com el model suggereix, tal canvi ocorre principalment després que la realització tingui
lloc i l'evidència de l'aprenentatge millorat de l'estudiant sigui guanyat, és el suport continuat
que se segueix a l'entrenament inicial el que és més crucial.” 

Com es veia en la introducció del nostre treball, ens havíem plantejat el tema dels
espais humans en la formació permanent del professorat, no tant des del punt de
vista de les dificultats o particularitats de la desinstitucionalització, sinó des del punt
de vista de les possibilitats factuals de les organitzacions encarregades de la gestió
de la formació de proporcionar ajuda en forma de formació als centres que ho
requerissin. 
Ens sembla que les polítiques de formació permanent han de ser flexibles i permetre
que els espais siguin definits pels grups de professors; en aquest sentit, urgeix que
dites polítiques siguin clarament compensatòries respecte territoris humans en els
quals històricament ha arribat menys ajuda.

Aquesta fita només és possible si la política educativa, a més de ser respectuosa i
coneixedora del valor dels processos formatius, exerceix la seva responsabilitat de
control dels mateixos establint anàlisis longitudinals i profunds sobre què s’esdevé
en els contextos concrets de treball docent. 

Com se sap, nosaltres assumim la dificultat de l’avaluació institucional i el nostre procés de
recerca pel que fa a la llicència i pel que fa al procés global d’investigació, pot donar àmplia
compta del mateix, però les administracions poden operar amb molta solvència si es
determinen, potser per damunt d’altres, prioritats científiques, avaluadores i, en definitiva,
ètiques. 
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H. LÍNIES FUTURES

 Tenim en compte que abans i després del període analitzat han passat coses: el que caldria
és plantejar, donat que és necessària aquesta visió per part de les entitats gestionadores de
l’esforç de formació, la urgència d’un model d’anàlisi institucional que respongui a aquestes i
altres preguntes rellevants.

Una línia futura en aquest sentit, seria establir contactes amb diverses entitats
organitzadores de formació per a contrastar el tractament que se’n fa. 

Molts centres han continuat formant-se en altres àrees, després de períodes llargs dedicats
al treballa de la lectoescriptura: matemàtiques, plàstica, etc. Si es miressin aquestes
connexions, podria continuar-se plantejant que el que és necessari és que internament i
macroestructuralment es treballi de manera permanent per la millora de les plataformes
formatives.  
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7. ANNEXOS
0. ‘Itineraris sobre formació’: documents inicials en el procés d’investigació 
1. Fotocòpies documentals sobre memòries històriques (ICE-URV)
2. Base de dades (‘SEDEC-ICE-Tgna-94-01’): en dipòsit de la professora autora

del treball de recerca.
3. ‘Consulta centres-activitats per cursos’ 
4. ‘Consulta-comarques-ordenades’
5. ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-tema-nivell (tots) cursos’ i ‘ICE-URV-

cuenta per comarques-llengua-cursos’
6. ‘SEDEC-94-01 Consulta cursos escolars-1’ i ‘SEDEC-94-01 Consulta cursos

escolars-2’
7. ‘ICE-URV-cuenta per comarques-llengua-centre-nivell-cursos-ASS/ GT/

SEM/CURS’
8. ‘Consulta centres-activitats 1 per cursos’ 
9. ‘Consulta cursos escolars-1- per comarques’ 
10. a)’Consulta cursos escolars-1- comarques-nivells-llocs-títols’, i b) ’Consulta

cursos escolars-1- comarques-nivells-llocs-títols-assessors’, consultes que
hem incorporat al document.

11. a) ‘Consulta centres-activitats 2 (cursos escolars)’, b) ‘Consulta centres-
activitats 2 per cursos’, c) ‘Consulta cursos escolars-2- títol comarca’

12. a) ‘Consulta-comarques-ordenades-tipus modalitat’, b) ‘Consulta-comarques-
ordenades-tipus modalitat 1’, c) ‘Consulta-comarques-ordenades-tipus
modalitat 2’

13. ‘...cursos escolars-1-per comarques i nivells’
14. ‘...comarques ordenades...a) tipus modalitat 2-títol-nivell”, b) igual títol però

‘cuenta’
15. ‘cursos-l-e-anys-comarca’
16. ‘cursos-projectes-anys-comarca’
17. Consulta de selecció de la taula ICE-URV (que forma part de la base de

dades que mantenim en dipòsit).
18. Taula on hem congregat la informació per a analitzar determinats casos de

línies de continuïtat. ”SEDEC Activitats amb cas”
19. Informació en paper de l’ICE-URV sobre activitats realitzades dins del període

d’estudi: la mantenim en dipòsit.
20. a) ‘Assessors-cuenta’, b) ‘assessors-comarques-cursos-cuenta’, c) ‘consulta

centres-activitats per cursos-assessors-cuenta’
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