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Mestres i professorat 

• Diferents cultures, sistemes de formació i percepcions 
professionals 
•  Cap un model comprensiu i d’educació bàsica 
• De la diferenciació entre el professorat a la comprensivitat del 

sistema 
•  Cal canviar els sistemes de formació docent cap a un model més 

polivalent i complert 



Accés als estudis 

(Eurydice, 2013) 

Un terç dels països europeus 
estableixen proves específiques per 

accedir als estudis de docent 



Accés als estudis i a la funció docent 

(OCDE, 2014) 

A part de la formació inicial, gairebé la meitat 
de països de l’OCDE no estableixen més 

requisits per accedir a la docència 



Durada dels estudis 

(OCDE, 2014) - Simposi MIF 2015 

Els estudis de mestre de primària tenen 
una durada de 5 anys a 10 països,  
i de 4 anys a 20 països de l’OCDE  



12 països europeus  
estableixen nivell de màster  

en els estudis de mestre 

(Eurydice, 2013) - Simposi MIF 2015 

Estudis de Grau o Màster 



Les pràctiques en el model de formació 

(Eurydice, 2013) - Simposi MIF 2015 

El model concurrent o 
simultani (que integra 

pràctiques a escoles 
durant la formació)  

és el més estès a Europa 



Recerca educativa 
14 de 35 països demanen un treball de 
recerca al final dels estudis de mestre 

(Eurydice, 2013) - Simposi MIF 2015 



Programes d'immersió i residència 
La majoria de programes  

d’immersió són obligatoris i  
tenen una durada d’1 any 

(Eurydice, 2013) - Simposi MIF 2015 



Rutes alternatives d’acreditació 

(Eurydice, 2013) 

Les rutes alternatives 
acostumen a ser de curta 

duració, tenen, ,molta 
flexibilitat i proporcionen  

formació limitada 
en el lloc de treball 



Tendències 

•  Augmenten els requeriments per accedir als estudis de mestre 
•  Es tendeix a un nivell de màster 
•  Predomina el model simultani i s’aprecia un augment de les 

hores de pràctiques a escoles 
•  La recerca educativa està relativament incorporada en els 

estudis de mestre 
•  Les rutes alternatives a la universitat són escasses i de poca 

durada 
• No hi ha especialització en els formadors de mestre 
•  En els països on s’apliquen, els programes d’inducció són 

obligatoris 



Dimensions claus de la formació 

•  Coneixements del docent  
• Habilitats per treballar en xarxa 
•  Competències per la formació contínua 
•  Bases de la professió docent: socials, filosòfiques, psicològiques, 

ètiques, teòriques i històriques de l’educació 
•  Pràctica reflexiva i construcció personal de teoria/visió 

pedagògica 
•  Competències per actuar autònomament, planificant, 

desenvolupant i avaluant ensenyaments i aprenentatges 
• Orientació cap a la recerca i la innovació 
 

(Martínez, 2015; Lavonen, 2015; Schulman, 1987 i Sahlberg., 2011) 



Reptes en la formació  

•  Equilibri entre sabers acadèmics i professionals  
•  Enfocament per competències i intensificació de coneixements  
• Més vinculació de la formació acadèmica amb les escoles 
•  Atracció de talent i de perfils diferents d’estudiants 
•  Enfocament transversal  
•  Formació basada en equips docents 

(Martínez; Prats, 2015) 



Accés a la docència 

Anàlisis satisfacció 
ocupadors (AQU) 
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Ocupadors 
Competències valorades 

(AQU, 2015) 



Reptes en la formació 

•  Incrementar el rigor en la formació universitària 
•  Augmentar els nivells de competència dels estudiants en llengües, 

matemàtiques, ciències i anglès 
•  Intensificar les pràctiques i la vinculació entre universitats i 

escoles. Immersió/residencia i accés a la professió 
•  Estabilitzar i donar continuïtat a equips docents en les facultats. 
•  Ajustar l’estructura de la titulació al mercat laboral 
•  Reforçar el prestigi social dels estudis per ser docent  
• Harmonitzar etapes (300 crèdits per exercir) 
• Millorar requisits accés docència  
•  El paper de les universitats en la formació dels docents 
 


