
Prop d’un milió de
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Pere, a Roma, per
assistir a l’acte
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Educació La formació dels docents

La tirada mediàtica de les
proves PISA i les avalua-
cions que fa la Generalitat
del nivell dels alumnes
catalans han posat en el
punt de mira de la societat
el fracàs escolar, un fe-
nomen que no és nou, pe-
rò que ha fet saltar les
alarmes en la comunitat
educativa. A falta de re-
cursos econòmics (obli-
gats per les circumstàn-
cies en uns casos i per falta
de voluntat política en uns
altres), el govern ha fixat
bona part de la seva aten-
ció en un dels aspectes
que els savis de PISA con-
sideren clau per millorar
els resultats acadèmics: la
formació dels mestres.

Els primers esforços
del govern s’han centrat a
elevar el nivell dels futurs
docents per la via de millo-
rar l’expedient acadèmic
dels aspirants a mestre.
La idea és que magisteri
deixi de ser una carrera
d’accés fàcil i es convertei-
xi, com en altres països,
en una carrera de prestigi.

Per començar, s’ha ele-
vat la nota d’accés al grau
jugant amb l’oferta i la
demanda. Per al curs que
ve, les universitats cata-
lanes oferiran un total de
460 places menys que
l’any passat i nou univer-
sitats han creat un doble
grau d’educació infantil i
educació primària que
pretén atraure els millors
estudiants. La nova doble
titulació, amb una oferta
de noranta places, tindrà
una durada de cinc anys i

inclourà una estada en
una universitat de l’es-
tranger, així com assigna-
tures en anglès i pràcti-
ques en centres educatius
de referència.

En la mateixa línia d’ele-
var el nivell dels mestres,
les universitats s’han avin-
gut a imposar una nota mí-
nima de 5 en llengua cata-
lana i castellana per acce-
dir a magisteri després que
la consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, dema-
nés que com a mínim es
requerís un 6 en llengües i
matemàtiques i, a partir
del curs 2015/2016, els

estudiants hauran de su-
perar una prova d’aptitud
personal per accedir a la
carrera.

“El que es vol fer amb
aquestes mesures és aixe-
car el nivell d’exigència
dels futurs mestres”, ex-
plica Miquel Martínez, co-
ordinador del Programa
de Millora i Innovació en la
Formació dels Mestres,
aprovat per la Junta del
Consell Interuniversitari
de Catalunya. “Als països
on hi ha condicions d’exi-
gència, el mestre té una
consideració social més
alta”, afegeix.

Francesc Imbernon, di-
rector de l’Observatori In-
ternacional de la Professió
Docent de la Universitat
de Barcelona (Obipd), veu

bé que “hi hagi una nota de
tall més alta” per accedir a
magisteri, però alerta que
“això no indica que se sigui
un bon mestre”. “Un bon
mestre –opina– ha de te-
nir empatia, vocació i ca-
pacitat de treballar en
grup.” Per això, Imbernon
reclama “un canvi meto-
dològic amb menys teoria,
més pràctiques i treballar
més per competències”.

De fet, el pla de millora
ja preveu implantar un
canvi profund en la forma-
ció dels docents i s’han po-
sat en marxa fins a cinc
grups de treball que inclo-

uen una revisió de les ti-
tulacions actuals, la po-
tenciació de l’anglès i les
pràctiques. “S’està treba-
llant en qüestions com ara
la necessitat que els pro-
fessors de les facultats
d’educació estrenyin la
col·laboració amb els mes-
tres en exercici i es re-
pensi el model de pràcti-
ques”, explica Martínez. I
si cal anar a buscar refe-
rents a l’exterior es fa.
“Abans de l’estiu es convo-
caran ajuts perquè els pro-
fessors universitaris vagin
a universitats d’especial
referència del món i en re-

tornin els coneixements”,
anuncia Martínez.

El pla de millora ha es-
tat ben acollit per mestres
i pedagogs, però l’èmfasi a
repensar el paper dels
mestres ha aixecat suspi-
càcies de sindicats i peda-
gogs, que reclamen que no
se centri tot en uns profes-
sionals molt cremats amb
les retallades.

“Responsabilitzar úni-
cament els mestres del fra-
càs escolar és com si es fes-
sin responsables els met-
ges de la salut del país”, re-
flexiona Imbernon, que re-
corda que “els països que

surten bé en l’informe PI-
SA fan polítiques públi-
ques perquè les famílies
s’impliquin”. “Aquí, en
canvi, s’han suprimit
plans d’entorn i s’han fet
retallades que influeixen
en el desànim dels mes-
tres.” Martínez ho subs-
criu: “Ha estat el compro-
mís del professorat el que
ha mantingut el nivell de
l’ensenyament. Han fet
una tasca social impressio-
nant, però no poden fer res
contra la falta de suport
social a les famílies perquè
puguin fer la seva tasca
com a pares i mares.” ■

Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

Supermestres contra el
CAMÍ El govern i les universitats
potencien la formació dels docents
com a eina per millorar resultats
INSUFICIENT Els pedagogs avalen
l’aposta, però alerten que calen altres
polítiques i aturar les retallades
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“Un mestre ha de
tenir empatia i
vocació, no només
bones notes”
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L’APUNT

I si pensem en el
futur dels joves?

repetint els mateixos temaris curs rere curs. Amb pro-
fessors desmotivats i alumnes avorrits que quan arri-
ben a l’ESO tenen serioses dificultats, amb excep-
cions, d’establir una relació entre la realitat i el que
aprenen a l’aula. Tan difícil és trobar escletxes, rein-
ventar-se des de la creativitat? Tan difícil és pensar
que està en joc el futur de molts joves?Virtudes Pérez

Sense recursos i una profunda transformació del sis-
tema educatiu és obvi que no servirà de gaire poten-
ciar la formació del professorat. Els mestres estan
cansats de tantes retallades, però també de la imposi-
ció d’uns temaris acadèmics en molt casos obsolets.
La societat ha fet un salt de gegant amb les noves tec-
nologies, però a les escoles i els instituts es continuen
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Principals mesures per 
elevar el nivell dels docents
Pri
eele

Places:  Reducció de 460 places de magisteri 
amb l’objectiu d’elevar la nota de tall.

Doble titulació:  Diverses universitats 
catalanes han posat en marxa una doble 
titulació d’educació infantil i primària d’una 
durada de cinc anys amb 190 places que inclou 
classes en anglès i pràctiques a l’estranger.

Directors:  Ja està en marxa el tercer curs de 
formació de directors en el qual se’ls pretén 
dotar de més eines per formar equips docents 
potents.

Anglès:  Ensenyament vol elevar el nivell 
d’anglès dels docents de manera que, d’aquí 
a 5 anys, el 15% de les classes es facin en 
aquest idioma i ofereix cursos als mestres a 
les escoles oficials d’idiomes (EOI) i a l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC).

Llengües:  Els nous estudiants de magisteri 
no podran accedir als estudis si no tenen un 
mínim d’aprovat a la selectivitat en llengua 
catalana i castellana.

Examen:  Els estudiants de magisteri 
hauran de superar una prova d’aptitud 
personal per accedir a la carrera a partir 
del curs 2015/2016.

l fracàs escolar

Ensenyament ha can-
viat radicalment, des
de fa dos anys, el model
de formació continua-
da del professorat. Els
cursos en centres de
formació de docents o a

les universitats han caigut en picat i ara es fa
gairebé tot al centre. “La formació que es feia
estava desvinculada de les necessitats del cen-
tre i ara es fa a dins dels mateixos centres amb
l’ajuda de plataformes virtuals”, justifica Joan
Mateo, secretari de Polítiques Educatives. Ma-
teo explica que el nou model potencia l’inter-
canvi d’experiències entre centres sense re-
nunciar a l’assessorament dels experts dels
centres de recursos pedagògics ni a les classes
magistrals d’experts per a grups grans. “No po-
dem renunciar a formar i ho fem amb els recur-
sos que tenim”, diu.

Carme Martínez, directora de l’escola Artur
Martorell, de Badalona, ha fet formació al cen-
tre perquè volien “treballar per competències”.
“Anàvem una mica perduts i, amb l’ajuda d’un
guia, ens vam qüestionar la manera de treba-
llar i hem canviat l’enfocament de les matemà-
tiques. Aquesta manera de treballar ens ha re-
sultat útil”, assegura.

Francesc Imbernon, director de l’Observato-
ri Internacional de la Professió Docent de la
UB, veu bé el mètode si es fa amb “suport ex-
tern”, però lamenta que “la formació perma-
nent gairebé s’ha eliminat a la universitat”. ■

Finlàndia, el país que s’ha con-
vertit els darrers anys en l’exem-
ple en què s’inspiren molts pa-
ïsos europeus pels seus excel-
lents resultats educatius, dóna
una gran importància a la for-
mació del professorat i a la car-
rera docent. Per començar, per
accedir a la professió de mestre,
molt prestigiada, cal tenir molt
bones notes. Un cop a la univer-
sitat, es valora molt la investiga-
ció, fins al punt que és un requi-

sit imprescindible per a l’obten-
ció del títol de mestre i de profes-
sor de secundària.

A diferència d’altres països
capdavanters en el rànquing de
PISA, com alguns d’asiàtics amb
mètodes d’ensenyament extre-
mament exigents, el sistema
finlandès té molta cura de no
deixar els nens enrere. Els estu-
dis de magisteri posen molt
l’èmfasi a fer un bon diagnòstic
dels estudiants amb dificultats

d’aprenentatge i a adaptar la
manera d’ensenyar a les neces-
sitats dels alumnes en funció de
les seves capacitats.

En la línia amb el que s’està
explorant a Catalunya, les uni-
versitats mantenen un estret
contacte amb les escoles on els
alumnes fan les pràctiques i el
sistema educatiu està constant-
ment en revisió. Això sí, sense
canviar-lo cada cop que hi ha un
nou govern.

Formació continuada
Un nou model
en línia
i a dins del
mateix centre

Models
L’exemple finlandès

Estudiants de
magisteri, en
una classe de la
Facultat de
Formació del
Professorat de la
Universitat de
Barcelona (UB)
■ ALBERT SALAMÉ
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