
 

 

 

Experiències de referència. 

Professionalització Docent – France 

“maître formateur” 
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C2i “enseignant” 

Validation des Acquis  

IUFM – Universités  

FRANCE 

Maître formateur 

VAE – Validation Acquis Experiénce 
 Obtenir certificat professional 

VES – Validation Études Superieures 
 Obtenir validació d’estudis 

VAP – Validation Acquis Professionnels 

 Accès estudis superiors 

acTIC 

“Acreditació de competències en tecnologies 

de la informació i la comunicació”. 



CONSTRUCTIVISTA 

QUIN ÉS EL PERFIL DEL 

MESTRE FORMADOR? 

Significats dintre 

de la persona 

SOCIO-CONSTRUCTIVISTA 

Significats per 

context 

COMUNICATIVA 

Construcció a 

partir del diàleg 

Gómez, L., Sánchez & Flecha. (2006). Metodología Comunicativa Crítica  

Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008).  

Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. 



NOU PARADIGMA de CONCEPCIÓ COMUNICATIU-DIALÒGIC 

Diàleg igualitari 

Transformar contextos socials 

Jurat (investigador) és participant i aporta coneixement 

QUIN ÉS EL PERFIL DEL 

MESTRE FORMADOR? 



Formation-Stage-Formation 

Maître formateur 



Formation-Stage-Formation 

* Llei de límits de contracte en pràctiques (- 8 setmanes) 



Certificat  CAFIPEMF 

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur 

des écoles maître formateur  

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020613/MENE0201294C.htm 

Maître formateur 

IUFM 

Experts / MINISTÈRE 

IUFM 

Formació 

 Visita Jurat 

Memòria 

MINISTÈRE Examen 

- Visita 

- Observació i Anàlisi 

- Entrevista 

* Els mestres formadors tenen el mateix contracte que altres professors, 

alguns d'ells, d'acord a les escoles on treballen tenen una horari diferenciat 

per a poder atendre la recepció i formació dels estudiants principiants. 



“L’ Organització excel.lent i de referència  

és aquella que aprèn de si mateixa,  

rendibilitza el seu capital humà i  

visualitza els seus potencials” 

Camí del “Knowledge Management” 



“ADDIE”  

( Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar) 

Camí del “Knowledge Management” 

Diagrama de causes i efectes. 

Materials Mètode Alumne 

Mestra/e Comunicació Activitat 

Efecte 



Promou l’aprenentatge continu i el desenvolupament professional de les mestres. 

Fomenta la implicació i sentiment de pertinença dels professionals envers l’escola. 

Redueix el temps de resolució de dubtes quotidians. 

Augmenta el capital intel·lectual de l’escola. 

Promou la fluïdesa de comunicació entre departaments i professionals de l’organització. 

Facilita la identificació de referents i experts en el si de les organitzacions. 

Promou la col·laboració amb professionals externs a l’organització. 

Rentabilitza els processos d’adquisició de coneixement. 

Contribueix a la presa de decisions encertada. 

Camí del “Knowledge Management” 



Maître formateur 

L'École élémentaire d'application Jacques Prévert 

Mestra que acull a la seva classe «enseignants débutants». 

 

- PEMF (Professeur des écoles maître formateur).  

- Certificat CAFIPEMF =  certificat d'aptitude aux fonctions de 

maître formateur 

http://www.st-brice-courcelles.com/Vivre/Les-ecoles/Ecole-elementaire-Jacques-Prevert/ 

3 aules formadores  / Professeurs des Écoles Maitres-Formateurs  

13 stagiaries  

Directeur de l'école: Pascal FERRY 

Classe: CM2 (alumnes de 10-11 anys) 

Nombre total de classes dans l'école: 10 

Nombre total d'élèves dans l'école: 250 

Mme GONNET;  

Poeta, autor teatral i guionista 

cinematogràfic 



Maître Formateur 



Écoles d'application 

Jacques Prévert 

http://www.youtube.com/watch?v=xyFXZxFiIk4


Moltes Gràcies 

Eu. Dr. Miquel Àngel Comas 
Professor i investigador de la UIC 

Assessor estratègic d’Institucions Educatives 

 

http://www.linkedin.com/in/miquelangelcomas 

macomas@uic.es 

http://www.linkedin.com/in/miquelangelcomas
mailto:macomas@uic.es

