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“Del genoma, n’estudio la gramàtica
i l’ortografia per comprendre l’origen del
càncer”
ManelEsteller,director de recerca epigenètica i biològica de l’Institut d’Oncologia

Arribada
del TGV
a Sants

El primer
comboi de
proves amb
la locomotora
dièsel arriba
a l’estació

Sequera
perenne a
Catalunya

Noves
restriccions als
ajuntaments
en l’ús d’aigua
potable per als
serveis públics

El màster de professorat
s’ajorna fins al curs 2009-10
|Universitats al·lega dificultats tècniques i falta de temps per implantar-lo de forma generalitzada el curs
que ve com preveia Educació|Dues facultats públiques i dues de privades estudien iniciar-lo de forma pilot

Carol Biosca
BARCELONA

La renovació de la formació
inicial dels professors de se-
cundària no es produirà, tal
com estava previst, el curs
que ve. El nou màster uni-
versitari de professorat,
d’un curs de durada, que ha
d’ampliar i millorar la for-
mació didàctica i pedagògi-
ca dels llicenciats que vul-
guin exercir a la secundària
en substitució de l’actual
certificat d’aptitud pedagò-
gica (CAP), s’universalitza-
rà el 2009-10 malgrat
l’aposta del departament
d’Educació i la voluntat de
la Conferència de Degans de
les Facultats de Pedagogia i
Ciències de l’Educació per
implantar-lo el 2008-09.

Els arguments contraris
del comissionat d’Universi-
tats, dependent del departa-
ment d’Innovació, Universi-
tats i Empresa, al·legant di-
ficultats tècniques i falta de
temps, s’han imposat als de-
sitjos de la conselleria d’Er-
nest Maragall, que ha fet de
la renovació de la formació
docent un dels seus cavalls
de batalla. Tot i això, abans
de Nadal, hi va haver un
acord de tirar-ho endavant
amb el suport de totes les
parts implicades.

La decisió d’ajornar el
màster es va prendre en l’úl-
tima reunió de la comissió
de programació i ordenació
acadèmica, celebrada al si
del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya (CIC) a mit-
jans del mes passat, en què
els vicerectors universitaris
van donar per bons els argu-
ments de la comissionada,
Blanca Palmada, que con-
tradeien el que havien acor-
dat els degans de les facul-
tats d’educació, de les quals

dependrà la formació del
nou professorat.

En aquesta reunió es va
deixar la porta oberta, no
obstant, a la possibilitat que
alguna universitat posi en
marxa el postgrau amb ca-
ràcter experimental el
2008-09. L’Autònoma de
Barcelona(UAB),quehaen-
capçalat l’aposta per fer una
realitat el màster el curs que
ve, no descarta fer-ho.

Segons va explicar ahir
el degà de la Facultat de Ci-
ències de l’Educació de la
UAB, Màrius Martínez, la
universitat intensificarà els
contactes els pròxims dies
per aconseguir que algun
altre campus públic (proba-
blement el de la Rovira i
Virgili de Tarragona) se

sumi al projecte. La Univer-
sitat de Vic i la Ramon Llull,
de titularitat privada, sem-
blen també disposades a
programar el nou curs.

El secretari de Polítiques
Educativesdeldepartament
d’Educació, Francesc Colo-

mé, va manifestar ahir el
seu desig que el màster
pugui tirar endavant “al-
menys amb caràcter pilot”
en alguna universitat. Colo-
mé va admetre que Educa-
ció “ha jugat molt fort” i que
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Estudiants universitaris al Campus Mundet de la UB, on hi ha la Facultat de Formació de Professorat d’aquesta universitat ■ PERE VIRGILI

■Els degans de les facul-
tats de ciències de l’edu-

cació no amaguen el males-
tar que els ha provocat l’ajor-
nament del nou màster de
professorat, en el qual por-
ten “molt de temps” treba-
llant i que coincideixen a qua-
lificar d’una aposta “de país”,
segons va indicar el degà de
l’Autònoma, Carles Martínez,
en paraules que subscriuen
altres degans consultats.

Martínez va lamentar
l’“excés de zel” tant del co-
missionat d’Universitats com
d’alguns vicerectorats i la
falta de “voluntat política”
del departament d’Innova-

Malestar dels degans
ció. “Si hi hagués hagut vo-
luntat, els obstacles s’hauri-
en salvat”, va afirmar, des-
mentint que el projecte no
estigui “prou madur”.

El degà de la UAB va re-
cordar que el CAP “és l’últi-
ma llei franquista” vigent en
l’àmbit educatiu, i va qualifi-
car de “vergonyós” que, “a
la llum de tots els estudis
que alerten de l’estat de
l’educació secundària en
aquest país”, es posin bas-
tons a les rodes. “No podem
continuar permetent que
surtin llicenciats a fer de
professors amb un curs de
120 hores”, va indicar.

ha fet “el possible” per tenir
el postgrau el curs que ve,
però que ha hagut de limitar
les expectatives davant “les
complicacions logístiques”
esgrimidesperUniversitats.

Palmada argumenta la di-
ficultat de poder elaborar
per al proper curs el mapa
d’especialitats del nou màs-
ter i d’acreditar els centres
de pràctiques, i posa també
sobre la taula la falta de re-
cursos. Igualment, defensa
la“inconveniència”desupri-
mir el CAP el setembre que
vedesmarcantCatalunyade
larestadel’Estat, ial·legaun
calendari “massa ajustat”
tant per a la presentació de
la proposta a Madrid com
peral’obtencióde laratifica-
ció del ministeri. ■

La UAB mostra
la seva voluntat
d’impulsar el
màster el 2008-09


