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Ponència	  EduEstat:	  	  
Un	  nou	  professorat	  per	  a	  

un	  nou	  Estat	  



Per	  què	  un	  nou	  professorat?	  
Perquè	  hem	  de	  respondre	  als	  reptes	  de	  futur	  de	  

l’educació	  i	  la	  societat	  



Per	  què	  un	  nou	  professorat?	  
Perquè	  el	  professorat	  serà	  protagonista	  destacat	  dels	  

canvis	  del	  sistema	  educaBu	  tot	  exercint	  un	  clar	  
lideratge	  social	  



Quin	  professorat?	  
Necessitem	  diversos	  models	  de	  professorat	  dins	  el	  

sistema	  exercint,	  però,	  algunes	  funcions	  professionals	  
comunes	  

Docència 

Orientació i  
tutoria 

Recerca i 
innovació 

Treball en xarxa i comunitari 



Quin	  professorat?	  
Competent	  per	  a	  treballar	  la	  major	  part	  del	  temps	  en	  
equips	  docents	  reduïts	  exercint	  la	  codocència	  i	  la	  

mulBdocència	  



Quin	  professorat?	  
Amb	  capacitat	  de	  lideratge	  social	  i	  competent	  

emocionalment	  i	  comunicaBvament	  



Quin	  professorat?	  
Amb	  formació	  adient	  per	  exercir	  l’orientació	  

educaBva	  i	  l’acompanyament	  de	  cada	  alumne	  i	  grup	  
d’alumnes	  



Quin	  professorat?	  
Que	  se	  senB	  parMcip	  de	  projectes	  educaBus	  

col·∙lecBus	  	  
(d’equip,	  de	  centre,	  d’entorn,	  de	  xarxes,	  de	  país)	  



Com	  ho	  farem?	  
Amb	  un	  nou	  disseny	  de	  la	  formació	  inicial	  i	  de	  l’accés	  

a	  la	  professió	  



Proposta	  de	  formació	  inicial	  del	  professorat	  

1r	  curs	  GRAU	  
2n	  curs	  GRAU	  
3r	  curs	  GRAU	  

	  

1r	  curs	  comú:	  FORMACIÓ	  HUMANÍSTICO-‐
CIENTÍFICA	  

	  

	  
Inclou	  selecció	  en	  base	  a	  competències	  personals	  i	  
ac3tudinals	  treballades	  i	  avaluades	  durant	  el	  curs	  

2n	  curs	  

Accés	  a	  la	  professió:	  Dos	  anys	  professionals	  sota	  tutorització	  d’un	  equip	  docent	  i	  un	  
mentor	  (avaluació	  interna	  +	  avaluació	  externa)	  

3r	  curs	  

4r	  curs	  

Prova	  d’accés	  a	  les	  
universitats	  catalanes	  

Mestre	  secundària 	  	  	  Mestre	  primària 	  Mestre	  infan3l	  
	  

5è	  curs:	  ESPECÍFIC	  PRÀCTIC	  I	  TREBALL	  FINAL	  

Cada	  universitat	  
presenta	  la	  
seva	  oferta	  
curricular	  i	  
organitzaBva	  

singular	  



Com	  ho	  farem?	  
Els	  docents	  treballaran	  en	  equips	  reduïts	  amb	  temps,	  

espais	  i	  propostes	  curriculars	  reformades	  
(acció-‐invesBgació-‐innovació-‐acció)	  



Com	  ho	  farem?	  
Situant	  l’orientació	  educaBva	  i	  l’acompanyament	  
com	  a	  eix	  estratègic	  de	  la	  tasca	  docent,	  afavorint	  la	  
personalització	  de	  l’aprenentatge	  i	  el	  guiatge	  social	  

dels	  grups	  d’alumnes	  



Com	  ho	  farem?	  
La	  carrera	  docent	  vinculada	  a	  incenBus	  de	  	  formació	  
conBnuada	  de	  modalitats	  diverses	  (actualització	  i	  
formació	  en	  competències	  docents,	  direcBves,	  

supervisores…;	  transferència	  entre	  universitats	  i	  centres)	  



@MarcGijon	  
	  

	  @EnricRocaC	  

Moltes	  gràcies!	  


