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Gràcies al gran nombre de recerques centrades en els processos de formació inicial i 
permanent del professorat, actualment ja es té bon coneixement dels principis que 
han de regir tota intervenció formativa per a promoure el desenvolupament i la 
capacitació de docents professionals competents (Esteve, Melief i Alsina, 2010; 
Korthagen, 2001; Hargreaves et al., 2010; Imbernón, 2007; Marcelo, 2007; Pozo et al., 
2006, 2008). Respecte a això, existeix una idea majoritàriament compartida segons la 
qual en el desenvolupament professional del docent es tracta d’un procés integral de 
la mateixa persona, en el qual entren en interacció els propis esquemes mentals i les 
pròpies representacions en contrast amb les aportacions d’altres i dels sabers teòrics.  

Malgrat, però, que els paràmetres sobre els quals han d'assentar-se les pràctiques 
formatives són majoritàriament compartits, el cert és que hi ha menys propostes 
específiques de com materialitzar una metodologia d'acord amb aquestes idees. En 
aquest sentit, actualment, i malgrat el pes que està ocupant el pràcticum en el 
plantejament general dels estudis tant de Grau com de Màster, la vinculació entre 
pràctica i teoria en el desenvolupament professional de professorat segueix essent 
tema de debat. Efectivament, continua existint una frontera entre el que els estudiants 
viuen, experimenten i observen en el període de pràctiques en els centres educatius i 
els conceptes que s’introdueixen en els mòduls teòrics.  

D'una banda, la fase relacionada amb el pràcticum aporta la tan desitjada experiència 
pràctica; per un altre, es persisteix a presentar la teoria en forma de mòduls de 
continguts que, fins i tot estant estretament relacionada amb el que l'estudiant 
observarà i experimentarà en el període de pràctiques, es percep com a separada del 
mateix i massa abstracta.  

El problema rau en el fet que sovint la intervenció formativa que té lloc tant en els 
mòduls teòrics com en l’acompanyament al llarg del pràcticum no s’aborda des d’una 
perspectiva capacitadora (Esteve, 2013, 2011; Esteve et al, 2019; Verdía, 2013) sinó 
més aviat transmissora.  

La perspectiva transmissora està orientada a l’aplicació d’un coneixement ja creat, 
mentre que la perspectiva capacitadora entén que el coneixement docent pràctic és 
un coneixement creat pel mateix subjecte en formació –amb el guiatge de persones  



 

                                                  

 

 

més expertes i a través d’una mediació social, conceptual i emocional  en el sí 
d’activitats conjuntes– i no un coneixement ja creat amb anterioritat per tercers i 
transmès per ells (Esteve, 2013, 2018, 2019; Johnson, 2009; Johnson & Golombek, 
2016). Per això, la perspectiva capacitadora pren el desenvolupament professional de 
la persona com a eix vertebrador de la seva activitat. 

Què entenem per desenvolupament professional? Un professional és competent no 
només perquè manifesta conductes que expressen l'existència de coneixements i 
habilitats que li permeten resoldre adequadament les exigències de la seva professió. 
Ser competent implica desenvolupar la capacitat per aprendre per si mateix i amb 
altres i sobretot habilitats de pensament crític, orientades a l'observació i l'anàlisi 
crítiques de la realitat de l'aula, així com de les pròpies idees i creences sobre l'acte 
d'ensenyar. Seran precisament aquestes habilitats les que ajudaran el (futur) docent a 
promoure la seva l'autonomia perquè el preparà per prendre les decisions més adients 
per resoldre les diferents situacions i problemes que es vagin presentat en la seva 
acció docent, i això de forma fonamentada i raonada, sabent en tot moment el que es 
fa, com i per què es fa (Esteve, 2011; Esteve & Carandell, 2009; Esteve, Melief & Alsina, 
2010). I serà precisament això el que l’ajudarà a fomentar l’autoconfiança i la iniciativa 
personal.  

Així doncs, els (futurs) docents no es desenvolupen reproduint mecànicament el que 
se’ls ensenya a fer, sinó que la seva actuació sempre resulta de la interacció entre els 
recursos individuals, la seva intuïció i la combinació d’aquests amb els recursos externs 
i factors contextuals i estructurals (Priestley, M., Biesta i Tedder, 2007). Dit d’una altra 
manera, els (futurs) docents no es desenvolupen aplicant el que se’ls explica sinó 
construint una estratègia docent pròpia, tot tenint en compte l’entorn i les seves 
possibilitats i essent conscient del perquè fa el que fa o pretén fer.  

 

L’objectiu general dels màsters actuals de formació de professorat de secundària 
obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, és precisament 
capacitar els futurs docents per fer front a les necessitats i les exigències de l’exercici 
professional en el nostre sistema educatiu i en la societat actual. En aquest procés de 
professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal  per anar desenvolupant les 
capacitats relacionades amb l’exercici d’aquesta professió. En aquest sentit ha de 
suposar una experiència de construcció professional basada en l’observació, la 
participació i la reflexió en i sobre la pràctica docent i la  realitat dels centres educatius 
de secundària.  

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part del 
centre educatiu esdevé de gran rellevància i, per la seva rellevància, no s’ha de limitar 
a les persones a qui recau generalment aquesta funció, els mentors i mentores sinó  



 

                                                  

 

 

que ha de esdevenir una responsabilitat de tot el centre. Perquè aquest 
acompanyament sigui realment constructiu (és a dir, capacitador), és important 
orientar els estudiants de màster forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de 
construcció professional, no només dotant-los de models competencials (com 
propugnen els nous currículums sinó sobretot ajudant-los a analitzar críticament i 
reflexionar de manera crítica tant sobre les activitats docents i d’altre tipus que es 
realitzen al centre i les que pretenen desenvolupar ells mateixos com sobre la realitat i 
el funcionament del centre i les possibilitats d’innovació.  

Perquè l’acompanyament esdevingui realment constructiu (en el sentit descrit) en el 
període del pràcticum implica entendre la tasca de mentoratge (per part de persones 
mentores de centre) i de tutorització (per part de tutors i tutores d’universitat) des 
d’aquests sis principis (Carrol, 2010, 2014): 

1. L’aprenentatge és l’aspecte més important de l’acompanyament.  Cadascuna 
de les sessions de treball o trobades amb els estudiants de màster hauria 
d’acabar amb preguntes del tipus: Què t’emportes d’avui?  

2. L’acompanyament que es fa des del mentoratge o la tutoria és essencialment 
transformacional i no només transmissiu. Com a resultat ha d’obtenir una 
ampliació de la mirada o perspectiva de l’estudiant; per això no n’hi ha prou 
amb la transmissió d’idees i informació. 

3. En aquest sentit, l’aprenentatge que es produeix en el sí de l’acompanyament 
és per al futur, no per al moment. Això implica anar més enllà de l’aquí i l’ara i 
ajudar l’estudiant a fer connexions entre els diferents sabers i conceptes 
educatius. 

4. El mitjà per a l’aprenentatge que és pretén promoure des de l’acompanyament  
és la reflexió crítica. És l’eina d’aprenentatge per excel·lència. No s’ha de partir, 
però, de la idea que els estudiants saben reflexionar de forma sistemàtica. Per 
això se’ls ha d’ajudar a aprendre a reflexionar de forma crítica (des de zero). 

5. La reflexió crítica ha de partir sempre de l’anàlisi de les  experiències en el 
centre i l’aula. Aquesta reflexió comporta graus diferents de conceptualització, 
els quals responen respectivament a preguntes reflexives de diferent tipus, 
com ara: Què fas o has fet? Com t’has sentit? (primer grau), Quina 
problemàtica es repeteix? Com la definiries? (segon grau), Per què creus que 
aquesta proposta és millor que l’altra? (tercer grau). 

 



 

                                                  

 

6. L’acompanyament constructiu (capacitador) es basa sobretot en la conversa 
(conversation-based learning), una conversa que parteix sempre de preguntes i 
construeix sobre les respostes dels propis estudiants.  

 

La formació de nivell I que s’ofereix en el marc del Programa d’Innovació de Centres 
Formadors de Pràctiques MUFPS té precisament com a objectiu ajudar les persones 
mentores de centre així com els tutors i tutores d’universitat a desenvolupar 
estratègies per materialitzar aquests principis en la seva tasca com a acompanyants del 
procés de construcció professional que duen a terme els estudiants de màster en el 
període del pràcticum.  

 

 

 

 

 

 

 

 


