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PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
    En estudis anteriors al que ara us proposem i en diferents articles realitzats pels  components d’aquest grup de 
recerca s’ha constatat que el professorat que ha d’atendre grups d’alumnes amb adaptacions curriculars, programes 
d’iniciació professional, alumnes amb difícil inclusió acadèmica i escolar que aquests docents haurien de rebre una 
formació psicopedagògica per adequar-se al trets característics dels alumnes i per aplicar una metodologia que desperti 
en els alumnes la il•lusió per seguir formant-se i les estratègies organitzatives i de planificació per fer un ensenyament 
de qualitat. 
 
El professorat ha d’adquirir una sèrie de competències que li permetin donar resposta a les necessitats dels alumnes. 
Estudis previs constaten que hi ha una gran necessitat pel que fa a les competències personals i participatives per 
sobre de les tècniques. Tot i que també és molt important apostar per les metodològiques. 
Aquesta formació l'haurà de rebre al llarg de la seva acció docent i està lliga amb el concepte Lifelong learning que es 
proposa arreu de la Unió Europea con un dret i una obligació  per aconseguir la constant adequació a les demandes 
socials i a les necessitats personals, així com assolir la progressió professional i l’accés a noves etapes educatives:   
 
No hi ha dubte que  una professió com la docent que requereix un domini competencial tan exigent desvetlla la 
curiositat per iniciar recerques i la necessitat d’esmerçar esforços per facilitar que tingui èxit la inserció dels nous 
professors i professores en l’entorn socioeducatiu durant el període llindar. 
Cal saber què passa, què ocupa i què preocupa a Europa en relació al  professorat  i a la seva formació,  sobretot  que 
cal desenvolupar en el període previ i com es facilita la transició des d’aquesta formació inicial  per assolir una ràpida i 
eficaç inserció a la professió docent.         

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Previous studies done by the components of this research group shows that teachers who works with pupils 
with academic problems, starting working programs, should learn special psychopedagogyc training to be 
adapted to those characteristics an to apply a methodology to encourage them to keep learning. Moreover 
adequable strategies should be adquired by teachers for a quality learning. 
Learning new competences allow teachers to give a response to pupils needs. Former work shows a big need 
for personal and social competences above technical ones, but methodological are also very important. This 
training should be recieved during the teaching work and it is related with lifelong learning concept. EU 
countries propose this method to achieve social demands and personal needs. 
It is no doubt that teaching requires a deep demanding concern and arise curiosity for research. It also supposes the continuous effort 
for an insertion succes of new teachers in the new social educational environment. It should be Know  what happens and worries in 
Europe related to teachers education, what to develop during the previous stage and how transition from inicial knowledge are 
facilitated in order to garantee a fast and efective entrance in the teaching job. 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
DEGUT A L’EXTENSIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ESTUDI, AQUESTA S’ADJUNTA EN UN DOCUMENT 
APART, EN FORMAT PDF. 



 

MEMÒRIA  ARIE 2006 
 
 
 
A continuació presentem  la memòria de l’estudi realitzat en el marc de l’ARIE 2006 

Disseny i proposta d’implementació d’un model formatiu per a la iniciació 

professional i el mentoratge del professorat de secundària en format paper i 

adjuntem un CD en format digital afegint-hi el buidat de les entrevistes i tot el procés 

categorial necessari per a la recerca. 

 

 

INTRODUCCIÓ  
Tal com van plantejar a la sol·licitud de la convocatòria ARIE2006, el treball que hem 

realitzat com a grup de recerca, parteix del següent propòsit: 

“Esbrinar les necessitats del professorat en els seus inicis professionals i  definir 

les competències claus dels bon usos docents que li cal per afrontar el futur amb 

la seguretat de desenvolupar una tasca docent de qualitat”. 

Per poder  tirar endavant la recerca s’ha  tingut en compte la veu dels professionals 

docents que es troben en els primers anys de professió docent.  

 

La memòria que presentem a continuació està  dividida en els següents apartats: 

1- Marc conceptual: El període llindar  i la mentorització del professorat novell. 

2- Disseny metodològic de l’estudi. 

3- Anàlisi de resultats i discussió. La suma de les veus i la construcció del 

coneixement sobre el període llindar del docent d’Educació Secundària.  

4- Conclusions sobre el període llindar. 

5- Proposta. Un plantejament elaborat des de la participació. Aspectes a tenir en 

compte.  

6- Referències bibliogràfiques. 



7- Annexos. 

Un aclariment sobre el disseny metodològic 
La metodologia que s’ha utilitzat per tal de poder realitzar l’estudi ha estat 

principalment qualitativa, concretament  a partir d’entrevistes però volem remarcar que 

aquest estudi s’ha realitzat paral·lelament a la llicència d’estudis Nou professorat 

d’educació secundària per a noves realitats. Formació inicial. Període llindar, 

desenvolupada per Josep Lluís Boix Peinado, membre del grup de recerca. Per tant, 

durant l’anàlisi i discussió de resultats utilitzem tant les dades de la llicència com les 

dades obtingudes amb l’estudi de l’ARIE2006 (podríem dir que la recerca de 

l’ARIE2006 és una part complementària de la llicència del Dr. Boix). 

 

Instrument utilitzat a la recerca de l’ARIE2006: les entrevistes (complementades 

amb altres instruments de l’estudi de Josep Lluís Boix). 

Vam utilizar les entrevistes amb la finalitat de matisar i complementar la informació 

obtinguda amb el qüestionari DAFO, el qüestionari Marea, la tècnica Delphi, els grups 

de discussió i les històries de vida (instruments utilitzats en la llicència d’estudis del Dr. 

Josep Lluís Boix). 

 

L’entrevista qualitativa, comúnment denominada entrevista en profunditat, és un dels 

instruments més interessants per a la investigació social. En el nostre estudi s’ha utilitzat 

l’entrevista en profunditat semiestructurada conceptualitzada per Taylor i Bogdan 

(1992) com 

“Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y las personas informantes, encuentros 

dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen estas personas respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal y como las expresan en sus propias palabras”. 

L’entrevista és un model de conversa entre iguals i no un intercanvi formal de preguntes 

i respostes.  

Latorre (2003: 70) afirma que l’entrevista és una de les tècniques més utilitzades per a 

recollir dades en la investigació social que possibilita obtenir informació sobre fets i 

aspectes subjectius de les persones, creences i actituds, opinions, valors o coneixement 

que d’una altra manera no estaria a l’abast de l’investigador. És una tècnica molt 

adequada per aprofundir en el coneixement i la comprensió de la realitat objecte 



d’estudi. Amb l’anàlisi i interpretació dels resultats, l’investigador sistematitza, ordena, 

relaciona i extreu conclusions relatives al  fenomen estudiat.  

Les entrevistes amb professorat d’educació secundària obligatòria que porten menys de 

cinc anys dedicant-se a la docència ens permetrà avaluar la realitat del anomenat 

període llindar. 

En moltes ocasions la realització de les diferents vessants de la metodologia qualitativa 

està basada en una filosofia de cedir la paraula als actors socials. 

 

Disseny de l’entrevista 

Vàrem utilitzar l’entrevista semiestructurada per ser més flexible i oberta que 

l’estructurada ja que durant el seu transcurs permet introduir qüestions 

complementàries, alterar l’ordre, la forma i el nombre de preguntes. 

Es va creure convenient que les entrevistes tinguessin una durada d’uns 45 minuts i es 

va sol·licitar el corresponent permís per a la grabació magnetofònica. 

Prèvia a l’entrevista, vàrem elaborar una guia. Aquesta no és un protocol estructurat de 

preguntes, sinó que es tracta d’una llista flexible i oberta d’aspectes rellevants que han 

de ser qüestionats per l’interlocutor. 

Les entrevistes es van realitzar de manera personal al propi centre educatiu, assegurant 

un espai sense interrupcions. 

 

Selecció de la mostra 

La selecció dels participants no es va realitzar amb criteris estadístics, sinó tenint en 

compte la significativitat, és a dir, persones que es van considerar significatives per la 

seva relació amb els objectius de la investigació.  

Es va informar amb anterioritat als entrevistats de l’objectiu de l’estudi així com del 

caràcter estrictament anònim i confidencial de la informació recollida. Se’ls va demanar 

la seva autorització per poder gravar en àudio les seves respostes per tal de facilitar la 

transcripció a text.  

L’anàlisi de les dades obtingudes es va realitza a través de l’anàlisi categorial, traduint, 

reduint i codificant la informació per tal de poder extreure conclusions. Aquestes 

conclusions no es limiten només a presentar les dades obtingudes amb aquestes 

entrevistes, sinó que es triangulen i complementen amb la informació extreta a la 



llicència d’estudis esmentada anteriorment. Entenem la triangulació com un 

procediment àmpliament utilitzat que consisteix en l’ús de diferents fonts de dades, 

investigadors, perspectives o metodologies per a contrastar les dades i interpretacions 

(Denzin, 1978). 

 

 

 

 

 



 
1. MARC CONCEPTUAL: EL PERÍODE LLINDAR  I LA 

MENTORITZACIÓ DEL PROFESSORAT NOVELL. 

“La iniciación a la enseñanza es el lapso de tiempo que abarca los primeros años, en los cuales 

los profesores han de realizar la transición desde estudiantes a profesores. Es una etapa de 

tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, durante la cual los 

profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional, además de conseguir mantener 

un cierto equilibrio personal.” (Marcelo, 1999) 

Sovint diferenciem entre la formació inicial i el període llindar, identificant aquest últim com 

aquell en el qual el professorat novell entra per primer cop a les aules per prendre el rol docent. 

En molts casos, llavors les professores i els professors són els  responsables de la planificació i 

el desenvolupament del procés d’ensenyament aprenentatge sense cap tipus de mecenatge o 

tutoria que li doni suport.  

Tot i això, també hi trobem veus que consideren que aquest període s’ha de considerar integrat 

en la formació inicial per la qual cosa s’ha d’aproximar a la iniciació professional amb tot el 

suport i mentoratge necessari, però també en considerar que la seva formació inicial ara 

comença a tenir significació i funcionalitat. És un període d’iniciació a la transferència i de 

generalització, on endega el seu procés professionalitzador i també comença a construir la seva 

identitat docent.  

Els primers anys de docència requereixen un suport des del centre per apropar-los al context i 

al currículum ocult, per facilitar-los el descobriment de la pròpia vàlua i introduir-los a la 

complexa diversitat de tasques que s’adjunten al ser professor. 

Per això creiem que la formació inicial hauria d’incloure també aquests primers anys i integrar 

el professorat novell en seminaris d’anàlisi i contrast d’experiències que li faciliti 

l’autoavaluació, el creixement professional  i la metaregulació de la tasca educativa. 

En aquest cas el nostre pensament i el que marca la LOE (2006) segueixen fil per randa el 

mateix sentit i direcció.  El mentoratge hauria de sobrepassar els aspectes formals de la 

planificació educativa. Hi ha molts elements que desconeix un docent inexpert del 

funcionament quotidià d’un centre on el mentor té molt a dir, perquè ha d’integrar la relació 

amb el iguals, amb l’alumnat i amb l’aprenentatge que sobrepassa a la planificació del tercer 

nivell de concreció.  

Artículo 101. Incorporación a la docencia en centros públicos.  
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El primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará bajo la tutoría 

de profesores experimentados. El profesor tutor y el profesor en formación compartirán la  

responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos de éste último. ( 

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106: 1784) 

Alguns països, en aquest període d’iniciació contemplen l’assessorament al professorat novell 

associat a l’acompanyament d’un professor que media i facilita la integració i la relació entre 

el professorat de nova incorporació amb el currículum, els alumnes, el professorat i el context.  

En Eurydice (2004) comprovem que quasi el 50% dels països el nou professorat rep, després 

de la formació inicial, diferents mesures de suport davant de les dificultats i necessitats que 

puguin emergir i preveure i reduir l’abandonament de la tasca docent. En els països que tenen 

planificat el suport també tenen una formació específica, reben una orientació i faciliten les 

trobades mitjançant seminaris d’aquest professorat  per promoure grups de discussió i 

observació de les classes per un professor expert. 

El recursos que utilitza cada país són diferents, segons l’autonomia que gaudeix sobre 

l’administració educativa. Tot seguit veiem uns exemples: 
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Taula I: Recursos per al període llindar. 

L’acollida dels professors novells, tant als instituts com a les escoles de primària, és un tema 

que actualment preocupa a les administracions i grups de recerca. Concretament, com a grup 

de recerca ens identifiquem força en la línia de treball del grup GROC (Grup de Recerca sobre 

Organització de Centres de Girona) que ha dedicat bona part del treball realitzat durant els 

cursos 2004- 2005 i 2005-2006 a analitzar les necessitats d’acollida als centres, a proposar 

protocols i eines d’actuació adequades als diversos contextos i a recollir testimonis de persones 

que han viscut processos d’acollida institucional des de diverses perspectives.�
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En els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de professionals als centres escolars, 

els quals s’hi incorporen en diversos moments del curs, amb perfils, itineraris professionals i 

coneixements diversos. El procés d’acolliment institucional es tracta d’un procés organitzatiu 

en el quals els directors estan cridats a tenir-hi un notable protagonisme (Teixidó, 2006).  

Els  esforços del Departament d’Educació i Universitats per facilitar la tasca docent al 

professorat novell queden palesos en la formació i tutoria del professorat interí durant el primer 

curs d’exercir la professió. Així,  el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de 

Catalunya, estableix a l’article 3.4 del Decret 172/2005, de 23 d’agost  que el professorat 

interí:  

“Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a 

tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un 

curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les 

funcions docents. Aquest curs constarà d’una fase presencial i d’una fase de tutoria, a 

càrrec d’un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a 

docents. 

Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer 

nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència 

docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars.”   

Per això,  a proposta de la Direcció General d’orientació i Innovació Educativa (2006) els  ICE 

de les Universitats de Catalunya organitza el programa Comencem bé amb una durada de 45 

hores d’activitats formatives presencials amb la finalitat de completar la formació del 

professorat interí. En finalitzar el primer curs una junta d’avaluació comprovarà el 

desenvolupament competencial d’aquest professorat novell. Davant dels esforços 

desenvolupament des del Departament creiem que cal afegir la implicació del grups de recerca 

per col·laborar a l’èxit d’aquesta proposta. 

Seguint la proposta de Vonk a (Marcelo, 1999) aquest programes d’iniciació professional o 

d’inducció com anomena Marcelo haurien de tenir en compte les dimensions personal, 

contextual i del coneixements i les habilitats per aconseguir un  desenvolupament professional 

adequat a l’entorn, centrat en la qualitat educativa i tenint en compte al docent com a persona 

per assolir l’equilibri. 

Com diu Marcelo (2002), l’aïllament del professorat a les aules davant dels seus alumnes ha de 

ser una perspectiva superada i hem d’aconseguir que aquest professorat novell en entrar en els 



 4

centres s’aculli a un grup de treball que tot i haver un tutor, el mentoratge estigui compartit 

pels diferent grups organitzatius (claustre, departament, equip docent, equips de tutors, juntes 

d’avaluació,...) per aconseguir un procés de coaching compartit. 

Per finalitzar aquest apartat creiem com Hargreaves (2006) que si volem millorar els sistemes 

educatius haurien de concretar un conjunt de propostes per assolir la sostenibilitat dels centres 

educatius com crear les figures de mentors en els centres, per reaprofitar les experiències de 

líders retirats per  actuar com a tutors i grups de suport per facilitar la presa de decisions dels 

equips directius. 

 

1.1. L’ORIENTACIÓ DEL PROFESSORAT NOVELL: EL MENTOR 

 
“Potser aniria bé que tinguessin com una mena de tutor dintre del centre, perquè de 

vegades no saps com funciona el centre.  La  persona de referència et podria ajudar 

amb molts aspectes organitzatius, de conèixer gent,  quins recursos tens...” (P 3) 

 

L’orientació és un procés lligat a l’aprenentatge al llarg de la vida i en el cas de l’orientació 

professional inclou tota la vida activa per assolir l’autorealització personal. Conseqüentment, 

el professorat en general i el professorat novell en particular  necessita, en aquesta etapa de 

transició, del rol d’alumne al rol de professor un acompanyament per assolir la inserció 

definitiva en el centre educatiu i el món de la docència. Cal conèixer en aquest entorn les 

pautes de relació que regulen els diferents processos de les interaccions en el conviure diari, 

compartint espais, idees, tasques des de la tolerància i la col·laboració. 

Aquest acompanyant no té perquè ser un especialista aïllat sinó que ha de ser el mediador que 

des d’un aprenentatge dialògic relaciona al nou docent als diferents àmbits que la nova tasca 

comporta. Per això, com proposa Domingo (2006:110) el veritable procés d’autocontrucció 

curricular, professional i institucional cal ubicar-lo en context relacional, participatiu, de 

negociació i construcció conjunta del coneixement. 

El tret fonamental d’aquest acompanyament hauria de ser semblant al coaching definit en 

paraules d’Envies i altres (2006) que implica comprometre, aprovar i guiar facilitant l’accés al 

recursos amb la percepció d’igualtat i justícia per a millorar les seves destreses i desenvolupar 

les competències fent un retroalimentació positiva mitjançant l’observació i desenvolupant 

l’autogestió del procés. 
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És a dir, ha de ser un nou sistema de gestió basat en un nou model de lideratge, en una 

planificació en el temps d’estratègies que sigui flexible i continu i coherent per iniciar el 

desenvolupament professional i satisfacció personal. Un sistema de treball en equip que 

potencia la tasca individual per a què mitjançant la suma de les aportacions s’optimitzin els 

resultats del grup des d’una visió positiva de la feina i la vida. 

Aquest procés de coaching s’inicia amb una pregunta que serveix per definir  l’itenerari de 

desenvolupament competencial i l’objectiu final que ens proposem. Per això cal conèixer la 

situació inicial de l’acompanyant i del que és acompanyat, de quins recursos i competències 

disposem, actuar en el temps de forma permanent i des de la metaregulació reorientar el procés 

i modificar els aspectes que impedeixen el que ens havíem proposat inicialment i si cal 

reajustar la meta final. Tot això implica flexibilitat ja que el professor novell ha de cercar les 

pròpies solucions dins de cada context que siguin eficients i eficaces o bé que li aportin 

desenvolupament professional i satisfacció personal.  

Tot aquest acompanyament hauria d’estar regulat per un sistema d’autobalanç de competències 

durant el període llindar i en finalitzar el període d’iniciació professional en la docència. 

Aquest instrument, com proposa  Lewy Leboyer a  Serreri (2006), ha de ser un recurs de 

suport, en el nostre cas al nou docent, per a que prengui consciència de les fites que va assolint 

i de les necessitats formatives. 

Segons Serreri (2006) és un instrument per a adults que disposen d’un bagatge competencial 

més o menys ric i divers i d’experiències professionals i vitals (mitjançant l’anàlisi psicològic 

de les competències junt amb una pedagogia activa) afavoreix el desenvolupament 

professional mitjançant l’augment del saber docent. 

 

2. DISSENY METODOLÒGIC DE L’ESTUDI.  

2.1. UN DISSENY PER A LA PARTICIPACIÓ 

Aquesta investigació recull les aportacions de tots els implicats per a sintetitzar, valorar i 

formar un cos de saber que orienti en aquest moment en el què els programes de formació 

inicial del professorat, gràcies als acord de Bolonya i la convergència amb Europa 2010, obre 

noves oportunitats de formació i participació. 

Aquesta recerca es basa en el paradigma emergent que sintetitza les anteriors perspectives 

paradigmàtiques, perquè en la investigació del camp educatiu i social cal sumar per analitzar la 
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realitat des de totes les vessants possibles i d’aquesta forma enriquir les aportacions finals tant 

des del punt de vista descriptiu com significatiu. 

 

Imatge 1: Metodologia i instruments. 
 

Les metodologies i els instruments tenen una perspectiva que sintetitza l’orientació holística i 

ecològica, amb la finalitat de què la solució tingui en compte la singularitat de cada persona i 

alteritat social per ser més humanitzant. 

 

2.2. ELS INSTRUMENTS  

L’anàlisi DAFO és un instrument senzill i molt generalitzat en la presa de decisions 

estratègiques i per donar suport als canvis en les organitzacions reforçant els punts forts, 

reduint en el possible les febleses de les estructures internes, al mateix temps que ens ajuda per 

aprofitar les avantatges de la situació sociocultural que ens envolta i eliminem les amenaces 

externes. 

����������	
��	���	��	��

Anàlisi de documental 
Antecedents i fonaments del curs Comencem 
bé i de la tutoria del professorat en 
pràctiques. 
 

����������	
��	���	��	�


Qüestinari DAFO.:  
Qüestionari MAREA 
• Indagar sobre les bones pràctiques docents. 
• Escoltar la veu dels implicats: el 

professorat. 
• Disseny del perfil  de les competències del 

professorat. 

����������	
��	���	��	���
Entrevistes amb professorat  interí de  primer 
any o que porta menys de 5 anys.  
Relats de vida de professorat que ha aprovat 
les oposicions. 

Investigació  
Participativa: 

LES VEUS 
 

���������	�
�����������	�
���
�	�����	��

���������	�
��	�
����������
����	�	�����������
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L’objectiu del qüestionari DAFO era recollir l’opinió anònima d’alumnat, professorat, alumnes 

dels cursos de formació inicial del professorat, sindicats i associacions de mares/pares i d’altres 

de professionals relacionades amb la docència.  

El qüestionari M.A.R.E.A (Mantenir, Ampliar, Reduir, Eliminar i Afegir) és un instrument de 

molt fàcil ús i anàlisi. Es basa en la participació àmplia dels usuaris de programes o serveis per 

avaluar l’impacte del mateix una vegada ha acabat la seva implementació i per a comprovar la 

bondat del producte final, sobre els usuaris i reorientar els aspectes que hom considera 

millorables. 

L’objectiu que ens plantegem amb aquest instrument és: esbrinar les necessitats del professorat 

en el seus inicis professionals, definir les competències claus del bon docent i fer una proposta 

formativa del període llindar del professorat novell. 

 

L’enfocament metodològic dels relats de vida, en paraules de Aceves (1999) s’ha transformat 

en una eina de recerca que ha assolit el reconeixement com una pràctica d’investigació 

científica que ha revalorat  i incrementat l’ús dels mètodes qualitatius basats en l’oralitat, per la 

qual cosa  formen part de les “fonts vives de la memòria”. 

A través dels relats de vida recollim tot un plegat d’experiències dels entrevistats dins del fil 

narratiu que poden arribar a ser analitzats en fragments d’un tot. 

 

3. ANÀLISI DE RESULTATS I DISCUSSIÓ. LA SUMA DE LES VEUS I LA 

CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT SOBRE EL PERÍODE LLINDAR 

DEL DOCENTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

El període llindar dels professionals de la docència suposa, com altres moments de transició, 

un canvi profund en el rols personals i professionals que porta implícit un conjunt d’elements 

sociafectius. Entre d’altres, el professorat novell necessita el reconeixement de la vàlua 

professional, de la professionalitat que se suposa ha desenvolupat durant la seva formació 

inicial. Tots ells són de suma importància en la construcció de la identitat professional i en la 

presa de decisions sobre el futur docent i la seva continuïtat en la professió. 

Els aspectes que afavoreixen la iniciació professional tenen a veure amb les tres possibles 

perspectives que han d’orientar aquesta etapa inicial del desenvolupament docent, com són: 
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• La perspectiva emotiva, mitjançant la qual el professorat novell se sent acollit, acceptat 

i valorat. Al mateix temps que s’afegeix a la seva il·lusió inicial el suport que rep de la 

resta de membres de la comunitat educativa. 

• La perspectiva informativa i formativa per la qual disposa dels coneixements necessaris 

per integrar-se al centre educatiu i facilita el començament del desenvolupament de les 

competències docents. 

• La perspectiva d’acompanyament i coaching gràcies a la mentorització dels diferents 

experts del centre i responsables de l’administració per orientar durant els cursos 

inicials el creixement professional i el balanç competencial. 

Totes tres perspectives són complementàries i coincideixen en el temps deixant que la bastida 

singular faciliti l’atenció personalitzada dels nous docents gràcies a l’existència de protocols 

d’integració, de portafolis on els docents puguin contrastar permanentment el seu domini 

competencial i al suport que equips directius, departaments i els diferents equips de docents els 

hi donin. 

Aquesta fase de la iniciació docent no pot ser una immersió sense control, tot i que considerem 

que tots el futurs docents tenen  un coneixement ampli de la vida escolar, per la seva 

perllongada formació no universitària, universitària i post universitària. 

En el moment present a Catalunya s’ha iniciat una experiència1 relacionada amb el període 

llindar i tutoria del professorat novell. Tot i això hi ha molts punts febles que calen reconduir. 

Així comprovem que: 

• Els plans d’acolliment del professorat novell quasi no existeixen i  a la qual cosa 

podem afegir la falta de cultures d’integració del professorat que es dóna per fet, els 

protocols que ubiquen al nou professorat en l’entorn de l’IES i amb una referència a les 

bones pràctiques habituals al centre. 

• L’adscripció a tasques feixugues o complexes en lloc de l’assignació progressiva a 

aquelles funcions on cal certa experiència professional i de permanència al centre. 

• El tutor/mentor és una figura poc habitual i difosa i el mateix passa amb els equips que 

afavoreixin la previsió, la resolució de conflictes i l’acompanyament. 

                                                 
1 Comencem Bé. 
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• L’aparició de conflictes amb alumnes quan aquests són col·lectius de risc on 

l’heterogeneïtat de l’aula és massa complexa. 

• Falta de seguiment, acompanyament o del departament d’orientació que també es 

preocupi i s’ocupi del professorat novell. 

• Les organitzacions dels centres de secundària són molt complexes, per la qual cosa 

sovint el professorat novell, que sol fer tasques de substitució, quan finalitzen el 

període l’únic que poden dir és que “han sobreviscut”. 

• Les actituds d’alguns professors/es  inexperts  tampoc són una eina que afavoreixi el 

seu desenvolupament competencial sobretot quan no s’impliquen ni conviuen, quan es 

pren solament la professió docent com un mitjà de guanyar-se la vida, i la poca 

iniciativa o capacitat de lideratge. 

L’entorn administratiu, sociocultural i professional de vegades afeixen més complicacions a les 

dificultats inicials d’aquest nou professorat, com poden ser: 

• La inexistència de normatives sobre els plans d’acolliment. 

• Les famílies i els entorns que no tenen la paciència suficient en aquest inicis o donen el 

suport per a identificar-se amb l’entorn. 

• La excessiva mobilitat i d’escassa durada de les estances als centres que dóna l’aspecte 

de ser una de les professions caracteritzada per la inestabilitat laboral en els seus  inicis 

i la manca d’arrelament i de creació de vincles. 

Tot i això, el professor novell troba punts forts que li afavoreixen aquesta integració socio- 

professional en els casos on els centres tenen clar i definit el pla d’acolliment que facilita el 

recolzament i el suport de companys des del claustre, departaments d’equips directius i 

comissions d’acolliment.  Per la qual cosa hi ha centres que tenen cura de desenvolupar 

aspectes formals i no formals per  aconseguir una bona convivència. En aquest cas és cabdal 

l’acció motivadora i integradora dels equips directius, així com l’entusiasme dels nous  

professorats guiats  per mentors per intercanviar dubtes, planificar des de la previsió a la  

solució de conflictes i fonamentar  un procés de metaregulació docent. 

El professorat novell de l’educació secundària es troba al centre amb un conjunt ampli de 

recursos i estratègies que poden afavorir aquest procés d’integració professional, la qual cosa 

va acompanyat de canvis legals per facilitar l’accés i  la formació durant el període llindar que 

faciliti la trobada entre iguals. 
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Les estratègies que es plantegen per atendre aquestes i altres necessitats emergents són: 

• La concreció de plans d’acolliment que siguin instruments vius i flexibles que facilitin 

el real coneixement del centre i la integració del professorat novell a la participació 

activa en el centre. 

• La formació i la planificació de l’acció de guiatge i suport dels mentors com els 

acompanyants del professorat substitut i interí que abraci un període superior a l’any 

inicial d’acord amb el desenvolupament competencial de cada professor novell que 

donen  la bastida necessària. 

• Desenvolupament d’un pla de responsabilització del professorat novell  acompanyat 

d’un balanç de competències o portafolis on els professors inexperts contrastin el nivell 

de desenvolupament competencial i les necessitats formatives o de suport que necessiti.  

• L’establiment de mecanismes d’observació i de participació en una mateixa aula  i  

amb més d’un professor, seguides d’assessorament amb professorat expert o amb 

connexions a formadors externs. 

Per altra banda, els professors interins i substituts d’educació secundària que han participat en 

la formació del curs “Comencem bé” manifesten que els objectius que ells es plantegen i el 

programa, incideixen plenament. Les seves necessitats estan relacionades amb  el procés 

d’ensenyament-aprenentatge i amb les competències personals i participatives (com són saber 

ser i estar davant l’heterogeneïtat i les interrelacions), però a més a més és necessari 

desenvolupar competències didàctiques en les noves tecnologies d’informació i comunicació. 

També concreten més l’acció del mentor en considerar que haurien de ser dues persones 

diferents. La primera persona del propi centre que li facilités la integració sociocultural i 

professional en el centre i una altra externa que assessorés i acompanyés en els aspectes 

administratius i facilités àmbits de trobada amb altres companys que estan en les mateixes 

condicions. 

Aquesta formació i mentoratge és un procés que s’hauria de mantenir i ampliar, però al mateix 

temps hauria de facilitar l’autoaprenentatge del professor novell aprofitant els recursos en 

xarxa i la comunitat d’aprenentatge entre iguals. 

En les taules següents tenim una mostra del que alumnes de secundària, pares, professorat 

novell i experts, professorat formador del Curs de Qualificació Pedagògica,  sindicats 

consideren com a punts febles i forts del període llindar, així com les oportunitats i les 
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amenaces que l’entorn socioeducatiu pot aportar en el moment de la iniciació de la 

professionalització i el punt de partida de la construcció de la seva identitat docent (dades 

obtingudes amb el qüestionari DAFO). 
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3.1. LA FORMACIÓ I LA TUTORIA DEL PROFESSORAT INTERÍ DE PRIMER ANY I 

SUBSTITUTS: COMENCEM BÉ. 

El professorat novell té dificultats en assimilar que el desenvolupament professional és un 

procés on  cal conjugar l’experiència professional reflexiva i la formació permanent  que 

l’ajudarà a la formació de la seva pròpia identitat professional.  

El professorat interí de primer any quan accedeix l’educació secundària li preocupa aspectes 

com l’exercici de la docència a l’aula, el coneixement de l’estructura organitzativa i 

funcionament d’un centre, el domini i estratègies d’atenció a l’heterogeneïtat de l’alumnat, el 

control del clima de l’aula, etc. 

Pel que fa les necessitats que manifesta el professorat es poden resumir en el següent fragment  

que representa  el parer de la majoria de participants:  

“Crec que en general, el sistema funciona bé, pot ser falta alguna mica més d’informació 

sobre la majoria de temes, ja que et vas adonant de tot sobre la marxa. Sempre hi ha coses per 

millorar, entendre, ... i cada mestre intenta renovar les seves explicacions i temaris, per tal de 

millorar la formació dels seus alumnes.” 

Els continguts del programa coincideixen quasi en la totalitat a les necessitats que manifesta el 
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professorat novell durant els primers moments de la seva inserció docent. Solament caldria 

afegir el coneixement i solució de les situacions laborals que s’afegeixen a l’accés a la feina de 

professor o professora en centres públics. 

Les necessitats estan relacionades amb la regulació del procés d’ensenyament aprenentatge 

adequant la planificació i la  metodologia, desvetllant l’interès i l’actitud envers l’aprenentatge.  

A més a més, mostren la necessitat d’haver desenvolupat les competències necessàries per  

implementar els recursos TIC com un recurs facilitar l’autocontrol  i el clima de l’aula, i 

assabentar-se del tarannà del centre i dels seus sistemes de transmissió de la informació i de 

comunicació 

Finalment, és evident que seria positiu l’acompanyament del mentor extern i intern de centre 

que doni el suport necessari per la integració sociocultural del centre i faciliti el coneixement 

dels drets i deures laborals.  És a dir,  les necessitats de  professorat novell es concentren en les  

preguntes següents: 

1 “Sabré ensenyar? Saber tractar als alumnes? Poder obtenir una bona col·laboració per part dels 

companys?”  

2 I complir amb el màxim nombre d’ objectius que t’has marcat. 
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Taula VI. Relació entre continguts  del programa Comencem bé i les necessitats que es 
plantegen el professorat novell. 

 

En la seva gran majoria mantindrien el format de la formació amb una planificació que abastés 

tota la seqüència d’un curs, la qual cosa no vol dir ampliar significativament els continguts i 

objectius sinó en temporitzar i facilitar la contextualització dels mateixos en el propis centre, 

ampliant el control de l’aula i la creació del clima d’aprenentatge en les mateixes aules. Cal 

afegir que el premi que obtenen de la formació no és suficient, caldria alguns tipus de 

reconeixement en temps per facilitar l’accés a la formació i el termini d’inscripció a la mateixa 

així com algun premi laboral afegit al sou. 

Per altra banda, cal reduir totes aquelles activitats que el propi professorat pot desenvolupar 

individualment com són les lectures, o la formació allunyada del centre ja que la formació que 

no cobreix les necessitats reals i sentides pels professors, acaba resultant una pèrdua de temps i 

provoca que el docent no vegi en la formació contínua una eina útil de creixement personal i 

professional. 

“No m’han aportat mai, mai, mai, cap solució. Ja no en faig d’aquests cursos, 

m’ajuden més els consells de companys.” (P 1) 

No obstant això, afortunadament, encara hi ha professors que veuen la utilitat de la formació 

que realitzen. 

“Ara estic fent aquests cursos telemàtics, un és programacions d’unitats didàctiques, 

que la veritat és que m’està ajudant moltíssim.”  (P 2) 
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Altrament troben poques aportacions per eliminar aspectes del programa, tot i que en un cas 

manifesta que El curs sembla del tot inacceptable pels resultats que se n’obté; dins d’aquest 

apartat reclamen aprenentatges pragmàtics i de fàcil transferència a la seva tasca en els centres, 

també sobta el que un dels participants no li convenç el treball en equip. 

Finalment, caldria afegir aspectes contraris als esmentats anteriorment, com són la practicitat 

dels aprenentatges i l’especificitat dels mateixos d’acord amb les funcions i especialitats de 

cada docent, la creació de seminari per contrastar opinions i coordinar accions  però en el 

possible totes aquestes circumstàncies i elements haurien d’estar el més properes possible als 

centres. 

Com comenta una professora novell que està realitzant el curs... 

“A mi m’ha agradat molt. Parles amb el grup de gent i veus que tu vas perdut però 

tothom va igual de perdut. El  primer dia vaig fer una redacció i allò era un desastre i 

poc a poc anem perfilant, saps que tens uns tutors que els hi pots dir. Et donen  

mecanismes per poder-te defensar en aquelles ocasions que presenten una mica més de 

dificultat. Hi ha coses que són massa generals. Notes que aprens coses. Ara el que et 

donen de matèria teòrica ja ho entens, perquè has vist com funciona, ara té sentit.”  

 

El programa Comencem bé hauria de contribuir a evitar que l’acollida al centre es converteixi 

en una situació negativa per al nou professorat. 

 “Quan vaig arribar a l’institut va ser un aterratge a marxes forçades. Un xoc molt 

gran, no estem preparats (...). Era la primera vegada que donava classes però vaig 

tenir tot el suport dels companys.” (P 1) 

 “Vaig anar a un institut on l’acollida va ser molt bona. El gran avantatge és que era 

un bon institut per començar perquè hi havia molts  pocs alumnes per aula.”   (P 3) 

A través dels següents fragments d’entrevista, es constata com un mateix professor viu 

l’acollida a dos centres diferents: 

“Estàs perdut, vaig anar a un institut bastant gran, hi havia molts professors a la sala 

de professors i estàs allí com un més i la gent ni se n’adona que hi ets. Ho vaig passar 

fatal. » (P 4) 

“I aquest IES on he anat aquest any l’acollida per als professors nous va ser una 

passada, el primer dia quan vam arribar ens van ensenyar l’IES, el funcionament, ens 
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van donar un llibret del funcionament de l’IES, qui s’ocupava de cada cosa… és a dir, 

molt bé.” (P 4) 

Es constata la importància d’una bona rebuda al centre per poder començar bé el curs. 

Pel que fa al perfil de professorat que dóna classes a l’educació secundària veiem que és molt 

divers, que inclou a professionals que provenen d’àmbits diferents (més o menys llunyans a la 

docència), com queda palès en els següents comentaris. 

“Sempre havia fet classes particulars, vull dir que mai havia deixat d’ensenyar.” 

(llicenciada amb empresarials). 

“La veritat és que no m’ho havia plantejat. Em vaig inscriure a les llistes, d’alguna 

manera vaig esperar a que m’avisessin. Jo abans d’entrar aquí com a interina, 

treballava  com a professora d’esquí.”(diplomada en relacions laborals i llicenciada en 

ciències del treball). 

“Vaig treballar a una empresa bastants anys, vuit anys, però la feina a l’empresa era 

bastant monòtona perquè sempre fas el mateix i m’avorria.”(llicenciada en ciències 

econòmiques). 

“He fet classes de repàs particular; sempre he treballat amb canalla de monitora.” 

(llicenciada en filologia clàssica). 

Malgrat les diferents procedències o experiències prèvies dels professors entrevistats, un 

aspecte en comú és que han aprofitat les competències que tenien desenvolupades i les han 

aplicat a la docència. 

“Tant als grups d’esquí com a l’aula, has de preparar les classes i has de fer  un estudi 

previ de la gent que tens.  (...) Estic acostumada a treballar amb grups molt 

heterogenis, amb nivells molt diferents i aquesta capacitat d’adaptar-me al grup és un 

recurs molt bo a l’hora de fer de professor i treballar a l’aula. (P 2) 

“Perquè he estudiat, anglès, francès, àrab i alemany. Tenir aquesta base d’idiomes em 

facilita la comunicació amb els alumnes de l’aula d’acollida, de la qual en sóc 

responsable.” (P 3)  

�

A través de les diferents veus consultades, podem constatar la necessitat d’acompanyament del 

professorat d’educació secundària en el període llindar. No obstant, aquesta necessitat de 
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suport i mentorització no és exclusiu del professorat de secundària. Veiem que els mestres de 

primària, tot i tenir una formació inicial específica per exercir la docència, també creuen 

necessària aquesta mentorització, com queda palès al comentari següent: 

“Quan comences a treballar vas una mica perdut” (Sònia Missut, mestra de primària de 

Lleida. Aula Oberta, suplement quinzenal  d’educació, 26-10-2007). 

 

4. CONCLUSIONS SOBRE EL PERÍODE LLINDAR.  

1. Sovint es dóna per fet que la superació de les proves d’accés a la docència en centres 

públics o privats constata que el professorat novell ha desenvolupat la suficiència 

competencial per assumir totes les funcions i responsabilitats que fer de professor o 

professora implica. 

2. És evident que el professorat novell en els primers moments d’exercir la docència i durant 

el període llindar troba un conjunt de dificultats i situacions complexes que suposen forts 

handicaps pels seu desenvolupament (dificultats que poden portar a abandonar la docència 

o bé a refugiar-se amb la implementació dels vells models docents que havien experimentat 

mentre eren alumnes).  

3. El centre educatiu d’Educació Secundària, com tot entorn social, té un conjunt  de  

microcultures que són evidents i d’altres que formen el curriculum ocult. El seu 

coneixement, el seu anàlisi són imprescindibles, per la qual cosa hem de cercar estratègies 

d’integració dels docents novells a la cultura del centre.  

4. L’organització vertical i horitzontal dels centres s’ha d’equilibrar per aconseguir ser  una 

estructura global a fi que el professorat novell se senti part activa del centre educatiu. 

5. El  pla d’acolliment, sovint, és un conjunt de bones voluntats més que un sistema definit 

que faciliti el coneixement del centre i l’accés a la informació i comunicació. Per la qual 

cosa s’ha de facilitar de les administracions educatives i des de la formació permanent 

models i sistemes de plans d’acollida vius i eficients. 

6. Existeix l’opinió generalitzada que el professorat novell acapara aquelles tasques que 

sovint no interessen o bé no donen prestigi professional al professorat que porta temps en 

el centre, per la qual cosa se sent  menys valorat. Aquesta situació s’agreuja si a aquest 

professorat inexpert exerceix la seva tasca docent en  grups d’alumnes amb més dificultats, 
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menys motivació, perquè es troben sense recursos per gestionar la classe i de vegades  la 

seva vida en les aules es transforma en un exercici de supervivència. 

7. És necessari afegir a la implicació en el desenvolupament professional i a la 

d’autoresponsabilització, la pertinença al centre educatiu formant part de grups i seminaris 

de treball on aquest professorat pugui expressar les seves necessitats docents, personals, 

professionals i afectives per a que siguin ateses.  

8.  El període llindar també té factors que poden dificultar la ràpida integració dels nous 

docents a l’exercici de la funció docent, com són l’excessiva mobilitat laboral, la 

precarietat dels contractes, el clima del centre, l’allunyament dels entorns sociofamiliar, 

l’aïllament dins del propi centre per falta d’habilitat social per mantenir relacions de 

companyonia, etc. 

9.  El període llindar és un període de pràctica professional inicial i que ha de ser considerat 

com a tal. Per això ha d’anar acompanyat d’una avaluació personalitzada i criterial on es 

faci balanç del nivell competencial assolit i del procés d’autoformació que ha de seguir i ha 

d’estar plasmat en un pla personal amb suport d’un portafolis competencial.  

10.   El període de desenvolupament competencial inicial de cada nou docent és singular. Per 

tant,  l’acompanyament i els suports s’adequaran a l’heterogeneïtat del nou docent i a les 

demandes de l’entorn. 

11. La comunitat educativa, entenent-se a les noves circumstàncies del professorat novell, ha 

de  seqüenciar de forma gradual l’exigència professional i al mateix temps s’ha de sentir 

acollit, rebre el  suport i la crítica constructiva quan cal. Tot això és més difícil si hi ha 

molta la mobilitat dels llocs de treball, perquè s’impedeix aquest acompanyament, el bon 

coneixement de l’entorn educatiu i les demandes de la societat d’aprenentatge. 

12. Les oportunitats que ofereixen la integració són el reconeixement de tota la comunitat 

socioeducativa del valor de l’educació, així els canvis normatius relacionat amb  aspectes 

educatius, professionals i laborals com l’accés a la docència en centres públics o els nous 

cursos “Comencem bé” que la administració educativa sensibilitzada amb les necessitats i 

mancances del nou professorat en aquest període inicial. 

13. Elements i oportunitats que faciliten la integració del professorat novell a la tasca docent 

són factors que hem d’aprofitar i millorar per superar les possibles situacions 

problemàtiques emergents  però sobretot per desenvolupar un conjunt de recursos de 

qualitat per autogestionar aquest procés de la fase llindar creant vincles forts. 
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14. Un aspecte important que aquet professorat amb escassa experiència professional detecta 

és la necessitat d’implementar els recursos TIC com un recurs ordinari d’aprenentatge, 

d’accés a la formació i informació i d’establiments de nous lligams relacionals. 

15. L’acompanyament, coaching i l’assessorament del mentor, el suport d’altres companys 

docents i el balanç de les tasques que desenvolupa en el centre són elements 

imprescindibles per a la reflexió i el desenvolupament competencial.   

16. La doble vessant del mentoratge intern del centre i extern dels serveis educatius o inspecció 

educativa comproven que aquest acompanyament és necessari per la integració 

sociocultural del centre i els facilita el coneixement dels drets i deures laborals.   

17. Tots els programes de formació del professorat tenen aspectes millorables i en aquest cas 

es reclama la practicitat dels  aprenentatges  i l’especificitat dels mateixos d’acord amb les 

funcions i especialitats de cada docent, la creació de seminari per contrastar opinions i 

coordinar accions.   

18. El format del Curs “Comencem bé” és adient  però caldria temporitza-ho dins d’un curs 

escolar ampliant-la significativament per contextualitzar els aprenentatges al propi centre, 

al mateix temps que s’hauria de  facilitar el temps per accedir formació i algun premi 

laboral afegit al sou. 

19. En relació al projecte “Comencem bé”, s’evidencia que les necessitats del professorat 

novell inclòs en la formació i mentoratge i els objectius del programa coincideixen. Caldria 

afegir el coneixement de la normativa laboral. En quest cas com en la resta de veus 

participants les necessitats més punyents estan relacionades amb la metaregulació del 

procés d’aprenentatge i la resposta a les necessitats educatives en un clima d’aula que 

faciliti el desenvolupament cordial de les relacions. 

20. Les activitats d’autoformació s’haurien de proposar per a què el propi professorat les 

desenvolupi amb estratègies com són les lectures, o la formació allunyada del centre 

mitjançant suport telemàtic, de la telefonia moderna.   

21. Cada cop queda més constatada la necessitat d’acompanyament durant el període llindar 

dels professionals  de secundària obligatòria. L’acollida dels alumnes nouvinguts fou un 

aspecte a tenir en compte davant l’arrribada d’aquests a l’escola per part de tots els centre 

de secundària i de primària. Actualment també es considera necessària l’acollida dels 

professors novells ja que el professional  al igual que l’alumne nouvingut, arriba a l’escola 

amb un conjunt d’expectatives pel que a la manera com s’hi trobarà, a la feina que hi farà i 
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simultàniament el centre (persones que el componen) es formen les seves expectatives 

sobre la manera com s’hi adaptarà, el treball que hi farà el professional novell... 

22. El temps que es dedica a l’acollida dels membres nous és un temps amb molt de profit pel 

que fa al funcionament i desenvolupament futur tant de la persona com de la tasca que 

aquesta desenvoluparà. Serà en aquest primers dies de treball on es donarà molta 

importància a nivell personal, ja pel que fa a l’afectivitat amb què realitzarà la seva feina 

com en l’establiment d’un vincle emocional amb l’organització i amb el seus membres que 

incidirà en la seva satisfacció. S’ha de tenir en compte que l’acollida ha de ser un procés 

gradual on la persona involucrada s’ha d’anar situant, coneixent i adaptant-se al nou lloc de 

treball.  

5. PROPOSTA. UN PLANTEJAMENT ELABORAT DES DE LA 

PARTICPACIÓ. ASPECTES A TENIR EN COMPTE. 
 

Dins d’aquest període podem trobar dos moments com són l’aproximació al centre i la 

vinculació a la professió. Els primers dies que retorna al centre per a desenvolupar el rols de 

professor o professora amb tota la carrega de responsabilitats que comporta, sol ser per a molts 

dels exalumnes dels cursos de formació inicial un període de grans dubtes i incerteses i on 

sovint es recórrer a les experiències viscudes i s’intenta fer un remix de tots els seus sabers, des 

del seu professor ideal fins als recursos més arcaics per l’autodefensa personal. 

Aquests posicionaments tenen molt a veure amb el clima del centre, el suports personals i 

professionals que hi ha i també l’existència de vies per facilitar l’accés per superar l’ansietat 

davant de les noves situacions, del curricula encoberts que regeixen la cultura i la vida del 

centre. 

Per això els plans d’acolliment del professorat novell que rarament podem trobar i les cultures 

d’integració del professorat que es dóna per fet, són els protocols que ubiquen al nou 

professorat en l’entorn de l’IES i amb una referència a les bones pràctiques habituals al centre. 

Entre d’altres els equips directius, els departaments i el mentors o mentors ha de tenir cura 

l’hora de: 

• L’adscripció a tasques feixugues o complexes en lloc de l’assignació progressiva a 

aquelles funcions on cal certa experiència professional i de permanència al centre. 
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• La concreció de la figura del tutor/mentor que en aquest moment és poc habitual i 

difosa i el mateix passa amb els equips que afavoreixin la previsió, la resolució de 

conflictes i l’acompanyament. 

• El suport necessari en el moment de l’aparició de conflictes amb alumnes quan aquest 

són col·lectius de risc o on l’heterogeneïtat de l’aula és massa complexa. 

• La seqüenciació del seguiment, acompanyament o del departament d’orientació que 

també es preocupi i s’ocupi dels professorat novell. 

• Les organitzacions dels centres de secundària són molt complexes, per la qual cosa 

sovint el professorat novell, que sol fer tasques de substitució, quan finalitzen el 

període han sobreviscut. 

• La superació de les actituds d’alguns professors/es inexperts que dificulten el seu 

desenvolupament competencial sobretot quan no s’impliquen ni conviuen, quan es pren 

solament la professió docent com un mitjà de guanyar-se la vida, i la poca iniciativa o 

capacitat de lideratge, per a transformar-se en actituds plenes d’il·lusió pel 

desenvolupament docent. 

• La concreció normatives sobre els plans d’acolliment, i del protocols d’integració del 

professorat novell durant el període llindar. 

• El suport de les famílies i els entorns en aquest inicis per facilitar la identificació amb 

l’entorn i el seu projecte educatiu. 

• L’estabilització laboral i la prolongació de les estances al centres que afavoreix en els 

seu inicis l’arrelament i la creació de vincles. 

• Aprofitar les noves mirades de l’educació que porten alguns professors novells que 

provenen d’altres àmbits de treball molt diferents a la docència. 

A tot això, podem afegir per assolir la integració socioprofessional el recolzament i el suport 

de companys des del claustre, departaments equips directius i comissions d’acolliment.  

Les accions més importants que cal portar a terme per facilitar el procés d’iniciació 

professional, per preveure i superar les situacions problemàtiques que puguin sorgir haurien de 

ser: 

La concreció de plans d’acolliment vius i singulars que afavoreixin el coneixement real del 

centre i la participació activa a la vida del centre: 

• Establiment  des de la normativa d’inici de curs protocols bàsics de recepció de 

professorat novell. 

• Establiment de sistemes d’avaluació de la qualitat docent al llarg de tota la vida laboral, 
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d’aquesta manera els centres dissenyaran plans d’acolliment als professors novells per 

tal que se sentin acompanyats en les seves primeres experiències. 

• Coordinació del professorat nouvingut amb l’equip directiu, donant tota la informació i 

suport necessaris per a poder desenvolupar la seva tasca docent amb garanties. 

• Implicació de tot l’equip docent per donar la bastida necessària al professorat novell en 

tot moment però sobretot quan sorgeixi un problema a un nivell concret per actuar 

conjuntament i atorgar l’autoritat suficient al professorat per a poder reconduir la 

situació. 

 

Planificació de l’acció dels mentors mitjançant l’acompanyament per facilitar el suport i la 

metaregulació de la tasca docent del professorat novell: 

1. Concreció de la figura del mentor (com tutor, assessor i formador)  definint  les seves 

funcions  i tasques com: supervisar, parlar, aconsellar compartint aquestes tasques amb 

l’equip directiu. 

2. Ampliació del temps de mentoratge als tres primers anys, donant un suport més o menys 

ampli segons els trets personals i al desenvolupament competencial de cada professor o 

professora novells. Els tres primers anys d’exercici de formació haurien de ser avaluables 

per a realitzar el balanç de competències docents. 

• Diversificació del nombre de mentors i de les seves funcions. El primer any seria 

convenient rebre el suport de dos tutors: 

i. El primer mentor actuarà des del propi centre facilitant l’acció quotidiana al 

centre educatiu i la seva formació en el camps docents. 

ii. El segon mentor hauria de ser un assessor extern que facilités el 

coneixement d’aspectes professionals i administratius, realitzés la seva 

avaluació de competències extern i al mateix temps facilités els punts de 

trobada amb altres companys per resoldre situacions d’aprenentatge i 

convivència mitjançant trobades, grups de discussió,... 
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• Establiment de grups de mentors amb una formació en aquesta tasca que 

acompanyin el professorat novell tant el interins com a substituts a incorporar-se als 

nous centres. 

 

Disseny i implementació d’un pla de responsabilització del professorat novell progressiu 

acompanyat d’un balanç de competències o portafolis.  

Aquest pla podria utilitzar estratègies com: 

• Aprofitament de docents de reconeguda solvència professional i de majors de certa edat per 

compartir responsabilitats docents.  

• Compartiment de l’aula amb companys del mateix departament iniciant-se com a oient per 

finalment assolir totes les responsabilitats del grup: treball conjunt a la mateixa aula, 

desdoblaments de grups ordinaris seguint diferents criteris, divisió de tasques (expositiva, 

de suport individual, de recerca de materials i informació, d’atenció individualitzada,...) 

• Establiment de mecanismes d’observació sistemàtica  de les classes del professorat novell, 

seguides de sessions d’assessorament amb professorat expert o amb connexions amb la 

universitat per tal de fer una anàlisi conjunta. 

• Desenvolupament d’una àmplia formació de professors no novells per desenvolupar la 

feina de formadors i assessors per acompanyar els novells. 

 

Determinació del procés gradual l’autoresponsabilització del professorat novell en l’exercici  

de la seva vida professional: 

• Elaborar horaris més racionals i equilibrats: repartir les càrregues docents d’un centre, 

permetre que els departaments o seminaris puguin establir uns criteris que vetllin per al 

millor desenvolupament professional i des de coordinació pedagògica arribar a acords que 

permetin la millor organització dels recursos humans per atendre als grups d’alumnes. 

• Determinar una nova forma d’accedir a la funció docent de manera que les avaluacions de 

competències o les oposicions siguin una via de formació i d’integració al centres 

educatius. 

• Adequar l’espai i els mitjans amb la tasca: proveir de l’espai i els mitjans adients per al 

desenvolupament de la tasca docent en condicions dignes. Una bona manera seria mirar el 

que fan en països que ja estan de tornada del sistema educatiu que aquí encara tenim i 

materials que utilitzen. En particular al Regne Unit, existeixen sèries de materials didàctics 

per cada matèria i per a cada nivell, molt ben estructurats amb adaptacions a les diferents 
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tipologies d’alumnes i que permet al professional fer una feina ben feta amb un esforç 

també equilibrat. 

• Adscriure als professors novells a funcions i tasques que segueixen una gradació de menys 

a més complexa, defugint en tots els casos l’adscripció grups conflictius i deixar que 

utilitzin els seus mètodes. 

 

Aspectes administratius, laborals i formatius: 

El desenvolupament normatiu de la LOE ha de contemplar aspectes formatius i professionals 

per a facilitar la integració del professorat novell i afavorir el desenvolupament competencial 

necessari per assolir cotes més altes de responsabilització i adequació al que el país demanda 

del seu sistema educatiu. Per la qual cosa és necessari: 

• La concreció de plans d’acolliment que siguin instruments vius i flexibles que facilitin el 

real coneixement del centre i la integració del professorat novell a la participació activa en 

el centre. 

• La formació i la planificació de l’acció de guiatge i suport dels mentors com els 

acompanyats del professorat substitut i interí que abasti un període superior a l’any inicial 

d’acord amb el desenvolupament competencial de cada professor novell que donen  la 

bastida necessària. 

• Desenvolupament d’un pla de responsabilització del professorat novell acompanyat d’un 

balanç de competències o portafolis on el professor inexpert contrasti el nivell de 

desenvolupament competencial i les necessitats formatives o de suport que li calen. 

• L’establiment de mecanismes d’observació i de participació en una mateixa aula de més 

d’un professor seguides d’assessorament amb professorat expert o amb connexions a 

formadors externs. 

 

5.1. LA  PLANIFICACIÓ DE LA FUNCIÓ DE MENTORATGE 
També concreten més l’acció del mentor en considerar que hauria de ser dues persones 

diferents.  

La primera del propi centre que li faciliti la integració sociocultural i professional en el centre i 

una altra externa que assessorés i acompanyes en aspectes administratius i facilités àmbits de 

trobada amb altres companys que estan en les mateixes condicions. 

Per desenvolupar la tasca del mentoratge i les possibilitats de trobada i coordinació el mentor 

del propi centre haurà de coincidir amb el professorat novell en diferents moments de la 
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setmana laboral i del període escolar on el nou professorat incrementa les seves càrregues 

professionals com poden ser el període inicial del curs, les sessions d’avaluacions, el moment 

final dels crèdits i de curs. La següent planificació setmanal podria ser una proposta inicial de 

treball. 
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Taula VII. Planificació setmanal de la relació mentor de centre professor novell. 

 

Altrament, el període anual s’hauria de començar amb una avaluació global diagnòstica dels 

dominis competencials i de les implicacions que el professorat novell es planteja pel nou curs. 

Durant el període inicial la feina d’acompanyament serà més feixuga perquè a més a més de 

planificar l’acompanyament de la resta del curs, s’haurà de facilitar la integració del nou 



 28 

professorat, el coneixement de l’organització i dels sistemes de comunicació, però també 

hauran de col·laborar en la planificació docent i de la resta de responsabilitats professionals del 

professorat inexpert. La resta del curs i seguint la planificació del centre el mentor haurà de 

preveure quines accions ha de fer el seu tutorant i a través del coaching iniciar amb temps 

suficient l’activitat corresponent, ja sigui de disseny i planificació, d’implementació o 

d’avaluació. 
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Taula VIII. Planificació anual de la relació mentor de centre professor novell. 

Altrament el segon responsable de la mentorització, que podria ser un inspector o assessor dels 

serveis educatius, hauria de facilitar diferents punt de trobada durant l’any. Unes d’elles per a 

facilitar punt de trobada amb companys i companyes que es troben en les mateixes condicions 

laborals, d’altres seminaris de l’especialitat on aprenguin els recursos i estratègies pròpies de la 

seva àrea educativa,... Aquests seminaris poden ser al mateix centre o bé a les dependències 

dels servies educatius o de la universitat i finalment trobades amb diferents responsables de 

l’administració educativa i dels sindicats professionals que facilitin el coneixement de les 

responsabilitats i dels drets i deures professionals així com els aspectes de desenvolupament 

professional o salut laboral. 
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Taula IX. Planificació setmanal de la relació mentor extern professor novell. 

A més a més el segon mentor haurà de coavaluar amb el professor novell el seu període llindar, 

per la qual cosa el portafolis ha de ser l’eina de treball on tots dos poden comprovar el 

desenvolupament competencial i les necessitats i mancances que té el professor novell i que 

haurà de millorar en els cursos següents. 

Aquesta formació i mentoratge és un procés que s’hauria de mantenir i ampliar, però al mateix 

temps hauria de facilitar l’autoaprenentatge del professor novell aprofitant els recursos en 

xarxa i la comunitat d’aprenentatge entre iguals. 

El model de balanç que es proposa és  un instrument global on el professorat novell o el 

professorat en pràctiques pot comprovar quin ha estat el seu progrés i quin és el grau de 

desenvolupament en tot moment, així com saber qui és el nivell competencial assolit, o bé com 

pot continuar avançant en el seu creixement professional. 

Altrament ha de ser un document actiu en el que pugui desenvolupar el seu projecte personal i 

professional. En aquest document haurien de tenir accés el professorat novell i els seus 

mentors, per la qual cosa ha d’estar a l’abast de tots tres persones i de l’equip directiu per 

ajudar a fer el balanç de competències. 

Elements que ha de tenir el portafolis:  

1. Elaboració del bloc o webquest amb diferents seccions relacionades amb els aprenentatges 

teoricopràctic on el professor novell pot decidir l’autoaprenentatge que vol fer: 

a. Link de web i bloc d’altres companys novells. 
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b. Chat i foros intern on puguin participar en qualsevol moment el professorat novell, 

els mentors i els responsables de l’equip directiu. 

c. Cercador de materials didàctics i de recursos per desenvolupar la seva tasca docent. 

d. Informació sobre el diferents plans de formació del professorat. 

e. Plantilles per al desenvolupament del seu pla de formació i  desenvolupament 

competencial. 

i. Àrees de desenvolupament competencial, relacionades amb les dotze 

funcions que confereix la LOE a tots els docents. 

ii. Unitats de competència de cada àrea. 

iii. Planificació per l’assoliment de noves competències: experiència 

professional, mentoratge, grups de discussió, seminaris de treball, pla de 

formació permanent del departament d’educació, grups de treball dels 

serveis educatius, formació universitària, propostes d’intercanvis o plans de 

mobilitat del programes europeus. 

iv.  Dates d’assoliment  i el grau de competència assolit. 

El sistema de gradacions dels nivells de desenvolupament competencial dins de cadascuna de 

les unitats utilitzem és una adaptació de les classificacions de Barajas (2006) mitjançant les 

quals el professorat pot saber no solament si ha assolit el seu nivell competencial sinó a més a 

més quin és de forma orientativa el seu status professional dins de la determinada unitat de 

competència.  

 

Voldríem finalitzar aquest estudi amb una frase del grup de recerca GROC, amb la qual estem 

totalment d’acord: 

“El temps dedicat a l’acollida dels membres nous no és un temps perdut; ben al contrari, és 

una inversió de futur.” (p. 6) 

 

Afegiríem “és una inversió de futur que ens pot ajudar a tenir un present millor.”2 

                                                 
2 Els resultats obtinguts en aquest estudi es facilitaran a la Comissió de Màster de Formació al Professorat d’Educació 
Secundària. 
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Legislació: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación, LOE (BOE núm. 106, del 

04/05/2006). 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització 

i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2006-2007 (Full de 

disposicions i actes administratius d’educació, núm. 1104). 
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