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Annex 2.1.    Presentació del projecte de recerca (octubre 2008)
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Annex 2.5.    Professorat novell - 2 (març 2009)
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Annex 3.    Mapa conceptual de suport per a les entrevistes



Annex 4. Guió de l’entrevista. 
 
Entrevistes a persones expertes    Guió de l’entrevista 
 
 
Llegenda:  Preguntes i temes a plantejar. 

Intervencions previstes o possibles aclariments. 
Objectius que es pretenen en cada cas. 
Nombre de preguntes i previsió del temps per a cada apartat. 

 
0. Introducció          [3’] 
 
Presentació personal (si cal) 
 
Explicitació dels objectius de l’entrevista  - Mapa conceptual 

- Biografia professional  
- Opinions i valoracions actuals 

Condicions: 
  . Enregistrament, notes 
  . Conversa 
  . Llibertat per respondre, aclariments... 
 

 
a. Presentació       [3 preguntes – 2’/3’] 
 

a.1. Podria donar el seu nom complet i la seva dedicació professional actual? 
 
a.2. Podria descriure, breument, la seva experiència professional? (anys d’exercici, 
empreses, centres o institucions i diferents funcions desenvolupades) 

 
a.3. Pot explicar quina relació i experiència té en l’actualitat amb professionals novells? 
 
L’objectiu d’aquestes preguntes és identificar la persona entrevistada. Confirmar, pel 
seu perfil, que les seves opinions, pensaments poden ser significatius per al meu 
projecte 
 
 
 

b. Introducció al tema        [1 pregunta – 2’/3’] 
 
b.1. Traslladem-nos als seus primers anys d’exercici professional. Voldria aportar els 
elements més significatius de la seva transició d’estudiant a professional? (formació 
inicial, accés al món laboral, ubicació dels primers anys de treball...) 
 
Amb aquesta pregunta vull promoure que la persona entrevistada es posi en situació de 
recordar les seves primeres experiències com a professional novell. 
També vull recollir el temps (anys) que pensa van correspondre a aquesta fase de 
professional novell 

          
           [ 10’ ] 



Experiència personal 
 
c. Blocs temàtics principals 

 
c.1. Professional novell 
c.2. Inserció al sistema laboral 
c.3. Desenvolupament professional 
c.4. Grups de reflexió 
c.5. Formació permanent dels professionals 
 

 
Fer un retorn, per emmarcar l’època que la persona entrevistada considera com de 
professional novell i... passar al següent bloc de preguntes 
          [3 preguntes – 5’/8’] 
 
c.1.1. Pot recordar alguns dels sentiments, emocions experimentats en aquesta fase de 
la seva vida professional? (màxima concreció) 
 
c.1.2. Recorda algunes de les preocupacions, necessitats, reptes més rellevants 
d’aquesta època? (màxima concreció) 
 
c.1.3. Aquestes, eren compartides per altres persones amb una situació semblant a la 
seva? 
 
Per tancar aquest apartat, plantejo a la persona entrevistada que faci una síntesi i 
descrigui breument aquesta fase de la carrera professional. “Amb poques paraules, com 
descriuria aquesta fase de la carrera professional?” 
 
Amb aquestes tres qüestions em plantejo recollir emocions i dificultats sentides i 
constatades. Veure també de relacionar les diferents necessitats amb cadascuna de 
les dimensions dels desenvolupament professional proposades per Vonk. També vull 
recollir el concepte, la idea que en tenen d’aquesta fase de la carrera professional. 
 
 
 
          [1 pregunta – 3’/5’] 
 
c.3.1. Creu que aquests primers anys d’exercici professional han influenciat en la seva 
carrera docent? De quina manera? 
 
Vull recollir el valor que dóna a les experiències d’aquests primers anys d’exercici 
professional i la seva influència en el que ha estat la seva carrera professional. 
 
        [2 preguntes – 5’/8’] 
 
 
 
 
 



Centrem-nos, ara, en l’evolució de la seva carrera professional. A partir de les 
necessitats que acaba de senyalar... 
 
c.3.2. Què ha fet? Quins aspectes creu que han afavorit i/o afavoreixen el seu 
desenvolupament professional? 
 
 
Vull recollir les actuacions que afavoreixen un creixement professional i poder-les 
relacionar amb les dimensions aportades per Vonk. 
 
 
 
A partir del que ha exposat...      [1 preguntes – 3’/5’] 
 
c.2.1. Podria dir quins elements indicarien (per a vostè) que un professional disposa 
d’una inserció satisfactòria al sistema Educatiu/sanitari/Empresarial? 
 
 
Tal qual!, recollir elements (indicadors) a tenir en compte per a afavorir la inserció 
dels nous professionals. 
 
 
          [1 pregunta – 3’/5’] 
 
c.4.1. Quin paper tenen les experiències i vivències grupals en el seu procés de 
desenvolupament professional? 
 
Intueixo que caldrà explicar, prèviament, la dimensió grupal. Naixem, creixem, vivim en 
grup, en grups diferents (grans i petits). Què passa amb les diferents maneres d’estar 
en els grups, els llocs que ocupem, les relacions que establim i la gestió de tot plegat? 
 
 
 
            [30’]



 
Valoració de la situació actual 

                 
       [6 preguntes – 15’/20’] 

 
c.1.5. A partir de la seva dilatada experiència, com veu a les persones que, actualment, 
inicien la seva carrera professional? Quines emocions els hi detecta? Quines dificultats i 
necessitats? Quina idea en té? 
 
Amb aquesta qüestió torno a recollir emocions i dificultats sentides i constatades, 
però no en relació a l’entrevistat, sinó tal com veu als actuals professionals novells. 
Mirar de relacionar, també, les diferents necessitats amb cadascuna de les 
dimensions dels desenvolupament professional proposades per Vonk. També vull 
recollir el concepte, la idea que en tenen dels professionals novells actuals. 
 
 
c.2.2. Constata, en l’actualitat, alguns elements que dificulten la inserció dels nous 
professionals? 
 
Tal qual!, recollir elements (indicadors) a tenir en compte per a afavorir la inserció 
dels nous professionals. 
 
 
c.5.1. Coneix programes, activitats, actuacions formatives adreçades específicament a 
professionals novells? Podria descriure-les breument? 
 
 
Recollir diferents tipus d’activitats de formació per a professionals novells. 
 
 
c.5.2. Com valora la seva contribució a la inserció d’aquestes persones al sistema 
laboral? I al seu desenvolupament professional? 
 
Recollir valoracions de les aportacions de la formació que es realitza i relacionar-les 
amb els àmbits senyalats per Vonk. 
 
 
c.4.3. Quin valor dóna a les activitats de formació centrades en la reflexió grupal vers 
les pròpies experiències? 
 
Vull recollir el valor que dóna, des de la seva experiència, a les experiències grupals en 
el seu procés de desenvolupament professional. 
 
 
c.5.3. Quin pensa que ha de ser el rol de les persones formadores en les actuacions 
adreçades a professionals novells? 
 
Recollir el rol dels formadors d’activitats adreçades a professionals novells. 
 
            [20’] 



          [1 pregunta – 3’/5’] 
d. Recopilació 

 
d.1.1. A tall de conclusió, si ara es trobés en la situació d’iniciar la seva carrera 
professional, quin tipus de demandes faria? 
 
 
Recollir plantejaments per al disseny d’activitats de formació adreçades al 
professional novell. 
 
 
 
 
          [1 pregunta – 1’] 

e. Tancament 
 
e.1.1. Vol afegir alguna cosa més? 
 
 
            [5’] 
 
 
        [Total: 19 preguntes - 65’] 
               



El grup de reflexió com a eina d’inserció en la formació del professorat de nova incorporació en l’Ensenyament Obligatori Bartomeu Buira Ferré 
 

 

Annex 5. Escrit sol·licitant l’entrevista. 
 
 
 
Senyora/Senyor, 
 
 
Soc Bartomeu Buira Ferré, mestre, llicenciat en Psicologia i professor de ciències 
experimentals a l’IES La Serra de Mollerussa (Lleida). 
 
Durant aquest curs escolar disposo d’una llicència d’estudis que em permet 
desenvolupar el projecte: El grup de reflexió com a eina d’inserció en la 
formació del professorat de nova incorporació en l’ensenyament obligatori. 
 
L’objectiu general del treball que estic duent a terme és construir una proposta de 
formació continuada per al professorat de nova incorporació que suposi un 
acompanyament en la seva inserció funcional en el sistema d’Ensenyament 
Obligatori, a la llum dels diferents models que expliquen els grups de reflexió en 
els àmbits de la salut i de l’empresa, a més del camp educatiu. 
 
El motiu que em fa atansar-me a vostè, com a professional significatiu en el seu 
àmbit, és entrar en contacte amb experiències, opinions, sentiments, 
coneixements que disposa, relacionats amb els primers anys d’exercici 
professional, i complementar, així, la recerca feta a altres nivells.  
 
És per això que li proposo concretar una trobada en la qual poder tenir un 
intercanvi d’opinions relacionades amb la inserció dels nous professionals en el 
seu, nostre àmbit. 
El temps que, calculo, podem necessitar per a la realització de l'entrevista és entre 
mitja i una hora, i puc adaptar-me a l'hora, el lloc i el dia que a vostè li vagi millor. 
 
Agraeixo, per endavant, la seva atenció. 
 
 
Salutacions 
 
 
 
 
Bartomeu Buira Ferré 
 



Entrevista: Xavier Florensa 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

.La gent surt de la Universitat però llavors ve la prova de foc... 

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

.Dependentment d’on vas a parar, i de com tu ets, i dels teus aprenentatges que van, des del meu punt de 
vista eh, més enllà del que has après a la Universitat  comencen a passar un munt de coses que, per mi, 
aquesta és la mirada que a mi m’agrada fer, té a veure amb algo personal i amb això, tot i que a mi no 
m’agrada molt el nom,  però crec que aquí ens entendrem tots del “creixement personal” o de 
l’”autoconeixement”. 
.Jo el que valoro molt és que aquesta persona pugui donar el millor de si mateixa i, a més, ser feliç al mateix 
temps. 
.Jo només conec a les persones en aquell moment de la vida, de la meva feina, jo només conec a les persones 
que volen ser bones amb la seva feina i que volen viure millor. 
.I des de la meva visió, això passa perquè ells es coneguin molt bé i sàpiguen gestionar-se a ells mateixos, i 
des d’aquí gestionar el que vulguis fora. Aquesta és la meva visió. Però rarament la gent em demana això. 
.Ningú pot canviar a ningú. 
.Quan un no es troba bé, quan un té un mal dia, quan un està amargat a la feina, no és un tema del cap, No 
és una idea el què et fot, és l’estat, en tot cas, que et provoca la idea o el fet del què està passant. 
. I jo crec que, inevitablement, un té problemes, diguem-n’hi, o té incomoditats, jo crec que això, fins on jo sóc 
capaç d’imaginar, continuarà sent així. La cosa és com jo gestiono això i que faig perquè, encara que passin 
coses d’aquestes, que és inevitable, 
. s’ha de tenir en comte que tots arribem amb les nostres neures. A un li prenen la cadira i com que porta tota 
la vida que li estan prenent la cadira i aquí també me la prenen. 
 

3. Inserció al 
sistema laboral 
 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 
3.b. Necessitats i problemàtica 
que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

.Jo sé que les persones i algunes empreses es plantegen això, que tenen aquest interès amb la persona. 

.Jo he tingut ara, recentment, una experiència amb professors i amb promoció neurolingüística, amb molta 
resistència per part d’ells amb entrar, justament, al que estem parlant. Les persones tenen les mateixes 
dificultats quan són professors, quan són executius o quan són secretaris o secretàries. És que el problema és 
com faig jo per està bé amb el que tinc o per poder canviar. 
.Jo crec que una cosa seria bona, quan una persona s’incorpora en un equip de treball o en una empresa, seria 
important tenir com un tracte, com una direcció, com una manera d’acollir-lo dins el coaching. 
.Si jo crec que aquesta persona és vàlida des del primer moment li començo a preguntar les coses, no a 
manar-los-hi. 

4. Formació 
per a 
professionals 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 

.Els grups de creixement personal són grups que requereixen, per part de la persona que els condueix o per 
les persones que els condueix, una forma d’estar allí, no?: una actitud, bàsicament. 
.Això és la “gestalt” i així és com treballem allí, com algo molt, molt, obert i molt del moment, molt del 
moment, molt del moment. I tu com a terapeuta no ets més que un mitjà, l’espai que es crea, és on permet 



novells 
 

actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

que passin coses. 
.Els hi dónes la possibilitat de que expressin el què els hi passa, quan acaba el dia aquestes persones estan 
d’una altra manera. Generalment, jo m’atreviria a dir que el 99% de les persones estan més alleugerides. 
aquesta persona porta alguna càrrega que fa l’hi fa que això sigui important per a ella. 
.Quan comencem a fer formacions tipus PNL, el primer que es comença a dir és que el judici aquí no serveix 
per a res, ni aquí ni a enlloc. 
.És com que amb un dia et donen hi ha un espai per crear possibilitats de que la gent, per exemple, es 
descarregui una mica, no? o es sinceritzi amb el que l’hi està passant, sense que això sigui conflicte, bronca... 
Clar, tot el contrari. 
.No sempre utilitzeu el valor de la paraula d’explicitar el que passa, sinó que també d’actuar, o 
d’expressar el què. el meu enfocament sempre és experienciar, el què vol dir fer algo experiencial. 
.Aquí tens una representació del què passa des de l’experiencial, perquè el verbal ells ja ho han fet, passen el 
dia fent reunions, fins a on s’han atrevit a dir ja ho han dit, no? Llavors és com mirar-ho des d’un altre punt de 
vista. 
. Amb general l’empresa té clar què la formació és motivació 
. Generar espais, donar espais, organitzats, endreçats i confiables com perquè la gent pugui... No 
només el més mental, lo que és cognitiu, racional, sinó també lo altre, la resta de la persona que té a veure 
amb l’emocional i el cos. 
. perquè hi ha una forma de dir les coses, jo l’hi puc donar feed-back a un i dir-li “Hòstia, aquí ets un inútil”, i 
això va amb la identitat de la persona i això mai serà bo, aquí m’estic carregant el relacional totalment. Ara, si 
jo li dic a un “Mira, aquest informe que has fet l’hi falta això i això o l’hi sobra això i allò altre perquè la intenció 
era...” o per jo què sé, no? 
. Jo ja els explico el feet-back, i els dic no, a l’identitat no, a l’acció. el feet-back per la identitat és: “Hòstia 
quin vestit més bonic que portes”, “Que bé et queda el tallat nou que t’has fet”, “Ostres, m’agrada que sempre 
entris al despatx somrient”... això és lo relacional. 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

.En el moment que tu tens alguna cosa a dir sobre el teu lloc de treball i ho pots expressar cap a fora això 
alleugereix. Sobretot, si quan fas això veus que la gent t’escolta i està allí. 
.Ara, quan una persona expressa en un grup el què l’hi passa, per mi, fins on jo he vist, generalment, quasi 
sempre és molt més efectiu que quan ho fa individualment. 
.El que s’ha de tenir molta cura, des de la nostra posició, és crear un ambient perquè això es pugui donar.   
.O sigui, que es pugui rebre el que a aquella persona l’hi passa des del propi grup amb que l’hi està passant, 
sense judicis, sense... simplement escoltar. 
.Quan la gent treballa juntament el què la gent s’obri costa moltíssim, quan la gent no treballa junta, sinó que 
és una persona que decideix anar a un grup, a una formació on es poden donar aquestes coses, i no hi ha 
ningú del teu equip de treball... Clar. És que allí, a vegades, és massa. Perquè allí no hi ha el risc, i si la 
persona té moltes necessitats, ganes i consciència que això està bé. 
.Quan un grup és de la mateixa empresa, l’obertura i la ventilació dels conflictes costa més. 

 



Entrevista: Marta Duñach 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

.El primer any que vaig començar vaig patir molt, perquè era una escola que hi havia un programa, que estava 
tot organitzat, tot el que seria una línia molt clara, que jo no en tenia ni idea, o sigui, jo, que acabava 
d’acabar, eh, doncs ningú a l’escola m’havia parlat d’això, però el què és sí, és que el centre em va donar molt 
suport. (l’equip docent i el departament) 
.La meva inserció professional, realment va ser una inserció amb un equip docent i que, aquest equip, també 
tenia, suposo, en els seus objectius, tutoritzar-me a mi. 
.Jo vaig sentar allà unes bases de treball que les vaig arrastrar sempre. Jo el meu segon destí semblava com si 
portés deu anys a la docència. Seguretat. 
.Jo vaig aprendre molt en aquella escola. Però dius vaig aprendre molt perquè vaig haver-me d’enfrontar, no. 
Vaig aprendre molt perquè cada pas que jo feia al darrere hi tenia un coixí. Si havia de fer pràctiques al 
laboratori no em van deixar sola allà fins que no van veure que jo me’n sortia i que els nens no se’m 
revolucionaven en el laboratori. 
. Jo vaig tenir una entrada molt cuidada. 
. Jo penso que els primers cinc anys són de professorat novell. 
.Clar, perquè en aquell moment tu no tens un problema, tens una situació que et preocupa i per la qual estàs 
una mica estressada i és la teva classe, per tant, lo altre ja se t’escapa, és a dir, mentre tu tinguis solucions 
per tu tampoc tens el plantejament que vas adquirint més tard, que és que et preocupes del que l’hi passa al 
grup, de la línea que tenim, d’aquell que ha arribat nou... Jo només rebia. 
.Jo necessitava rebre i no tenia cap altra preocupació i em van donar el programa i jo no el vaig ni discutir. 
.També serien aquests cinc anys, no? o sigui, adquirir uns hàbits d’autoreflexió, de reflexió sistemàtica, de 
compartir aquesta reflexió, de treballar en equip, de tot això, per tant, per això us he dit això dels cinc anys, i 
no un, ni dos, són cinc perquè hi ha més coses que formarien part d’aquest trànsit entre la inicial i la vida 
professional, 
.És un període que requereix molta culturització. 
. jo crec que fins a cinc, jo crec que això és una assignatura pendent. Això és una mancança en el nostre 
sistema, no s’hi ha donat prou importància, és la conjunció. 
. Que tingués la sort d’arribar a un centre que m’ajudés, que tingués un plantejament d’acollida de professorat 
novell, un plantejament institucional i, després, doncs, que pogués trobar una formació, és a dir, que en uns 
primers moments fos amb gent com jo, 

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

.Després a mi sempre em deien: com t’ha anat avui la classe? 

.Jo estic com a molt convençuda que l’única metodologia per canviar, diguéssim, és el que des d’aquí 
anomenem la “pràctica reflexiva”. 
.Si parlem de competències docents, que les poden identificar, i una competència és una competència 
intrapersonal, que és aquesta capacitat de reflexionar, de veure les coses, de repensar, 
. És que tu t’has de repensar. 
. Que no te’n surts i poder-ho confessar. quan ho has pogut dir tranquil queda un. 
. en realitat, allà no és on es construeix la identitat, és a dins d’un equip docent, d’un claustre, d’un equip... 
per tant, això aquí, el què hi falta, és la responsabilitat, diguéssim que és com una funció del centre. 

3. Inserció al 
sistema laboral 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 

.I això sempre m’ha portat a pensar que aquesta és la via: si la via d’inserció de professorat novell és el 
centre. I això ha de ser un plantejament de centre, que ha d’incloure, tant les qüestions més emocionals, però 



 3.b. Necessitats i problemàtica 
que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

també les qüestions de contingut i les qüestions de dinàmica de l’aula i d’acompanyament. El sistema tal com 
el tenim muntat dificulta molt això. 
. És lo que hauria de ser una figura de centre, hauria de ser, dissenyant una cosa ideal que no tenim, però, 
vull dir allò... el camí, no? Una figura que hauria de ser, que no ho sé, com una mena de cap d’estudis, o una 
cosa així, o una part de cap d’estudis que la seva funció hauria de ser aquesta, o sigui, dissenyar aquesta 
formació i l’acolliment, 
. un perfil de persona empàtica, amb formació i tal, i amb formació d’educació emocional, amb formació de 
tutoria de persones adultes, de tot això i que bueno, que cadascú vagi a fer pràctiques a la classe que li toqui, 
però que hi ha una cosa comuna i que vetlla per aquesta formació i que vetlla per la inserció en aquest centre. 
. ha d’haver inserció, és a dir, una inserció planificada. Aquesta és responsabilitat del centre i de les 
institucions de formació, i si m’apures amb un disseny ideal, hi ha tres insercions diguéssim, no? La que hem 
parlat, la de centre, la d’entre iguals per acabar de redefinir-se, allò que dèiem, i l’altra, però que en el nostre 
sistema, tal i com ho tenim muntat, és molt complicat, què seria la inserció del territori, que cada vegada és 
més important l’obertura del centre. 

4. Formació 
per a 
professionals 
novells 
 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 
actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

. no sé si aquesta canalla els estem donant la bona base. 

. Tal com ho tenim muntat. Aquesta és una de les meves grans preocupacions. 

. És un assumpte pendent important que no està solucionat i, per tant, no ho tenim visualitzat això, què vol dir 
professorat novell, què se li fa, clar aquests, val, es va inventar els interins que tinguin un contracte per un any 
i els farem un curs. Vale, ja és un invent, però clar, i els substituts que van d’escola en escola, i els altres que 
no sé que... clar. 
. falta una mena de planificació d’inserció professional 
. el gran secret que nosaltres hem intentat aplicar, intentant canviar les metodologies de formació a base del 
que anomenem la pràctica reflexiva, és la sistematització, és a dir, la reflexió pautada, m’entens? No explicar-
nos la vida, 
. Una altra eina que al darrere d’això és lo del portfoli, que va lligat amb l’autoreflexió, és a dir, allà on vaig 
posant tot allò que vaig autoaprenent, o veig que aprenc del que hem diuen els altres, no només escoltar. 
. hem d’anar definint franges, per tant, trobar aquesta formació més adient que m’acabi d’ajudar a adquirir i 
començar a desenvolupar les meves competències 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

.sol no té sentit, no s’aprèn sol. I que això sigui un objectiu del centre, perquè això té a veure amb el que seria 
un Pla de Formació de Centre, 
. Després, des de fora, una mica el que tu planteges, això es pot fer, si hi ha reforços des de fora, perquè 
també és necessari, entre iguals perquè a dins del centre, a no ser que sigui un centre que en tingui molts, 
que també passa. 
. des de fora, també hauria estat bé poder tenir uns seminaris, uns cursos, uns grups de reflexió amb iguals 
com jo, d’altres escoles, seria el reforç 
. si jo no sé conduir la reflexió sobre la meva pròpia pràctica d’una manera sistemàtica, amb el grup tampoc 
funciona. O sigui, el primer pas és que cadascú amb si mateix hagi pogut aprendre. I després, perquè em 
serveix el grup? A part de comentar, doncs és perquè el grup tingui mirades sobre la meva pràctica i jo sobre 
la seva, però d’una manera sistemàtica, és a dir, jo exposo això, vale,? I tu? Quines coses importants veus tu? 
Les mirades, quina mirada tens sobre el que t’he explicat jo? 

 



Entrevista: Laura Rexach 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

. tu comences i tot això que tenies a dintre se’t confirma, no se’t confirma...aquesta valoració del lloc i del que es 
feia i com es feia... tenia la inseguretat aquella de dir... ho sabré fer, no ho sabré fer... 
. hi havia una directora que era molt estricta, molt rígida i ho pautava molt ella i hi havia coses que te les donava 
molt per fetes i no te les calia pensar o plantejar-te-les... era, les coses són així, i has d’anar per aquí... en aquell 
moment més aviat et tranquil·litza perquè en això no t’hi cal pensar, he d’anar per aquí... 
. tenia eren moltes ganes d’aprendre, tens la sensació de ser com una esponja, em recordo amb moltes ganes de 
fer coses, de superar-me... 
. novell novell potser és el primer any que te’n sents, després diria que durant dos o tres anys, 
. Si ho he de resumir amb una paraula era il·lusió i ganes d’aprendre... el temps que em vaig sentir com a 
professora novell... 
 
. De tres anys endarrere si que veia que hi havia professorat nou però tenies la idea de dir aquest comença com 
vaig començar jo, ja pujarà al carro... 
. Quan vaig començar en el curs d’interins, el primer any em va xocar molt, que va ser un any que van agafar 
molts interins i hi havia molta gent molt gran. aquesta gent ha d’estar acollonida, i realment ho veies, la gent t’ho 
comentava, però també tenien molta il·lusió, jo vaig detectar més il·lusió a aquesta gent que no a la gent jove que 
acabava d’acabar. 
. Aquesta gent jove hi ha de tot, hi ha gent que la veus amb moltes ganes, amb molta il·lusió, però la vec que en 
general manifesten seguretat, a mi em dona la impressió que els hi costa més d’obrir-se...  Els hi costa manifestar 
que se senten insegurs, que tenen pors, dificultats... 
. inconsciència... 
. jo tinc un grup de gent molt jove i no intervenen gens, he provat tot, diferents estratègies i no 
. tota la gent que té nouvinguts això si que els hi fa molt...estan preocupats per com tractar-ho...que és el que els 
hi dic jo... jo tinc més experiència que vosaltres, que és l’únic que tinc més jo, i això també és una part dificultosa 
i que no és fàcil... I després el control de l’aula. 
. fa molt la impressió que reprodueixen molt esquemes que han viscut i et fa pànic de que és molt la classe 
tradicional... 
. diferència entre teoria i pràctica    
. quan tu arribes en un centre i més si ets jovenet doncs si allà tothom té una manera de fer, jo també entenc que 
els hi costi de dir doncs jo vaig cap aquí, A més a més el 85% de la gent que fa el curs del Comencem bé de l’any 
passat i aquest, és gent que està a mitja jornada...      

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

.(Va marcar molt aquell inici?)jo penso que sí que em va marcar... entres en un lloc que veus que hi ha moltes 
ganes i molta il·lusió i que ja hi ha una línia d’escola molt marcada...ets sents molt identificat i d’alguna manera et 
marca... 
. és bàsic la formació en el mateix centre i fer coses amb grup amb la gent que has de treballar 

3. Inserció al 
sistema laboral 
 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 
3.b. Necessitats i problemàtica 

. (En què consisteix la inserció laboral?) Sentir-te valorada, com a persona i com a professional. 

. Primer et sents valorat quan t’ho proposen, quan t’escullen per formar part d’un grup, llavors ja em sento 
valorada, i després a nivell personal el que es facin altres coses a banda del professional al centre trobo que 
també afavoreix molt, aquestes relacions interpersonals,  també afavoreixen, perquè afavoreixen molt que te 



que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

coneguis entre els companys d’una altra manera. 
. el temps que haurien d’estar al centre hauria de ser amb jornada completa, hi ha alguns que a sobre estan a dos 
claustres. 
. La manera en que l’escola el rep, que estigui establert una manera d’acollir als professors novells i que des del 
primer moment es sentin recolzats i que sàpiguen en quin tipus de centre han anat a aterrar. 
. Es que aquí t’abandonen, una mica et posen aquí i et diuen, espavila’t 

4. Formació 
per a 
professionals 
novells 
 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 
actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

.(Formació interins) som un equip de quatre, cada formador tenim un grup que som tutors i cadascú hem agafat 
un àmbit. 
. està bé, perquè a més a més és una manera de que ells es trobin. 
. hauria de ser que es fes quan realment ets novell, podria ser una formació que la fes abans d’incorporar-se al 
centre, abans d’entrar a treballar s’han de fer aquestes hores, jo penso que haurien de ser llavors... 
. penso que pesa molt l’especialitat, potser faria unes sessions especificades. 
. Espais per parlar, perquè no tenen massa estona per posar en comú les pors, les dificultats, els interrogants, 
aquí no hi cap i llavors potser s’hauria de fer, pràctica reflexiva, i que ells manifestessin com es senten davant de 
la imminència que els cridin i després penso que seria molt important també parlar, els centres acollidors tindrien 
que tenir un protocol d’acollida. 
.(rol del formador) una persona que els hauria d’animar molt i a provar aquesta teoria que tenen que penso que la 
tenen 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

. Jo penso que és important sentir-te acompanyat. 

. No havien fet mai cap activitat amb grup, i si no els hi dones una oportunitat perquè parlin, perquè s’expliquin 
els seus problemes, les seves inquietuds i les seves dificultats, penso que una funció d’aquest curs podria ser 
aquesta, un punt de trobada perquè ells comparteixin experiències, dificultats 
. les relacions personals són molt importants. A més ara no es poden establir relacions personals perquè més del 
80% estan a mitja jornada, se senten part del claustre però diuen que hi ha moltes coses que no se’n adonen.       

 



Entrevista: Jose M. Ayerra 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

. Para los profesionales que comienzan es muy importante poder tener acompañamiento en la resolución de 
situaciones conflictivas. 
. No es tan importante el ser un principiante como el disponer de un cierto nivel de madurez personal. 
. Es importante acoger al profesional que empieza. Cuidar la entrada para poder ayudar a crecer al cuidador. 
 

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

. Lo técnico como parapeto, como arma que impide ver a lo humano. 

. Es importante disponer de un cierto grado de madurez para poder acompañar y cuidar a otros. 

. Cambiar la mirada del profesional supone en muchos casos reducir, diluir, cambiar la dificultad del alumno, 
compañero, familia…. Poder  entender que hay detrás de cada dificultad. 
. Esta red está en uno mismo. Esta red se descubre a partir de la relación con los otros. Red que pasa por el 
reconocimiento de las emociones que nos comporta el trabajo con las otras personas. Emociones que, una vez 
reconocidas e identificadas, nos permiten salir de la rigidez y la ceguera de la técnica. 
 

3. Inserció al 
sistema laboral 
 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 
3.b. Necessitats i problemàtica 
que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

. Observamos habitualmente pacientes, profesionales e instituciones que reproducen esquemas de funcionamiento 
enfermos. 
. Es importante promover en los profesionales el reconocimiento y la construcción de una red que les permita 
protegerse, adaptarse lo mejor posible a los cambios y circunstancias del entorno.  
 

4. Formació 
per a 
professionals 
novells 
 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 
actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

. Tiene una experiencia de trabajo con profesores (des de hace 17 años) en el país vasco. Se inicia con una 
jornada en donde se habla de un tema en concreto y después se realizan 10 sesiones de trabajo en donde se 
trabajan, generalmente, la resolución de conflictos. Se parte de casos o textos y la dinámica grupal ayuda a tocar 
temas que generalmente no afloran, trabajar con las partes personales de cada profesional (no asusta tanto!) 
. Existe una formación inicial que no prepara para convivir y trabajar con lo humano. 
 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

. Esta red se descubre a partir de la relación con los otros. Red que pasa por el reconocimiento de las emociones 
que nos comporta el trabajo con las otras personas. Emociones que, una vez reconocidas e identificadas, nos 
permiten salir de la rigidez y la ceguera de la técnica. 
 

 



Entrevista: Jaume Cortada 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

.vaig tenir bastant sort, es a dir, jo vaig fer l’any de pràctiques a l’escola del treball i em vaig trobar amb un 
departament amb gent amb molt bona predisposició per ajudar. 
.El tarannà de la gent del departament doncs va fer que m’hi trobés força, força acompanyat. Jo sabia a cada 
moment,  si tenia alguna dificultat, a qui havia d’acudir i això s’agraeix bastant. Els inicis de la docència - al menys 
fa uns anys-  són bastant autodidactes no? 
. el fet de que per desplaçar-te ja fèiem cotxes no? Llavors només el fet de trobar-te gent, amb 4 o 5, ja parles 
més.  
. posar nom a l’institut, és un acte simbòlic però molt important. 
. quan temps en aquest període d’entrar, d’inserció? Temps, temps. Sí, no és curt això, no. Perquè a més van ser 
uns anys de molt canvi. 
. de petit jo ja volia ser mestre, era una cosa volguda la qual cosa suposo que  fa que els entrebancs siguin més 
fàcils de portar no? 
. potser hauríem d’entrar als 2 o 3 anys perquè vagis prenent aquesta soltura,  perdis les inseguretats del 
començament i una mica sàpigues quins són els topants. Allò de saber dels alumnes amb poc temps, una mica de 
quin peu calça cadascun, tot això és una cosa que es va adquirint amb el temps i no és un procés fàcil perquè jo 
crec que en el tema aquest de l’entrada a la docència no hi ha només el fenomen de la formació, també ha 
d’haver una certa predisposició personal i una certa voluntat de fer les coses. Llavors és molt important que la 
feina t’agradi, que sigui una feina volguda - suposo que com totes les feines- però quan estem parlant d’una feina 
en la que tractes amb persones,  encara més. 
. Jo recordo que en els primers temps pecava segurament de ser molt reglamentista i potser un pèl intransigent, 
després a mesura que vas adquirint seguretat no necessites treure ningú de classe ni necessites reglaments de 
règim intern ni necessites res perquè tu domines el grup i la classe funciona. 
 
. Jo, en general, els veig il·lusionats per la feina. Preocupats per algunes coses però en general il·lusionats per la 
feina i això és el que em fa creure que la cosa ha d’anar a més. També t’he de dir que em preocupa quan els veig, 
no ara a la formació teòrica sinó quan estan al centre, que els hi costa adquirir aquesta soltura alhora de portar el 
grup i el que pateixen. quan un és nou té menys vergonya a verbalitzar segons quines coses. 
. Jo crec que són coses que es poden solucionar per exemple en el treball en equip, amb aquest tipus de situació 
o amb un acompanyament més personal. 

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

. Bueno jo et diferenciaria dos coses: una és el domini, anem a dir,  de les tècniques de gestió d’aula,  i l’altra cosa 
és el tema de la relació personal amb els alumnes i la relació personal amb el grup. La importància d’establir, de 
trobar l’equilibri entre una relació positiva, és a dir, no atemorida per part de l’alumne amb el docent però a la 
vegada que aquesta relació també sigui de respecte en el sentit que tu estàs fent una cosa per a la seva formació 
i l’han de valorar en aquesta mesura. trobar aquest equilibri de vegades no és fàcil.  
. Jo sí que crec que condiciona l’experiència inicial en positiu i en negatiu, per això és molt important que els dos 
primers anys hi hagi aquest acompanyament, aquest seguiment, digues-li com vulguis. Si no fem això ens 
trobarem molts docents autodidactes, però cadascú amb la seva lluita particular. 

3. Inserció al 
sistema laboral 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 

.Jo crec que és més fàcil, per dir alguna cosa, aprovar les oposicions, i no dic que sigui fàcil, però és més fàcil en 
el sentit que un temari, una exposició didàctica, -més o menys t’ho pots preparar, però després l’entrada al món 
de l’educació, la gestió del grup per exemple, és més complexa. I per tant aquells que pensin que l’ensenyament 



 3.b. Necessitats i problemàtica 
que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

és una sortida fàcil s’equivoquen, no és una sortida fàcil. 
. Jo crec que bàsicament et demanen suport en dos qüestions: una és la qüestió disciplinària, falta encara 
precisament per la joventut, aquesta soltura alhora de conduir el grup o els conflictes que si els petits si, per tant 
tema disciplinari jo crec que és un tema que preocupa molt als novells. I l’altre tema és la diversitat. la gestió de la 
diversitat, és complex no ens enganyem. Crec que la diversitat cal viure-la en positiu sinó malament 

4. Formació 
per a 
professionals 
novells 
 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 
actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

.fem el que és una mica, la formació més teòrica del professorat novell, completar una mica la seva formació, 
tenir-los una mica al dia o actualitzats de qüestions d’innovació educativa o de qüestions de didàctica bàsicament. 
. jo no puc anar a fer formació del CAP com fèiem les classes fa 30 anys o fa 20 anys, aleshores això m’obliga a 
estar contínuament alerta i per tant jo aprenc molt fent les classes i aprenc molt del que ells, perquè ara 
s’introdueix des de fa uns anys el que és la pràctica reflexiva, aquestes coses et serveixen, ja ho saps 
perfectament és un feedback no? Tu dones i ells et dones per tant jo aprenc molt. 
. (Formació d’interins) La funció és l’actualització teòrico-didàctica i també fer perdre pors. Jo practico molt el que 
ells expliquin les seves vivències, el que diríem la pràctica reflexiva. El “Comencem bé” jo l’entenc així. És difícil 
trencar la línia amb la formació del CAP, que ells no ho vegin una continuïtat del CAP i és difícil fer-los-hi entendre, 
que això no és una preparació d’oposicions. 
. s’hauria de canviar el sistema de formació i tal, jo crec que hauria de ser més llarg en el temps, perquè hagi 
aquest acompanyament, en el curs no cal més hores. 
. és important que hi hagi una referència de tutor en els centres i que el tutor també faci la formació per saber 
que cal fer i estigui interessat en fer-ho i que sigui una cosa voluntària no forçada. Jo crec que l’acompanyament 
hauria de ser d’una altra manera més intens, amb un protocol més establert i que aquella persona veiés que 
realment té algú a qui acudir. 
. JO crec que la dimensió personal s’ha de cuidar més per suposat. L’acompanyament ha de durar més temps 
també però amb un protocol, donar més pes a això que diem la fase de pràctiques, avaluar-la d’una altra manera, 
. Per exemple si les empreses tenen un departament de recursos humans, intervenen psicòlegs etc. El 
Departament també hauria de pensar algun tipus de personal que pogués acompanyar, orientar,... 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

.Em sembla que als docents ens falla molt el del treball en equip ben entès. Ja en fem de reunions i coses 
d’aquestes no? Però treball en equip em refereixo a això, a aquest compartir. 
. jo penso que si hagués més treball en equip i més acompanyament, seria més fàcil, és a dir, crec que el 
professorat a l’hora d’afrontar determinats reptes de l’educació d’avui treballem molt sols. Hi ha gent que si allò 
que li passa ho pogués compartir en un espai agradable, no dic tampoc fer teràpia perquè tot això és perillós si no 
ho saps fer, però si una mica de: “mira tinc això, em passa allò,...” JO crec que molta gent, en fi, se sentiria més 
recolzada i superaria abans aquesta fase inicial d’aterratge. 
.El grupal és molt important. 
.És clar! I que puguis allí buidar-te, sàpigues que estàs en un entorn de confiança - per entendre’ns – amb gent 
que coneix perfectament el que t’està passant i per tant pot donar una via de solució. Jo crec que el compartir 
amb gent de la teva mateixa professió, que està en la teva situació, és molt important. HI pot haver la dimensió 
personal però ja és una cosa que òbviament pots cuidar a nivell particular, per entendre’ns, però la dimensió 
grupal és bàsica. 

 



Entrevista: Carme Comes 
 
Bloc temàtic Informació a recollir Idees, pensaments rescatats 
1. 
Professionals 
novells 
 

a. Perfil, caracterització dels 
professionals novells 
b. Necessitats constatades i 
percebudes dels professionals 
novells. 
 

. (temps de professorat novell)Si em de comptar amb aquests 4 anys al mig, per mi va ser el primer any que vaig 
estar treballant i després els 4 anys de les escoles Alba. 
. Entre les dues portàvem la classe. Jo li demanava ajuda per programar i fer coses. ella estava sempre al meu 
costat, eh! Això és el que em va ajudar més, això és el que em va ajudar més. 
. Jo tenia molta angoixa. D’aquesta època per a mi era angoixant. Era l’angoixa de saber si feia les coses ben fetes 
o no. No sabia si estava bé. 
. entrava en un centre on no sabia jo com estava, amb un rodatge de anys, de gent que portaven molts anys 
treballant junts i tu entraves, venies de fora i t’havies de posar al dia amb el que ells feien, no amb el que tu 
portaves. 
. Llavors no tenia base, ara tinc elements per poder-me valorar a mi mateixa, 
. anaves parlant perquè et trobaves amb la gent als cursos de formació. Feies cursos de formació i era allí on 
anaves, però cadascú va al seu rotllo. 
. Jo no vaig trobar ningú que em digués: eh! Va fem les coses juntes, treballem, programem... com una manera 
d’ajudar-te. 
.Sentiment de soledat En un principi si, però després no, eh!.Però el primer any va ser una mica dur perquè em 
vaig haver de guanyar el meu lloc allà, la gent i tot, i el conèixer l’escola. tu entres com a... que no ets a casa 
teva. 
. Jo crec que és un temps de lluita constant, de pensar sempre amb el mateix, de formació i de buscar, d’observar 
molt, molt, molt. El sentiment que tens és aquest. Al principi d’impotència, clar, arribes allà i no saps res, i el que 
has de fer és posar-te venga, venga, venga a treballar molt, a posar-t’hi molt i a intentar que t’acceptin primer. La 
meva preocupació primera era aquesta. Tenir un lloc, jo crec que me’l vaig fer però em va costar. 
. hi havia moltes coses que ja es donaven per fetes i tu no sabies com funcionaven i llavors havies d’anar sempre 
a preguntar 
 
. Però podem agrupar per blocs, perquè hi ha professorat novell que són persones recent sortides de la Facultat 
de Ciències de l’Educació, Què li preocupa? Actualment aquesta gent el que li preocupa és fer ... punts. Li 
preocupa el futur. Després hi ha el professorat que ha fet substitucions i que és molt ràpid. és molt ràpid 
d’adaptació. Aquesta gent s’han hagut d’acostumar a ser ràpids. un altre grup que són gent que s’han incorporat 
ara després de 20 anys d’haver fet magisteri. 
. El professorat que acaba de sortir no en te massa de dificultats. Ara, els últims, aquests no s’adapten, aquells no 
s’adapten. 
. el que estic veient a infantil i primària la gent porta molt angoixada, hi ha moltes mitges jornades, hi ha moltes 
incorporacions de 6ª hora, hi ha moltes dificultats que són noves, que la gent s’ha d’anar recol·locant poc a poc... 

2. 
Desenvolupam
ent 
professional 

a. Elements que influencien en 
el desenvolupament professional 

.vas canviant de influencia en l’aspecte personal en el sentit de la relació amb la gent, d’aprendre a anar als llocs i 
saber-te relacionar amb la gent, de saber entrar en el grup, de saber funcionar amb l’equip. Vaig aprendre a saber 
com s’ha de funcionar en un lloc quan entres com a nou. A nivell personal. 
. He aprés a adaptar-me a moltes situacions. 
. el que has de fer és pensar en què puc fer? Com ho puc fer? Amb quins recursos? I llavors tu vas de camaleó. A 
veure, la base l’has de tenir, però el fet de poder buscar i funcionar en el medi del teu voltant ha de ser més 
d’aquest estil. 



. I la capacitat de sentar-se i pensar. 

. Aquesta dimensió personal és molt important. Si tu tens aquesta bé, la del context també t’ajuda. Si tu com a 
persona saps estar en un lloc i saps parar i saps pensar i reflexionar... 
. si tu estàs obert a tothom i a observar, observar és bàsic. 

3. Inserció al 
sistema laboral 
 

3.a. En què consisteix la inserció 
laboral? 
3.b. Necessitats i problemàtica 
que comporta la inserció al 
sistema laboral. 
 

.necessites una acollida però no de donar-te un copet a l’esquena i fem un cafè i ja està, sino de estar a dins de 
l’equip, estar dins del cicle, de no donar-te moltes responsabilitats. has d’estar allà, t’han d’anar ajudant, t’han 
d’anar ensenyant una mica el que vindrà, no el que estàs fent en el dia a dia sinó el que vindrà. 
. Jo penso que una persona està bé dins del sistema quan coneix tot el que hi ha al seu voltant, tots els seus 
recursos. 
. si a tu t’encomanen que siguis persona, persona responsable, que siguis tolerant... perquè estàs en relació amb 
persones però... no ho són amb tu, d’acord? Jo penso que la gent que entra nova al sistema ha de tenir un 
acompanyament i no han de tenir el fet de córrer per aconseguir una sèrie de coses materials. 
. El sistema està transformant a les persones que estan en un centre, però no en persones, pues mira... amb 
funcionaris, i no podem permetre’ns el luxe en una escola de ser funcionaris. 
. Però aquesta dimensió humana ha d’estar, ha de començar per tenir una sèrie de gent al centre que donin un 
exemple, tens una persona de referència, l’acompanyament.... Jo necessito que hi hagi això. 
. aquest sistema jo cada vegada el trobo menys humà... i és que és molt contradictori perquè la nostra feina és 
molt humana, ha de ser molt humana, i has de fer el que deia el Javi, entrar a l’escola i mirar-te’ls als ulls, i quan 
hagis mirat als ulls de tots els nens potser dir: i avui què t’ha passat? De vegades només el fet que algú et 
pregunti com estàs... 

4. Formació 
per a 
professionals 
novells 
 

a. Descripció d’actuacions 
concretes. 
b. Valoració d’aquestes 
actuacions. 
c. Paper de la formació 
permanent en el 
desenvolupament professional. 

.(formació interins) I el que hem intentat és que tinguin aquesta base, La base de conèixer què és el que hi ha 
dins de la seva empresa, i després la base aquesta de poder reflexionar que és més lo que treballeu amb el 
professorat de secundaria. 
. no trobo bé que es posi a tothom en el mateix sac. Jo faria formacions diferents per a cada grup. 
. La part de reflexió és el que et deia jo abans, que siguis capaç de parar-te, esperar, pensar. És que és el que 
penso que s’ha de fer, perquè potser és el que a mi m’ha servit, el fet de poder reflexionar i parar-se en aquests 
moments, parar i reflexionar amb el que s’està fent i el que hi ha. 
. (rol professorat formador)Jo crec que més de guia, més de guia i de donar unes pautes per poder parar i 
reflexionar, de com fer-ho. 

5. La dimensió 
grupal 

a. Valor donat a les activitats 
grupals en el desenvolupament 
professional. 
 

.Jo crec que és molt important el fet de poder valorar el grup, però atenció amb respecte. Estar en grup per a 
mi... m’agrada, m’agrada molt estar en grup, en un grup de gent però estar bé. El respecte a totes les persones, 
que jo ho he aprés a base d’estar en grups i mirar des de fora, i mirar el grup i veure com és cadascú. 
. de totes maneres també penso, Bartomeu, que dins d’un grup hi ha funcions, hi ha diferents responsabilitats. 
. aquests grups de reflexió es necessiten, i si poguéssim agafar per centres llavors ja seria ideal 

 



 

 
 
 
 
 
Annex 7. Full de valoracions del curs de formació per al professorat interí  
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CURS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT INTERÍ 
 
Per tal de millorar cada vegada més aquest curs, creiem molt necessari conèixer la 
teva opinió sobre la formació que has rebut. L’enquesta és anònima per a que et puguis 
expressar amb la màxima sinceritat. 
 
VALOREU ELS SEGÜENTS ÍTEMS RELACIONATS AMB LES PRESENTACIONS I 
ALTRES SESSIONS MARCANT AMB UNA CREU LA CASELLA CORRESPONENT: 
 
 
Coneixement dels instruments de gestió i organització d’un centre educatiu 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Competències Bàsiques. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Recursos TAC. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveis educatius i projectes d’innovació.   
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organització i gestió de l’ensenyament a l’aula. Reflexió sobre les diferents 
estratègies organitzatives i didàctiques. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Coneixements  sobre l’acollida  i la integració de l’alumnat. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tutoria al centre i la relació família escola. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la intel·ligència clàssica a la intel·ligència emocional. La consciencia de les 
pròpies emocions (Educació Socioemocional) 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Avaluació de l’alumnat. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferència de Cloenda “ Fer de profe, fer de mestre” 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració de les sessions de tutoria. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Valoració de l’activitat proposada. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOREU ELS SEGÜENTS ÍTEMS RELACIONATS AMB ALTRES ASPECTES DE 
L’ACTIVITAT 
 
Organització general de l’activitat (ICE de la UdL). 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adequació de les instal·lacions. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adequació de les dates de realització de l’activitat. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat a la pròpia pràctica docent. 
 

Gens Poc Força Totalment 
    

 
Observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Valoreu la qualitat global de l’activitat: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Observacions i suggeriments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
Annex 7. Full de valoracions del curs de formació per al professorat interí  
  (Secundària). 
 
 
 
CURS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT INTERÍ (Secundaria) 
 
Per tal de millorar cada vegada més aquest curs, creiem molt necessari conèixer la teva opinió sobre la formació que 

has rebut. L’enquesta es anònima per a que et pugui expressar amb la màxima sinceritat. 

 
Valoreu els següents ítems relacionats amb les presentacions i altres sessions marcant amb 
una creu la casella corresponent: 
 
Atenció a la diversitat i a la interculturalitat. (Anna Montañés) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
TIC (Jaume Cortada) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Els nous curricula (Rosa Villaró) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
La tutoria al centre i la relació família escola. (Carles Agelet) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Avaluació de l’alumnat. (Josem Maria Vera) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Educació socioemocional (Gemma Filella) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Organització i gestió. Treball en equip (Professorat tutor) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Conferència de cloenda (Xavier Gimeno) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 



  
 
Valoreu els següents ítems relacionats amb altres aspectes de l’activitat 
 
Organització general de l’activitat (ICE de la UdL) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Adequació del format de l’activitat (ICE de la UdL) 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Adequació de les instal·lacions de la Universitat de Lleida 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Adequació de la data de realització de l’activitat 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat a la pròpia pràctica docent. 
 

Gens Poc Mitjanament Força Totalment 
     

 
 
 
Valoreu la qualitat global de l’activitat: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Observacions i suggeriments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Annex 8. Resums de les valoracions de la formació per al professorat interí (cursos 06-07 / 07-08 / 08-09) 
 
E. Infantil i Primària    Resultats dels ítems seleccionats: 
 

Ítem Gens Poc Força Totalment Valor.Global 
 
 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (06-07) 

 
 

    
1.79 

 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (07-08) 

 
0% 

 

 
10.08% 

 
68.99% 

 
20.93% 

 
2.11 

 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (08-09) 

 
0% 

 
25.27% 

 
58.25% 

 
16.48% 

 
1.91 

 
Puntuació màxima = 3 
 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V.Glob 
 
 
. Qualitat global de l’activitat (06-08) 
 

 
0% 

 
0% 

 
2.76% 

 
0.69% 

 
12.41% 

 
11.72% 

 
35.17% 

 
28.28% 

 
7.59% 

 
1.38% 

 

 
6.98 

 
 
. Qualitat global de l’activitat (07-08) 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
2.27% 

 
9.85% 

 
31.8% 

 
43.2% 

 
11.4% 

 
1.52% 

 
7.56 

 
. Qualitat global de l’activitat (08-09) 
 

 
0% 

 
0% 

 
3.53% 

 
1.18% 

 
5.88% 

 
16.47% 

 
29.41% 

 
31.77% 

 
11.76% 

 
0% 

 
7.09 

 
Puntuació màxima = 10   Sessions millor valorades: (puntuació màx. = 3) 



 
Sessió  (08-09) Puntuació/3 
 
1. De la intel·ligència clàssica a la intel·ligència emocional. La 
consciència de les pròpies emocions (Educació socioemocional) 

2.33 

2. Coneixement sobre l’acollida i l’integració de l’alumnat 2.26 
3. Sessions de tutoria 2.11 
4. Coneixement dels instruments de gestió i organització d’un 
centre educatiu. 

1.99 

5. Competències bàsiques 1.95 
6. La tutoria al centre i la relació família-escola 1.93 
 
Sessió (07-08) Puntuació/3 
 
1. Educació socioemocional 2.42 
2. Coneixement sobre l’acollida i l’integració de l’alumnat 2.32 
3. Sessions de tutoria 2.29 
4. Competències bàsiques 2.26 
5. Serveis educatius i projectes d’innovació 2.12 
6. La tutoria al centre i la relació família-escola 2.00 
 
Sessió (06-07) Puntuació/4 
 
1. Educació socio-emocional 3.28 
2. Coneixement sobre l’acollida i la integració de l’alumnat 3.13 
3. Conferència inaugural 2.94 
4. La tutoria al centre i la relació família-escola 2.79 
5. Serveis i programes educatius 2.76 
6. Avaluació de l’alumnat 2.72 
 



E. Secundaria i Cicles Formatius    Resultats dels ítems seleccionats: 
 

Ítem Gens Poc Mitjanam. Força Totalment Valor.Global 
 
 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (06-07) 

 
0% 

 

 
11.9% 

 
33.33% 

 
45.25 

 
9.52% 

 
2.52 

 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (07-08) 

 
1.75% 

 
5.26% 

 
22.81% 

 
61.41% 

 
8.77% 

 
2.70 

 
. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat 
a la pròpia pràctica docent  (08-09) 

 
0% 

 
5.56% 

 
11.11% 

 
66.66% 

 
16.67% 

 
2.94 

 
Puntuació màxima = 3 
 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V.Glob 
 
 
. Qualitat global de l’activitat (06-08) 
 

 
0% 

 

 
0% 

 
0% 

 
5.40% 

 
8.11% 

 
27.03% 

 
24.32% 

 
27.03% 

 
8.11% 

 
0% 

 
6.84 

 
 
. Qualitat global de l’activitat (07-08) 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
5.56% 

 
5.56% 

 
9.26% 

 
25.92% 

 
37.03% 

 
16.67% 

 
0% 

 
7.33 

 
. Qualitat global de l’activitat (08-09) 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
2.70% 

 
5.40% 

 
8.11% 

 
35.14% 

 
32.43% 

 
16.22% 

 
0% 

 
7.30 

 
Puntuació màxima = 10 
Sessions millor valorades: (puntuació màx. = 3) 
 



Sessió  (08-09) Puntuació/4 
 
1. Educació socioemocional 3.52 
2. Conferència de cloenda 3.40 
3. Gestió i organització. Treball en equip 3.30 
4. Avaluació de l’alumnat 3.20 
5. La tutoria al centre i la relació família-escola 3.11 
6. Atenció a la diversitat i interculturalitat 3.11 
 
Sessió (07-08) Puntuació/4 
 
1. Educació socioemocional 3.27 
2. Gestió, organització i tutoria 3.25 
3. Treball en TIC 3.17 
4. Atenció a la diversitat i a la interculturalitat LIC 3.02 
5. La tutoria al centre i la relació família-escola 2.84 
  
 
Sessió (06-07) Puntuació/4 
 
1. Educació socioemocional 3.16 
2. Atenció a la diversitat i a la interculturalitat LIC  2.93 
3. Gestió, organització i tutoria 2.91 
4. La tutoria al centre i la relació família escola 2.79 
5. Conferència inaugural del curs  2.77 
6. Treball en TIC 2.74 
 



Resultats de la valoració del curs d’interins ICE - UdL 
 
Annex 9. Valoracions dels participants (comentaris, observacions i  
  suggeriments curs 2008-09) Infantil i Primària 
 
 
Demarcació: Lleida i província (total qüestionaris: 93) 
 
Llegenda: 
 
 Comentaris valorant positivament el contingut de l’ítem. 
 Comentaris on es senyalen mancances o es plantegen suggeriments. 
 Altres comentaris que no s’han pogut ubicar en les altres dues categories. 
 
 

A. Aspectes generals de la formació 
 
4. Nivell d’utilitat i aplicació dels continguts de l’activitat a la pròpia pràctica 
docent. (observacions i suggeriments) 

 

 
. En blanc 
 

42 

. Molt útil tot el contingut del curs. Valoro molt positivament la formació rebuda, sobretot 
per part de la Sílvia Tomàs. 

 

. Des del meu punt de vista crec que tots els continguts tractats en les diferents sessions 
són de gran utilitat per la pròpia pràctica docent. 

 

. Jo he pogut posar a la pràctica alguns dels aspectes treballats.  

. Sens dubte tot el que s’ha treballat en aquest curs, d’una manera o altra es posa a la 
pràctica docent. 

 

. He de dir que realment és útil i et serveix per la teva tasca docent, per la teva formació i 
per aprendre amb els altres. 

 

. Penso que aquesta activitat, projecte és força pràctic en la feina docent.  

. Crec que és una bona eina per començar a treballar.  

. Els coneixements els pots aplicar, utilitzar en la teva pràctica docent.  

. aquest ha estat un curs que m’ha anat bé perquè crec que si podré aplicar coses a la 
feina. 

 

. Tot el que s’ha explicat jo ho duc a la pràctica, tot i que ja hi ha coses que ja les sabia.  

. Els continguts d’algunes sessions em serviran més que el d’unes altres.  

. Els continguts dels curs “comencem bé” han estat força interessants i la majoria tenen 
utilitat pràctica. 

 

. la informació i els continguts que s’han donat seran, de ben segur, útils i es podran 
aplicar a l’aula. 

 

. Personalment, crec que s’han adequat els continguts.  

. Crec que ha estat de total utilitat, ja que, al menys jo desconeixia moltes coses i ara se 
alguna cosa o moltes més coses del que m’esperava. Trobo molt interessant que es facin 
aquests cursos per informar al professorat com jo, que és novell. 

 

. funcionalitat del curs  

. Pot ser o en el no desseguida mateix moment, però en algun moment ens servirà  

. Depèn de la sessió. En algunes ens ha donat molta informació fàcilment aplicable i això 
ho trobo molt bé. 

 

. Penso que molts dels continguts que hem treballat em seran força útils per desenvolupar 
la meva tasca com a docent. 

 



Resultats de la valoració del curs d’interins ICE - UdL 
. poden servir per a que puguem tenir altres alternatives  
. Tots els temes tractats, alguns més que d’altres, tenen un alt nivell d’utilitat i aplicació en 
la pràctica docent i ens ajudaran molt en aquest primer any. 

 

. He après continguts que desconeixia totalment  

. Ha estat un curs superinteressant!  

. En general trobo que puc aplicar força continguts a la classe.  

. Per la meva part, sincerament, totalment útil i per la pràctica docent, sobretot.  

. Crec que tots els nostres projectes es poden dur a la pràctica.  

. Amb aquest curs hem pogut veure com gran part de la teoria estudiada podia passar a la 
pràctica. A més a més totes les sessions han estat encarades cap a la funcionalitat en la 
nostra tasca, i això sempre s’agraeix. 

 

. Concretament m’ha servit molt ja que molts continguts que s’han donat gairebé no els 
tenia molt clars ni ben definits. Tot i que crec que el curs hauria de durar tot el curs 
escolar 

 

. Els continguts són els adequats però crec que aquest curs s’hauria de fer el primer any 
abans de treballar, ja que moltes coses explicades ja les coneixia, pel fet que és el segon 
any que treballo. De totes maneres, les sessions estan ben enfocades. 

 

. La utilitat i l’aplicació dels continguts ha estat adequada, però en algunes sessions ha 
faltat la part pràctica. 

 

. El curs en general és massa teòric, hauria de ser més pràctic.  

. Tot i que hi ha coses que ja fa temps que sabem i les fem.  

. realment aquest curs no ha suposat l’adquisició d’importants i nous coneixements que 
hem puguin servir en el marc escolar. Les sessions estan enfocades des d’un aspecte molt 
teòric i ple de conceptes teòrics que costen interioritzar ja que posteriorment no es 
treballen ni es practiquen. Crec, doncs, que manca el temps ja que es volen impartir 
massa coneixements en el poc temps disponible. 

 

. En el meu cas aquest curs arriba un any tard. El curs passat vaig haver d’afrontar, sense 
aquesta formació, una tutoria, un interinatge com a especialista i un últim nomenament 
com a mestre de reforç de tota primària. 

 

. En temes els quals crec que són força interessants no se li ha donat la importància que 
crec que té, un exemple és l’avaluació la qual ha estat tractada molt per sobre. 

 

. Penso que no s’han tingut prous oportunitats per a expressar els nostres dubtes i 
complicacions. 

 

. En general és poc profitós. Són moltes hores. Jo faria grups tipus “tutoritzats” a principi 
de curs per tal d’acompanyar realment l’entrada dels mestres a l’escola. 

 

. Però molts continguts ja els sabem de la carrera, res nou.  

. El meu dia a dia amb els infants és bastant més real.  

. Ha hagut poques coses que m’han pogut ajudar però el poc que he rebut de l’exposició 
de la meva tutora m’ha ajudat. El que no m’ha agradat gaire ha estat les conferències que 
s’han realitzat. 

 

. Crec que tot i el bol rotllo del grup i tractar diferents situacions (persones de l’escola 
rural, ZERs, CREDA, EAPS, dif. Especial...) el debat ha ajudat bastant a amenitzar sessions 
de vegades massa teòriques. Personalment m’hagués ajudat alguns cassos més concrets 
d’especialistes (com l’inspector, l’Anna o la Belén...) 

 

. Penso que de vegades es necessari veure algún cas real. Hi ha hagut una mancança de 
recursos de situacions reals on puguem aplicar aquests coneixements. 

 

. Està bé conèixer teoria, normativa, lleis, etc. Però crec que el que ens és més útil són les 
explicacions pròpies dels professors, de les seves experiències a l’aula, perquè així ens 
donen idees de com tractar potser alguns aspectes que ens costen. 

 

. Crec que han faltat activitats pràctiques i facilitació de recursos per poder treballar 
moltes de les coses que s’han vist. 

 

. Considero que molts dels aspectes teòrics ja s’expliquen a la Facultat, algunes en canvi,  
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potser va bé recordar. Però a vegades és interessant fer més referència a les coses 
pràctiques que segur que aquestes s’assemblen més a la realitat. 
. Necessitem una cosa més pràctica. Que ens ajudi més en el dia a dia, i per millorar la 
nostra inexperiència. La teoria podem llegir-la a casa, i tampoc fa tant que hem acabat la 
carrera, tots la tenim present. 

 

. Els temes s’han tractat molt superficialment, és normal davant el poc temps. M’hauria 
agradat poder aprofundir més en algun d’ells. 

 

. Hi havia sessions de tota manera, com he anat comentant  

. Sempre s’aprèn si hi ha ganes i predisposició. Sovint, una frase, un comentari t’ajuda a 
veure més clar per millorar. Si més no estar en contacte amb altres persones que poden 
tenir o comparteixen les mateixes inquietuds que tu és enriquidor. 

 

. Però sempre s’anava més a primària que a infantil  

. Per aplicar els continguts tal com se’ns ha explicat falta treballar de manera diferent amb 
els companys, cosa que les especialitzacions, de moment, no ho permeten, però poc a poc 
se pot anar fent de treballar per competències; a nivell diari, ja en prenc consciència i 
intento d’anar-ho aplicant dins de les meves possibilitats. Començaré per la programació 
del treball que hem fet per aquest curs. 

 

 
 
 
 
5. Qualitat global de l’activitat. (observacions i suggeriments)  
 
. En blanc 
 

55 

. La veritat és que aquest curs et serveix molt per a veure com és la vida escolar durant el 
primer any de treball. És un curs molt interessant on els continguts exposats han estat 
molt encertats. 

 

. bona idea aquest curs ja que als novells ens ha ajudat per poder sortir d’algunes 
dificultats, a la vegada que ens ha facilitat una eina per poder conèixer-nos entre 
nosaltres... els novells 

 

. He trobat el curs molt interessant.  

. Felicito a tots els professionals que ens han transmès tots aquests nous coneixements, és 
molt bona idea fer aquest tipus de curset ja que ens ajuda en molts aspectes en la nostra 
nova tasca com a interí. 

 

. El curs d’interins “Comencem bé” l’he trobat molt satisfactori, en general. Molt adequat. 
En contrapartida, hauríem agraït que ens haguessin facilitat les fotocopies dels power-
points d’algunes sessions. 

 

. Aquest curs i els seus recursos i materials m’ha anat molt bé  

. Realment aquest curset s’ha de fer, inclús diria abans de començar a treballar. Encara 
que al ser el primer any de docència va molt bé. Els docents i tutors dels curs han estat 
molt clars, estructurats i organitzats, i les seves explicacions, no sols teòriques, han 
permès portar-ho a la pràctica docent desseguida. Mercès. 

 

. Penso que aquest curs és força útil per aquells que porten poc temps dedicant-se a la 
docència. 

 

. Hi ha alguna conferència que esperava que fos més entretinguda, esperava que estigués 
més enfocada a la pràctica i que ens donessin més anècdotes per fer-nos idea. 

 

. Massa encarat als tutors  

. ha estat força bé, però caldria millorar algunes coses. S’hauria de tenir en compte més 
les inquietuds dels nous docents davant la pràctica. 

 

. Començar abans el curs, al setembre que és quan el mestre novell se li presenten més 
angoixes i dubtes. Al novembre, després de 2 mesos de curs la dificultat del començament 
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ja està superada. Un curs menys teòric i més pràctic seria potser més útil des del meu 
punt de vista. 
. El curs en dona informació que necessitem, però s’hauria de fer abans. També és massa 
teòric, hauria de poder-se fer més pràctic i que ens dongui una seguretat en allò que fem. 

 

. L’objectiu d’aquest curs és força interessant, sobretot perquè en molts aspectes, al 
principi, els mestres novells es veuen perduts. Però s’ha de tenir en compte que: 
   . Ja han passat 2 mesos des de que es va començar el curs escolar i molts d’aquests 
aspectes ja s’han assolit. 
   . Molts, no és el primer any de treball en una escola. Penso que tot i no començar el 1 
de setembre, aquest curs hauria de ser adreçat al primer any de treball, i no al primer any 
que s’està tot un curs escolar al mateix centre. 
   . I el treball pràctic. Hauria d’estar més adreçat a la pràctica de cadascú. 

 

. Trobo més interessant aquelles sessions en que cada professor parlava d’una cosa en 
concret, allò que dominava: les tutories es feien més feixugues o no hi havia tant per 
explicar. 

 

. Falta més informació o recursos per a gestionar una aula, i potser més sessions 
pràctiques. 

 

. He après força coses, tot i que, personalment crec que hi ha més temes a tractar, com 
ara, ajudar-te a programar de la nova forma, fer més referència a com tractar l’atenció a 
la diversitat, entre altres. 

 

. No trobo que es pugui aprofitar massa material d’aquest curs. Les idees que se’ns han 
donat et “recorden” les que ja tenies adquirides. És un curs que, com tots els que 
s’organitzen, hauria de ser voluntari. No es treu res de l’obligatorietat. 

 

. tots els aspectes treballats són interessants i útils però en una tarda és difícil aprofundir-
hi. 

 

. Com ja he dit variaria l’enfocament del curs. No te gaire sentit aquest curs en les dates 
que es fan i menys perquè és molt teòric. 

 

. Massa sessions són molt unidireccionals. Poques intervencions. Un power-point i ja. Les 
faria més dinàmiques.  

 

. penso que pel pròxim curs d’interins caldria augmentar el nombre de sessions i fer-les 
més pràctiques. 

 

. Penso que si aquest curs es fes a partir del primer any que treballes, els continguts que 
es donen s’utilitzarien més. Dic a partir del primer any perquè és molta la gent que ha fet 
substitucions, el curs passat, sense tenir aquesta formació i alguns cops s’han trobat 
“perduts”. 

 

. El curs no tracta els temes que el personal interí vol saber, al menys des de la meva 
humil opinió, ja que es centra molt en certs temes i en canvi oblida, o passa de puntetes 
per tems que són de gran importància, al menys per a mi. La gran mancança d’aquest 
curs crec que és no tractar de forma profunda el tema de l’avaluació, ja que és un tema 
que, al menys a mi, m’ha preocupat molt, el que qual ha estat tractat molt per sobre en el 
seu moment. 

 

. El curs hauria de ser més pràctic.  

. Es un curs interessant, però trobo que tots sabem llegir, i el fet que algú només es 
limités a llegir el power-point no motivava gaire. A més, algunes sessions no incitaven a la 
participació. Tot i això ho valoro com quelcom positiu. És una eina orientadora. 

 

. No crec que la millor manera de formar a un docent novell sigui amb un curset 
d’aquestes característiques. Des del meu punt de vista potser estaria millor que algú ens 
ajudés però des de dins de les aules, com un “tutor amb experiència” que ens assessorés 
en els problemes reals que tenim a l’aula. I com no, si que valoro l’intercanvi 
d’experiències, de docents amb experiència i situacions diferents. També considero que és 
important la rebuda i la informació dels responsables del centre, al docent novell, cosa que 
en molts casos no es dóna. 

 

. Dedicar dues sessions a l’educació emocional. Més diversitat de professorat. Recursos de  
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situacions reals on es puguin aplicar els coneixements adquirits. Debats, activitats més 
dinamitzades. 
. potser he trobat a faltar “teràpia”, és a dir, compartir entre totes les nostres experiències. 
A vegades, un conflicte que puc tenir a l’aula i no se com portar-lo, una companya em pot 
orientar. La teoria (deixant de banda la novetat de la LOE) ja la sabem: l’hem fet a la 
universitat i, algunes, al CFGS d’EI. La teoria també està als llibres. És la pràctica la més 
difícil i la més rica. I totes estem a l’aula. Aprofitem també aquest recurs!. 

 

. En general poc pràctic.  

. He trobat a faltar alguna sessió per poder compartir les experiències i inquietuds amb les 
companyes. M’hauria agradat poder compartir les qüestions i dubtes que sorgien al voltant 
del projecte. 

 

. Hauria fet falta més casos pràctics i més material per poder ser aportat a l’aula real.  

. Una alternativa factible, donat l’elevat nombre d’alumnes que hi participen en aquest curs 
seria poder escollir dos dies diferents de la setmana per desenvolupar aquest curs. 

 

. bons ponents però el curs massa llarg.  

. Hi ha hagut molts canvis d’horaris. Mai sabies a quin edifici et tocava. La informació 
penjada moltes vegades era errònea. Suggeriria una mica més d’organització. Després de 
tots els canvis que hem hagut de patir a la cloenda no m’han deixat entrar per fer tard 
quan he estat puntual a les 12 sessions anteriors. 

 

. Valoro molt positivament haver pogut realitzar el curs a la Seu d’Urgell, sense haver-me 
de desplaçar. Suggeriria més varietat de formadors. 

 

. Molt bé la formadora Sílvia Tomàs. Preparada, al dia, persona que li agrada la seva feina 
i això es veu. Propera i gens prepotent. Bon docent, gràcies. 

 

. L’activitat global ha estat molt bé. L’únic que les dates del curset s’haurien de dir més 
aviat per tal de que ningú s’apuntés a altres cursos.  
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Annex 9. Valoracions dels participants (comentaris, observacions i  
  suggeriments curs 2008-09) Secundària 
 
 
E. Secundària    Observacions i suggeriments (36 formularis) 
 
 
En blanc   26 
 
. Moment de l’any en que es fa la formació: 
 
Pot ser seria més efectiu si es fes al primer nomenament o abans del primer 
nomenament. 
El curs s’hauria de fer a principis de curs. L’aprofitaríem molt més. 
Aquest curs l’hauríem de fer abans de començar a treballar, ens ajudaria a no perdre’ns 
els primers dies. 
Dificulta molt el calendari per la gent que no viu a la ciutat. La boira, el gel... i no 
compensa tampoc doncs estaria bé fer el curs primer i després programar. 
 
. En relació al contingut de la formació: 
 
Des del meu punt de vista hauria preferit explicacions més concretes d’aula, més 
específiques, com conduir l’aula des la pròpia matèria. Menys normativa general. 
Considero que el curs hauria d’enfocar-se cap a la divulgació i coneixement teòric de les 
diferents escoles de pedagogia. Quan es parla de societat de la informació és 
incomprensible que no s’utilitzi només programari lliure. Seria convenient que s’utilitzés 
només paper reciclat i sempre imprès per les dues cares. 
Es vol donar moltes coses amb poc temps. 
A vegades les coses es donen per sabudes i no sempre és així. Penseu que estem 
iniciant-nos en aquest món i per molt que sembli que les “programacions” per exemple, ja 
sabem com funcionen a vegades ens perdem perquè tot just ara comencem a programar. 
Això passa també amb altres molts temes: organigrama del centre, etc. 
Crec que 30 hores és poc. L’horari pels que treballem de tarda no va gaire bé, però és 
molt interessant i s’aprèn moltíssim. Per al meu gust hauria de durar més hores per 
ampliar coneixements. 
 
 
. Aspectes organitzatius: 
 
Crec que 30 hores és poc. L’horari pels que treballem de tarda no va gaire bé, però és 
molt interessant i s’aprèn moltíssim. Per al meu gust hauria de durar més hores per 
ampliar coneixements. 
Oferir millor la informació, d’una manera més clara per arribar a les aules. No trobar, no 
saber trobar les aules i canviar-les sovint. Despistava una mica. 
 
 
 



Model de formació
per a l’acompanyament

del professorat novell



...dirigit

Un model de formació...

...a implementar
...que s’insereix

...basat

...que es caracteritza per

...que es concreta
...que requereix uns formadors

...que pretén



A professionals que exerceixen la docència.

...dirigit

Als professionals que es troben en els tres primers anys 
d’exercici com a docents.



Al llarg de tot el curs escolar (setembre a juny).

A nivell de centre educatiu, zona educativa, comarca o serveis territorials 
d’educació.

...a implementar



i complementa altres actuacions d’acollida i seguiment del professorat 
novell com ara: 

. el mentoratge

. l’acollida al centre

. la reducció de càrrega docent

. els cursos de formació bàsica.

...que s’insereix



Els grups de reflexió.

Les experiències que genera l’exercici de la professió de docent.

...basat

Els relats experiencials.



Ser de caire experiencial. Cal comptar amb la presencialitat i la 
voluntarietat dels/les participants.

L’utilització de dinàmiques grupals entre iguals com a mètode d’aprenentatge i 
acompanyament.

...que es caracteritza per

El treball d’aspectes teòrics i pràctics a partir de les aportacions dels 
participants.

L'ús d’instruments de caire etnogràfic per a la focalització i recuperació 
de retalls de la vida professional de cada docent.



Ajudar a prendre consciència de les pròpies limitacions i recursos personals .

Afavorir la identificació i expressió de les emocions que comporten els inicis 
en la carrera professional docent.

...que pretén

Facilitar la construcció de la identitat docent.

Revisar les relacions que establim amb els altres.

Recuperar la pràctica diària i els contextos de cada professional com espais 
privilegiats de formació i reflexió.

Fomentar el pensar, reflexionar i revisar de forma crítica les pròpies 
pràctiques i la realitat del context en el que es participa.



Amb un nivell de maduresa personal suficient per poder acompanyar als 
professionals que inicien la seva carrera docent.

Amb experiència com a docent i capacitat d’analitzar de forma crítica la seva 
pròpia realitat. 

...que requereix uns formadors

Amb il·lusió per aprendre i disposició per sorprendre’s.

Amb formació vers la conducció i dinamització grupals.

Que es situïn en la posició d’un líder dins d’un grup que acompanya a tots els 
seus integrants en el seu propi procés de desenvolupament professional.



...que es concreta

Sabers de mestres
Espais de reflexió grupal per a l’acompanyament 

del professorat novell



Model de formació per a l’acompanyament del professorat novell

Bartomeu Buira Ferré

Llicència d’estudis retribuïda. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (curs 2008-2009)

Tutorització: Xavier Gimeno Sória (Universitat Autònoma de Barcelona)

Amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida



Presentació 
 
Naixem, creixem, vivim en grup i amb grup.  
Davant l’afrontament de nous reptes en la vida de cada ésser humà, el suport i 
l’acompanyament que realitzen les persones del seu entorn és fonamental per tal 
d’assolir un desenvolupament integral. 
 
L’activitat de formació que aquí es presenta planteja la creació d’uns espais 
d’anàlisi i reflexió grupals a partir de l’encontre amb altres persones que es 
troben en l’inici de la seva carrera docent, amb la supervisió de professionals 
experimentats. S’ofereix una oportunitat de compartir les pròpies experiències, es 
pretén acompanyar a les persones en el seu creixement personal i professional i, 
en conseqüència, contribuir a la seva inserció dins del Sistema Educatiu. 
 
Aquesta actuació s’insereix i es complementa amb d’altres accions d’acollida i 
seguiment del professorat novell que es realitzen a nivell de centre o dins dels 
programes de formació continuada. 
 
 
Objectius 
 
. Fomentar la participació en espais grupals en els que s’acompanya a les  
  persones que s’inicien en la tasca de fer d’educadors/es. 
. Analitzar i reflexionar (individual i en grup) a partir de les experiències viscudes   
  en el desenvolupament de la tasca educativa en els centres. 
. Promoure el descobriment de significats i la construcció de connexions en els  
  temes més significatius per a l’exercici de la docència. 
. Incentivar la identificació i mobilització dels recursos personals de cada docent  
  per tal d’afavorir un desenvolupament professional integral i sostenible. 
 
 
Continguts 
 
. Funció docent. Significat del fer de mestra/e. 
. Identitat docent. Construcció personal del professional de la docència. 
. Autoconeixement i desenvolupament personal i professional. 
. Les relacions i les persones en la comunitat educativa. 
. Gestió de les dificultats. Identificació, anàlisi i discussió de les necessitats que 
apareixen en l’exercici de la docència. 
 
 

Estructura i organització 
 
L’activitat de formació consta de 16 sessions (de periodicitat quinzenal) amb una 
durada de 2 hores cadascuna distribuïdes al llarg de tot el curs escolar, així com 
una activitat d’inici (In) i una altra de cloenda (Cl), segons s’exposa en el següent 
calendari: 
 
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
In+1 2 2 1 2 2 2 1 2 1+Cl 

 
Tot plegat configura una formació de 50 hores de treball: 40 hores presencials i 
10 de treball personal. 
Les temàtiques i dinàmiques de les sessions s’organitzen de la següent manera: 
 

 
Fase inicial 

 

 
Presentació dels participants i cohesió del grup; coneixement i 
familiarització amb la dinàmica grupal. Identificació de dificultats i 
necessitats personals (qui soc?, on estic? i què faig?). 

 
Fase de 

continuació 

 
 Focalització, anàlisi, reflexió, identificació d’experiències, anàlisi de 
 la pràctica (com ho faig?); vies de creixement (com aprenc?) 

 
Cada sessió estarà conduïda per dos professionals amb experiència com a 
docents i en la conducció i dinamització grupals, i es desenvoluparà seguint la 
següent estructura: 
 
temps Contingut 

 
20’ 

 
Entrada:  reflexions inicials (sessions i moments anteriors), què ens està 
passant? Què és allò que portem a flor de pell? 
 

1h i 25’ Nucli de la sessió: reflexió lliure, anàlisi de casos i de bones pràctiques, 
dinàmiques grupals concretes, anàlisi de lectures... 
 

15’ Recapitulació: recull de material per a la carpeta d’aprenentatge, aspectes 
organitzatius. 

 
 
 
 
 



Avaluació 
 
Al llarg de la formació es demana que cada participant vagi confeccionant una 
sèrie d’activitats (moltes d’elles amb possibilitat de compartir en els espais grups) 
que han d’aportar evidències del seu progrés. A la fi de l’activitat hauran de 
lliurar una carpeta d’aprenentatge que inclogui els següents materials: 
 
 . diaris de les sessions de treball . Lectures comentades 
 . casos (relats experiencials)  . full de ruta 
 . imatges comentades   . un autoretrat 
 
 
 
Equip de formadors 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripcions 
 
 
 
 
Lloc de realització 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sabers de mestres 
Espais de reflexió grupal per a 

l’acompanyament del professorat novell 
 


