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Didàctiques específiques i competències en els nous
títols de mestra/e

“L’interès en el desenvolupament de les competències en programes educatius està dins de la
proposta de l’educació que primordialment es centra en l’estudiant i en la seva capacitat per
aprendre i que demana per a ell més protagonisme i més implicació, ja que és l’estudiant qui ha
de desenvolupar la capacitat de manipular informacions originals, qui ha d’aprendre com accedir
a informacions originals i de fonts diverses i com avaluar-les.” (Tuning, 2002)

El món laboral, els perfils professionals, les dinàmiques empresarials... han variat  i en conseqüència
l’educació també. Ens trobem davant d’una societat en la qual existeix una nova demanda a la qual
l’educació ha de donar resposta.

El mercat laboral demana professionals capacitats no solament en conceptes i procediments sinó
a més en termes actitudinals. A diferència de temps passats, el mercat laboral no es conforma
amb una formació de base, doncs aviat quedaria pobre i en conseqüència poc productiva per
afrontar el repte de viure al dia. Cal doncs parlar d’una formació continuada. També existeix una
diferència fonamental entre el que abans esdevenia una professió per a tota la vida i el que
actualment ens ocupa, que són professions diverses. Per altra banda i sense deixar el fil comparatiu,
sortosament sembla ser que finalment es tendeix a parlar d’igualtat de gènere en detriment de
les discriminacions. I aquesta diferència també es manifesta en un replantejament multicultural.
Alhora, és evident que vivim envoltats d’informació i com a tal resulta més important i necessari
parlar d’una capacitació envers la gestió del coneixement que no d’un coneixement individual.

Davant aquestes característiques i d’altres ens adonem que cal fer un replantejament. Es podrien
anar citant més característiques comparatives entre passat i futur, però totes elles ens durien a
una mateixa paraula: CANVI!

Entrant en el complex món de l’educació, caldria deixar constància de la necessitat d’afrontar la
realitat i el repte del futur. L’educació no pot quedar estàtica, ni partir de bases antiquades; el món
avança i a remolc d’aquest l’educació varia per a enfrontar-se al futur i es retroalimenta interaccionant
amb la societat. Així doncs, copsaríem diferències en aspectes abans adreçada a... [llegir més]
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DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES I COMPETÈNCIES EN ELS
NOUS TÍTOLS DE MESTRA/E


Muntsa Calbó, Lluís del Carmen, Anna Maria Geli, Joan de la Creu Godoy.
Departament de Didàctiques Específiques. UdG


“L’interès en el desenvolupament de les competències en programes
educatius està dins de la proposta de l’educació que primordialment
es centra en l’estudiant i en la seva capacitat per aprendre i que
demana per a ell més protagonisme i més implicació, ja que és
l’estudiant qui ha de desenvolupar la capacitat de manipular
informacions originals, qui ha d’aprendre com accedir a informacions
originals i de fonts diverses i com avaluar-les.” (Tuning, 2002)


El món laboral, els perfils professionals, les dinàmiques empresarials... han
variat  i en conseqüència l’educació també. Ens trobem davant d’una societat
en la qual existeix una nova demanda a la qual l’educació ha de donar
resposta.


El mercat laboral demana professionals capacitats no solament en conceptes i
procediments sinó a més en termes actitudinals. A diferència de temps passats,
el mercat laboral no es conforma amb una formació de base, doncs aviat
quedaria pobre i en conseqüència poc productiva per afrontar el repte de viure
al dia. Cal doncs parlar d’una formació continuada. També existeix una
diferència fonamental entre el que abans esdevenia una professió per a tota
la vida i el que actualment ens ocupa, que són professions diverses. Per altra
banda i sense deixar el fil comparatiu, sortosament sembla ser que finalment es
tendeix a parlar d’igualtat de gènere en detriment de les discriminacions. I
aquesta diferència també es manifesta en un replantejament multicultural.
Alhora, és evident que vivim envoltats d’informació i com a tal resulta més
important i necessari parlar d’una capacitació envers la gestió del
coneixement que no d’un coneixement individual.


Davant aquestes característiques i d’altres ens adonem que cal fer un
replantejament. Es podrien anar citant més característiques comparatives entre
passat i futur, però totes elles ens durien a una mateixa paraula: CANVI!


Entrant en el complex món de l’educació, caldria deixar constància de la
necessitat d’afrontar la realitat i el repte del futur. L’educació no pot quedar
estàtica, ni partir de bases antiquades; el món avança i a remolc d’aquest
l’educació varia per a enfrontar-se al futur i es retroalimenta interaccionant amb
la societat. Així doncs, copsaríem diferències en aspectes com: l’orientació,
abans adreçada a continguts i ara a problemes i projectes; el paper del docent,
el qual ha tendit a exercir de transmissor i ara s’inclinaria cap a ser un
preparador i supervisor; la intencionalitat educativa, la qual principalment era
cap al coneixement i poc a poc posa èmfasi en la comprensió...
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En correspondència amb aquestes idees, la voluntat de crear un espai europeu
d’educació superior, relativament homogeni (harmònic), suposa canvis
d’estructura dels estudis i de la metodologia docent. L’adaptació de les
titulacions universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) te dos
objectius primordials:


1) Establir un sistema comú per a tots els països que faciliti la informació
i la transparència entre títols equivalents de totes les universitats europees. Es
tracta d’un treball essencialment tècnic que suposa aplicar als estudis les noves
unitats de programació (els crèdits ECTS) i establir estructures acadèmiques
equivalents.


2) Millorar la qualitat de la formació i acostar els titulats al mercat laboral.
La declaració de Bolònia estableix un paradigma docent en presentar
l’aprenentatge dels estudiants com a eix vertebrador de la docència i,
concretament, quan estableix els nous objectius de programació basats
en les competències professionals (que han d’assolir els estudiants d’un
estudi), així com nous mecanismes i estratègies d’ensenyament-aprenentatge i
d’avaluació.


Aquest segon objectiu ens porta a reflexionar sobre un canvi qualitatiu en
l’educació i a la necessitat de revisar la docència universitària a la llum de les
competències professionals. És per això que el Departament de Didàctiques
Específiques posa en marxa un projecte de recerca sobre el procés de
convergència europea amb un objectiu general: “Estudi de l’aportació de les
àrees de didàctiques específiques a la formació de competències
professionals en els estudiants de mestre”.


Hem iniciat el projecte enfocant-lo a tres objectius específics:
1) L’anàlisi i revisió de les competències professionals que les nostres


àrees aporten a la formació dels mestres i la selecció d’algunes
d’aquestes competències per aprofundir en el seu anàlisi.


2) La identificació d’activitats d’aprenentatge adequades per desenvolupar
la docència de les competències seleccionades


3) La definició de processos avaluadors del nivell adquirit pels estudiants
en les competències que s’hagin treballat


Però abans, el més rellevant i el més urgent, és consensuar uns conceptes
compartits per tots els investigadors que treballen en el projecte i cercar una
mateixa pauta de treball que serveixi de guia a totes les àrees del departament
de didàctiques específiques.


Per tal de poder començar a posar fil a l’agulla es van programar tres sessions
formadores a càrrec de professors del propi departament i del departament de
Pedagogia1 que, per motius diferents, havien iniciat ja una aproximació als
nous conceptes de convergència europea.  Des de gener de 2005 anem fent un
buidatge de tota la informació acumulada i cercant els conceptes que més
s’ajustin al pensament dels professionals que treballen conjuntament. Una
                                                            
1 Dr. Joan de la Creu Godoy, Dr. Lluís del Carmen, Dr. Enric Coromines, Dra. Montse Tesouro.
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tasca d’equip és laboriosa i difícil, però no per aquest motiu utòpica o
impossible.


Aquesta tasca en favor del canvi implica una nova vessant terminològica i
conceptual. La paraula competència és la principal, d’aquesta n’afloren d’altres
que la complementen i li aporten context i significat. Però és evident que sense
una bona base comuna no es podrà fer front a un treball d’equip. Aquí, per tant,
resumim l’estat actual del nostre projecte de recerca, començant per la primera
fase que és consensuar i desenvolupar el concepte de competència en els
estudis de mestre, des de la mirada particular de les didàctiques
específiques.


Hem pogut comprovar com de la paraula competència, i de tots els seus
derivats, se’n fa ús i abús en els múltiples documents i informes generats
ùltimament. Per això dediquem el primer apartat a clarificar aquest concepte i
les seves implicacions per a l’ensenyament i avaluació. El segon apartat es
centra en l’anàlisi i discussió de les propostes de competències genèriques del
informe “Tuning” (2002) i el “Libro Blanco de los títulos de maestro” (ANECA,
2005). L’apartat 3 es dedica a les competències específiques dels estudis de
mestre. A l’apartat 4 realitzem una proposta de reformulació i síntesi per a
treballar, de forma integrada, les competències genèriques i específiques.
Finalment, a l’apartat 5, plantegem algunes orientacions pel nou currículum, ja
que entendre i acordar les competències ens ha de portar a un canvi en la
manera de dissenyar-lo.


1. LES COMPETÈNCIES: UN NOU REFERENT PER A LA SELECCIÓ DE
CONTINGUTS, ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ


Podem concebre la competència com una aptitud per a  mobilitzar tot tipus de
recursos cognitius, per a fer front a situacions singulars, entre els que es
troben informacions i sabers d’aquests tipus:


 Sabers personals i privats o sabers públics i compartits
 Sabers establerts, sabers professionals i sabers de sentit comú
 Sabers procedents de l’experiència, sabers procedents d’un intercanvi o


del compartir o sabers adquirits en formació
  Sabers d’acció, que pràcticament no s’han formalitzat i sabers teòrics,


basats en la investigació.
(Perrenoud Ph., 2001: 173-174)


Està clar que si un individu no es capaç d’invertir aquests sabers de la millor
forma possible, de relacionar-los amb les situacions en què es va trobant,
d’enriquir-los i variar-los, mai li seran de gran ajuda per actuar. Exercitar una
competència significa, doncs, fer operacions mentals complexes, que
permeten triar i donar una bona resposta adaptativa a una situació
específica.


Aquesta forma d’entendre les competències és compartida per alguns dels
principals investigadors que s’hi han dedicat (Eraut, Tardif, Le Bortef, Bosch) i,
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a més a més, es correspon amb el sentit que se li atribueix a l’informe Tuning,
referent central per a la creació de  l’EEES.


Ensenyar a través de competències és intentar que el subjecte estigui en el
centre del procés educatiu i ajudar-lo a realitzar les seves activitats combinant
i mobilitzant un equipament doble de recursos: recursos incorporats
(coneixements, saber fer, qualitats personals, experiència...) i xarxes de
recursos del seu entorn (xarxes professionals, xarxes de documents, xarxes
informàtiques, bancs de dades, etc.). La competència que es produirà i
construirà serà el resultat d’una seqüència d’acció en la qual s’encadenen
múltiples coneixements especialitzats.


Desenvolupar competències és desenvolupar la capacitat de mobilitzar tant
sabers declaratius (que descriuen allò real) com sabers procedimentals (que
descriuen la via o camí a seguir) com sabers condicionals (que ens diuen en
quin moment començar una determinada acció). Però l’exercici d’una
competència és sempre més que una senzilla aplicació de sabers; conté una
part de raonament, d’anticipació, de judici, de creació, d’aproximació, de síntesi
i, com no, d’assumpció de risc.


Es reconeixerà que una persona actua amb competència si sap com preparar-
se per realitzar una activitat, tenint en compte les diferents condicions i
modalitats d’exercicis. Actuar amb competència vol dir també tenir capacitat
d’avaluar-la en la pròpia acció:  avaluar els resultats, avaluar l’activitat en funció
dels criteris de realització i avaluar els recursos. L’avaluació no es centrarà
tant en la quantitat de coneixements adquirits, com en les capacitats i
processos, íntimament relacionats amb el treball i les activitats orientades
al desenvolupament de l’estudiant, en relació amb els perfils
professionals i acadèmics definits. Això requereix plantejar un ventall més
ampli d’estratègies d’avaluació i també tenir en compte l’aprenentatge situat en
contextos específics.


Atès el caràcter global i integrador de les competències, aquestes no es poden
correspondre de forma directa amb els  continguts propis de les diferents àrees
de coneixement, establertes a les nostres universitats. Les competències no
són coneixements, habilitats o actituds, sinó que integren i mobilitzen tots
aquests recursos. En conseqüència, no té sentit parlar de competències
d’àrea o d’assignatura, perquè no hi ha competències exclusives de cap àrea,
o, el que és el mateix, les competències no pertanyen a cap àrea en particular.


L’EEES ens aporta la incorporació d’aquest concepte provinent del món
professional  (competència), que és un nou referent de rang superior que
orienta globalment els estudis universitaris. Els objectius i continguts dels
estudis hauran de contribuir a desenvolupar algunes d’aquestes competències,
ja que seran l’objecte principal d’avaluació de les titulacions.


Des del nostre punt de vista, les competències en el currículum universitari han
de jugar un paper semblant al dels objectius generals en les actuals etapes
d’Educació Infantil, Primària i Secundària: ser un referent global per a les
diferents àrees del currículum, integrant  diferents tipus de capacitats:







{PAGE  }


cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’inserció i
actuació social.


La LOGSE  va representar un canvi radical en la interpretació de l’educació
respecte a la Llei de l’any 1970, que va tenir poques repercussions en la forma
d’entendre la formació inicial de mestres. És lògic, per tant, aprofitar l’actual
conjuntura per una reforma d’aquests estudis en profunditat. És a dir, no es
parla de simples innovacions sinó d’un canvi des de les arrels. Els canvis que
ens planteja a casa nostra el nou Espai Europeu d’Educació Superior es
construeixen en base a aquesta reforma. Per tant, lluny de pensar que tots els
plantejaments anteriors han de canviar, hauríem d’aprofitar la gran riquesa que
ens atorga l’experiència passada per ADEQUAR els estudis de mestre al nou
procés  d’harmonització de l’educació universitària.


Tuning distingeix  dos tipus de competències, que han  d’orientar el disseny
dels nous currículums universitaris: les competències específiques, pròpies
de cada titulació en relació al perfil professional de referència, i les
competències genèriques, comunes a tots els estudis universitaris, que es
consideren importants per a qualsevol persona que accedeixi a aquests
estudis, amb independència de la titulació escollida. Nosaltres considerem que
en els estudis de mestre, de caràcter clarament professionalitzador, les
competències específiques es corresponen amb el que apareix actualment en
la literatura científica com  a competències professionals.


Des de la perspectiva del projecte Tuning, els resultats de l’aprenentatge han
d’anar més enllà de les necessitats plantejades pel mercat laboral i han
d’incloure també les que la comunitat acadèmica estableixi en relació a cada
titulació. En aquest context, les competències i els resultats acadèmics que
s’han d’aconseguir es poden relacionar millor amb la finalitat d’atendre els
problemes i les demandes d’una societat que cada cop canvia més ràpidament,
sobretot en l’àmbit laboral.


2 LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES EN ELS NOUS TÍTOLS DE
MAGISTERI.


“Tuning ha intentat identificar atributs que comparteixen de manera general tots
els estudis universitaris i que són considerats importants per determinats grups
socials: capacitat per aprendre, capacitat d’anàlisi i síntesi, etc.” (Tuning 2002).


Per a identificar aquests atributs o competències genèriques es van dissenyar
uns qüestionaris, amb una proposta de 85 competències, que havien de ser
valorades per professionals, empleadors (empresaris i institucions públiques) i
professorat universitari. Òbviament la llista de competències i destreses
identificades i objecte d’estudi i reflexió són innumerables. L’elecció del nombre
d’apartats per a ser inclosos en un qüestionari és sempre parcial i discutible,
com ho són també les diferents classificacions.


Després de ser valorades per diferents grups, l’informe Tuning realitza una
proposta de 30 competències genèriques, que s’han classificat en tres grups:
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•  Competències interpersonals: habilitats individuals relacionades amb
la capacitat d’expressar un mateix els seus sentiments, capacitat de
crítica i autocrítica. Habilitats socials relacionades amb les habilitats
interpersonals o amb un grup de treball, o amb l’expressió de
compromisos socials o ètics. Això tendeix a afavorir els processos d’una
interacció social i de cooperació.


• Competències instrumentals:  
o  Habilitats cognitives, capacitat per entendre i manipular idees i


pensaments.
o  Capacitats metodològiques per manipular l’entorn: organitzar el


temps i les estratègies de l’aprenentatge, prenent decisions o
solucionant problemes.


o  Habilitats tecnològiques relacionades amb l’ús d’aparells,
informàtica i ús de la informació.


o  Habilitats lingüístiques com la comunicació oral i escrita o els
coneixements d’una segona llengua.


• Competències sistèmiques: són aquelles habilitats que fan referència
a sistemes sencers. Suposen una combinació de comprensió, sensibilitat
i coneixements que permeten veure com les parts d’un tot estan
relacionades entre elles. Aquestes capacitats inclouen l’habilitat de
planejar canvis per millorar els sistemes o dissenyar-ne de nous.
Aquestes competències requereixen una bona base instrumental i
interpersonal a priori.


Al nostre país, el grup de disseny dels nous títols de mestre (Llibre Blanc de
l’ANECA, 2005), després de fer avaluar aquestes trenta competències a
professors i professores universitaris, en va seleccionar 23 com a
competències transversals (o sigui, genèriques) per als estudis  de magisteri.


QUADRE I


COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
TUNING


COMPETÈNCIES GENÈRIQUES LLIBRE
BLANC  DE MAGISTERI


INSTRUMENTALS
• Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi
• Capacitat per organitzar i planejar
• Coneixements bàsics generals
•  Coneixements bàsics de la


professió
•  Comunicació oral i escrita en la


llengua materna
•  Coneixements d’una segona


llengua
• Habilitats informàtiques elementals
•  Habilitats de manipulació de la


informació (habilitat de recuperar i
analitzar informació de diferents
fonts)


INSTRUMENTALS
1. Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi
2. Capacitat per organitzar i planejar
3.  Comunicació oral i escrita en la


llengua materna
4. Coneixements d’una segona


llengua
5. Coneixements d’ informàtica


relatius a l’àmbit d’estudi
6. Capacitat de gestió de la


informació
7. Solucionar problemes
8. Prendre decisions
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• Solucionar problemes
• Prendre decisions


INTERPERSONALS
•  Habilitat per a la crítica i per a


l’autocrítica
• Treball en equip
• Habilitats interpersonals
•  Habilitat per treballar en un equip


interdisciplinari
•  Habilitat per comunicar-se amb


experts d’altres camps
•  Sensibilitat en relació amb la


diversitat i la multiculturalitat
• Habilitat per treballar en un context


internacional
• Compromisos ètics


 INTERPERSONALS
9. Treball en equip
10. Treball en equips de caire


interdisciplinar
11. Treball en un context interacional
12. Habilitats en les relacions


intepersonals
13. Reconeixement de la diversitat i la


multiculturalitat
14. Raonament crític
15. Compromisos ètics


SISTÈMIQUES
•  Capaci ta t  per  por tar  e l


coneixement a la pràctica
• Habilitats investigadores
• Capacitat d’aprendre
•  Capacitat d’adaptar-se a noves


situacions
•  Capacitat de generar noves idees


(creativitat)
• Capacitat de lideratge
•  Comprensió de les cultures i els


costums d’altres països
•  Habilitat per treballar de manera


autònoma
• Capacitat per dissenyar projectes i


dirigir-los
• Iniciativa i esperit empresarial
• Preocupació per la qualitat.


 SISTÈMIQUES
16. Aprenentatge autònom
17. Adaptació a noves situacions
18. Creativitat
19. Lideratge
20. Coneixement d’altres cultures i


costums
21. Iniciativa i esperit emprenedor
22. Motivació per la qualitat
23. Sensibilitat en relació als temes


ambientals


En el quadre podem observar semblances entre ambdós textos i també
algunes matisacions, canvis, i afegits en el segon:


• 17 competències d’ambdues propostes són idèntiques.
• 4 són molt similars però es matisen lleugerament, en alguns casos per


concretar-les en relació a l’estudi (la 5, la 16 i la 21, que canvia
“empresarial” per “emprenedor”) , i en altres no entenem perquè (la 20,
que diu “coneixement d’altres cultures i costums” quan en el Tuning deia
“comprensió” en lloc de coneixement.


• 2 són noves (afegides) i les considerem molt encertades, ja que són
concretament “raonament crític” (14) i “sensibilitat pels temes
mediambientals” (23).


En el cas de les competències genèriques « interpersonals », com el seu nom
indica, formen un grup de competències relatives a habilitats de relació i
actituds crítiques i ètiques (per dir-ho globalment), que per tant es converteixen
en unes de les competències que més treballem directament i indirectament en
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els estudis de mestra/e. Podem preguntar-nos perquè s’anota la competència
“habilitats en les relacions interpersonals” i en canvi no n’hi ha cap que faci
referència, en el mateix nivell, a les habilitats intrapersonals o a la gestió de les
relacions amb un mateix, l’equilibri emocional, la comprensió dels propis
sentiments, etc. En aquest cas, per exemple, proposaríem una mena de
“competència emocional”, que en el  mateix nivell, reunís allò inter i allò intra.


Un altre cas és el de separacions que no semblen gaire apropiades. Dues
“competències” clarament enfocades al tractament de la multiculturalitat –una
fa referència al reconeixement de la diversitat (la 13), i una altra al coneixement
d’altres cultures i costums (la 20)- es podrien reunir en una més completa i
global ”competència multicultural”.


D’altra banda, en analitzar la competència genèrica sistèmica nº 18 (creativitat
o capacitat de generar noves idees), hem vist que tot el grup de competències
sistèmiques fa referència precisament a aquesta, la creativitat, ja que si bé no
s’ha descrit prèviament, en estudiar-la descobrim que la “creativitat” inclou
entre els seus trets: la capacitat de lideratge, la motivació per la qualitat, la
iniciativa i l’esperit emprenedor, l’adaptació a noves situacions, i la capacitat
d’autoaprenentatge així com la motivació pel propi aprenentatge.


Tal i com ja el mateix informe Tuning adverteix, aquestes “competències” són
més aviat coneixements i destreses; però malgrat això, són capacitats o
coneixements, fins i tot actituds i valors, imprescindibles en la formació, no
solament dels mestres, sinó de qualsevol universitari.


3 LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES EN ELS ESTUDIS DE
MAGISTERI.


“Però és en el terreny de les competències específiques en què  Tuning fa la
seva gran aportació, en tant que aquestes són crucials per a la identificació
dels estudis universitaris, per a la comparació i per a la definició del primer i
segon cicle d’un estudi” (Tuning, 2002).


El fet que l’informe Tuning hagi adoptat aquesta denominació, per fer referència
a las competències pròpies de cada perfil professional, ha dificultat la
comprensió  de la seva naturalesa, doncs a vegades s’han identificat  amb els
coneixements específics, propis de cada àrea de coneixement. Com ja hem
assenyalat anteriorment,  en el cas dels estudis de mestre, de caire òbviament
professionalitzador, les competències específiques tenen una clara
correspondència amb el que en la bibliografia especialitzada s’anomenen
competències professionals.  En el Llibre Blanc apareixen com a
competències “específicas comunes a todos los perfiles de maestro”.


3.1. Competències inicials per a fer de mestre
Com en el cas de les competències genèriques, Tuning desenvolupà grups de
treball per àrees d’estudi (entre elles Educació), amb la finalitat d’arribar a una
proposta de competències específiques, referides a diferents perfils
professionals. Fent servir el mateix mètode, l’ús de qüestionaris que van ser
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resposts per professionals, empleadors i acadèmics, es va arribar a una
proposta de 17 competències específiques, referides al perfil conjunt de
mestre/a d’Educació Infantil i Primària, que es recullen en el quadre II.


En l’elaboració del Llibre Blanc de l’ANECA, també es va dissenyar un
qüestionari però, degut al poc temps previst per la seva realització, solament es
va passar a professors i professores de la universitat; no tenim, per tant,
l’opinió, tant fonamental en aquest procés, de professionals i empresaris. Com
a resultat d’aquest procés es van establir 23 competències, que es recullen
també en el quadre II.


També hem volgut recollir en aquest quadre comparatiu els estàndards
professionals establerts al Regne Unit (2002), com a requeriments per a la
formació inicial de mestres, doncs són un referent important previ, que hem
considerat d’interès.


Com hom pot imaginar, arribar a una llista de consens no és una tasca fàcil.
Encara més si es té en consideració el caire fortament contextualitzat i canviant
de la professió de mestre. Segons argumenten els experts, les competències
que orientin un currículum han de ser poques i bàsiques, però resulta difícil
proporcionar criteris que ajudin a seleccionar-les. D’altra banda, caldrà definir-
les, de manera que es puguin interpretar sense ambigüetats i establir criteris de
progressió i indicadors d’ avaluació.


QUADRE II
COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER A LA FORMACIÓ INICIAL DE MESTRES


(L. del Carmen, 2004)


Estàndards del Regne Unit (2000) Tuning (2002) ANECA (2005)
Coneixement i comprensió de les
matèries en què han estat formats.
Aquest coneixement ha d’assolir  el
nivell estàndard  establert.


Coneixement de la matèria a
ensenyar.


1. Coneixement dels
continguts que s’han
d’ensenyar i comprensió de
la seva singularitat
epistemològica i didàctica.


Comprenen com l’aprenentatge dels
estudiants pot afectar al seu
desenvolupament físic, intel·lectual.
lingüístic, social, cultural i
emocional.


2. Capacitat per a
comprendre la complexitat
dels processos educatius en
general i dels processos
d’ensenyament aprenentatge
en particular.
3. Sòlida formació científica
cultural i tecnològica.


Coneixen i comprenen la rellevància
del Programa del currículum
Nacional d’estudi.
____________________________
Coneixen i comprenen els valors,
objectius i propostes del
requeriments nacional
d’ensenyament definits al manual
del currículum nacional.
Comprenen el currículum de cada
matèria i   els objectius, principis, i
objectius d’aprenentatge de les
àrees.


4. Capacitat per analitzar i
qüestionar les concepcions
de l’educació presents a la
recerca i a les propostes
curriculars de l’administració
educativa.
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matèria i   els objectius, principis, i
objectius d’aprenentatge de les
àrees.


5. Capacitat per organitzar
l’ensenyança en el marc dels
paradigmes epistemològics
de les àrees, fent servir de
manera integrada els sabers
disciplinaris, transversals i
multidisciplinaris adequats al
respectiu nivell educatiu.


Seleccionen i preparen fonts i
planifiquen per una segura i efectiva
organització, tenint en compte els
interessos dels estudiants, la seva
base del llenguatge i cultura amb
l’ajut de professionals de suport
experts.


Capacitat per adaptar el
currículum a un entorn
determinat.


6. Dissenyar i desenvolupar
projectes educatius i unitats
de programació que
permetin adaptar el
currículum al context
sociocultural.


Tenen altes expectatives dels
alumnes i construeixen relacions
d’èxit centrades en el procés
d’ensenyament i l’aprenentatge.
Han de ser conscients de les
expectatives del currículum i dels
acords de l’ensenyament en les
fases de l’abans i el després del
rang d’edat en què són formats per
ensenyar.____________________
Cerquen el repte dels objectius
d’ensenyament- aprenentatge
rellevants per a tots els alumnes de
la seva classe.
Utilitzen els objectius del procés
d’ensenyament- aprenentatge per
planificar les lliçons i seqüències, i
per demostrar com avaluen
l’aprenentatge dels estudiants.


Compromís amb el progrés i
rendiment de l’alumne.


7. Compromís de potenciar
el rendiment acadèmic dels
alumnes i el seu progrés
escolar, en el marc d’una
educació integral.


Disposen d’altes expectatives pel
que fa al comportament dels
alumnes i estableixen un sistema
clar pel que fa a la disciplina de
classe i dirigeixen constructivament
el comportament dels alumnes i
promouen el seu autocontrol i la
seva independència.
Saben posar deures i altres tasques
fora de classe per tal de consolidar i
estendre el treball realitzat a la
classe, amb l’objectiu de motivar als
estudiants a aprendre de manera
autònoma.


8. Capacitat per a promoure
l’aprenentatge autònom dels
alumnes, partint dels
objectius i continguts propis
de cada nivell educatiu,
desenvolupant estratègies
que evitin la exclusió i la
discriminació.


Han de tractar als estudiants, amb
respecte i consideració i estar
permanentment interessats pel seu
desenvolupament com a aprenents.
____________________________
Demostren i promouen valors
positius, actituds i comportaments
que ells esperen dels seus
estudiants.


9. Capacitat per a dinamitzar
amb l’alumnat la construcció
participada de normes de
convivència democràtica, i
fer front i resoldre de manera
col·laborativa situacions
problemàtiques i conflictes.
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que ells esperen dels seus
estudiants.


S’han de familiaritzar amb el
Programa d’estudi de la Ciutadania i
el currículum nacional per educació
personal, social i de la salut.
Ensenyen l’estructura de les lliçons
o seqüències de treball amb interès
i motivant als alumnes a partir de:


- Deixar clars els objectius
d’aprenentatge.


- Utilització de mètodes
d’ensenyament interactius i
grups de treball
col.laboratius.


- Promoure activitats
autònomes que capacitin
els estudiants a pensar per
si mateixos i planificar i
dirigir el seu propi
aprenentatge.


Coneixement i domini de
diferents estratègies
d’ensenyament-aprenentatge.


10. Capacitat per a
seleccionar o preparar
materials didàctics i fer-los
servir en el marc específic
de les diferents disciplines.


Comunicar sensible i efectivament
amb pares i tutors, reconeixent el
seu rol en l’aprenentatge dels
estudiants així com els seus drets,
responsabilitats i interessos en
aquests.


Capacitat per a comunicar-se
eficaçment amb grups de
persones.


11. Capacitat de relació i
comunicació, així com
d’equilibri emocional en les
diverses circumstancies de
l’activitat professional.


Tenen en compte la capacitat
d’interessos, expectatives i reptes
dels nois i noies i alumnes de
diferent grups culturals i ètnics per
tal de què tots puguin assolir un bon
progrés.


Saben identificar i donar suport a
aquells alumnes amb els quals
estan treballant i que no assoleixen
el seu potencial d’aprenentatge o
aquells que tenen dificultats de
comportament, emocional o social.


Participen i col·laboren amb el
personal de suport i altres
professionals relacionats amb el
procés d’ensenyament-
aprenentatge. Coneixen com
demanar, sol·licitar consell des dels
diferents especialistes per atendre
la diversitat de necessitats
educatives especials.


Capacitat per respondre a la
diversitat de l’alumnat.


12. Respecte a les
diferències culturals i
personals dels alumnes i
altres membres de la
comunitat educativa.
13. Capacitat per a realitzar
activitats educatives de
reforç en el marc d’una
educació inclusiva.
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Coneixen un ventall d’estratègies
per promoure un bon comportament
i establir un ambient favorable
d’aprenentatge.
Estableixen un ambient concret
d’aprenentatge on la diversitat és
contemplada i els alumnes se
senten segurs.
____________________________
Són capaços de planificar
oportunitats per tal que els alumnes
aprenguin també fora del context
escolar, a partir de visites a
museus, teatres, treball de camp,
diferents oficis, amb l’ajut d’altre
personal apropiat a aquest
aprenentatge.


Capacitat per a crear un
clima apropiat afavoridor de
l’aprenentatge.
Capacitat per a millorar
l’entorn d’ensenyament-
aprenentatge.


14. Capacitat per promoure
la qualitat dels contextos en
els que es desenvolupa el
procés educatiu, de manera
que es garanteixi el benestar
dels alumnes.


Utilitzen efectivament les
tecnologies de la informació i la
comunicació en el seu
ensenyament.


Capacitat per a fer servir les
tecnologies de la informació i
la comunicació i integrar-les
en entorns d’aprenentatge.


15. Capacitat per a fer servir
i incorporar adequadament a
les activitats d’ensenyament
aprenentatge les tecnologies
de la informació i la
comunicació.


Participen i contribueixen a
organitzar els temps d’ensenyament
apropiat al context de l’escola.


Capacitat per a gestionar el
temps eficaçment.


Utilitza adequadament un rang
d’estratègies de control i seguiment
per avaluar el progrés dels
estudiants, en relació als nivells
descrits en el currículum, amb la
intenció de planificar objectius
d’aprenentatge i utilitzar aquesta
informació per millorar la seva
planificació i el seu ensenyament.
_____________________________
Registren sistemàticament  el
progrés i els assoliments  dels
estudiants per evidenciar i
demostrar el seu treball i el seu
progrés al llarg del temps. Ells
utilitzen aquesta informació per
ajudar als estudiants a recordar el
seu propi progrés i informar de la
planificació.


Són capaços d’utilitzar els registres
com a base per descriure de
manera oral i escrita a pares, tutors
i altres professionals el progrés dels
estudiants.


Capacitat per a avaluar els
resultats d’aprenentatge i el
rendiments dels alumnes.
Capacitat per a reflexionar
sobre la pròpia actuació i
autoavaluar-se.


16. Capacitat per a fer servir
l’avaluació com element
regulador i promotor de la
millora de l’ensenyament, del
aprenentatge i de la seva
pròpia formació.


Capacitat per a orientar els
alumnes i els pares.


17. Capacitat per exercir la
funció tutorial, orientant els
alumnes i pares i coordinant
l’acció educativa referida al
seu grup d’alumnes.
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Són capaços de millorar el seu
propi ensenyament a partir de l’
avaluació, aprendre des de la
pràctica i altres evidencies. Estan
motivats i són capaços
d’incrementar la seva
responsabilitat pel seu propi
desenvolupament professional.


Actitud positiva envers la
necessitat de
desenvolupament
professional continu.


18. Capacitat per assumir la
necessitat de
desenvolupament
professional, mitjançant
l’autoavaluació de la pròpia
pràctica.


Treballen col·laborativament amb
altres especialistes i col·legues,
amb l’ajut d’un mestre amb
experiència, per tal d’incloure
assistents o altres adults per
millorar l’aprenentatge dels
estudiants.


Capacitat per a resoldre
problemes de manera
col·laborativa.


19. Capacitat per a treballar
en equip amb els companys
com a condició necessària
per a la millora de l’activitat
professional, compartint
sabers i experiències.


Contribuir  i compartir
responsabilitats en la vida escolar.


20. Capacitat per col·laborar
amb els diferents sectors de
la comunitat educativa i de
l’entorn.


Tenen coneixement, en són
conscients i treballen pel sistema
d’estatus relacionats amb les
responsabilitats dels mestres.


21. Tenir una imatge realista
d’un mateix, actuar en
coherència amb les pròpies
conviccions, assumir
responsabilitats, prendre
decisions i relativitzar les
possibles frustracions.
22. Assumir la dimensió
ètica del mestre potenciant
en l’alumnat una actitud de
ciutadania crítica i
responsable.
23. Participar en projectes
de recerca relacionats amb
l’ensenyament-aprenentatge,
introduint propostes
innovadores orientades a la
millora de la qualitat
educativa.


Com es pot comprovar, el nombre de competències, la manera de descriure-
les, i el grau de detall varien considerablement d’una proposta a l’altra. En el
cas concret del Llibre Blanc de l’ANECA, considerem que alguns dels enunciats
que recull no es poden considerar competències (1, 3, 13). En altres casos no
estan clarament definides (4, 5, 23). Però un bon nombre de elles poden ser un
referent fonamental per articular la nova formació inicial de mestres a casa
nostra.


D’altra banda, el fet de que els límits temporals de la convocatòria de l’ANECA
no hagi permès fer la consulta professional i social adequada, no justifica que
no pugui fer-se a “posteriori”, amb la finalitat de validar el que es consideri
adequat d’aqueta proposta i millorar el que sembli oportú. No fer-ho implica
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deixar de banda un dels requisits bàsics del procés de Convergència Europea i
mantenir els mestres, una vegada més, al marge de la formació inicial.


3.2. Sobre les competències específiques i els continguts de les àrees de
didàctica específica.
Fins ara hem parlat de competències genèriques i professionals, però l’ANECA
en el seu llibre blanc fa uns altres llistats, considerablement llargs, del que
anomena competències específiques per a assolir els objectius de les àrees, en
l’Educació Primària, o les competències específiques per l’Educació Infantil.
Aquestes es refereixen particularment a les àrees de coneixement del
currículum d’educació primària, i per tant dependrien de les àrees de
coneixement anomenades “didàctiques específiques”.


El primer que s’ha de dir, per emmarcar-ho i salvant algunes excepcions, és
que aquestes competències específiques per àrees, no són ben bé
competències2: són clarament continguts, com a molt recursos cognitius que
serien necessaris per a assolir competències professionals i que, a més, molt
contradictòriament amb l’esperit de convergència europea, es centren en les
disciplines, matèries i àrees.


Per tant, i per deixar de moment aparcat aquest tema, el conclourem fent
algunes consideracions. Les competències específiques d’àrea3:


a) No són pròpiament competències. Tampoc no apareixen proposades en
l’informe Tuning com a tals.


b) No s’haurien de subdividir en “disciplinars, “saber fer”, etc., a no ser que
ens inclinem per considerar-les directament continguts4.


c) Es podrien incloure, totes elles, en una competència professional
conjunta que es podria anomenar “competència didàctica específica de
cada àrea curricular” que, de fet, reuniria un “camp” de les competències
professionals comunes (per exemple, la 1, la 3, i especialment la 5:
capacitat per organitzar en el marc dels paradigmes epistemològics de
les àrees, fent servir de manera integrada els sabers disciplinars,
transversals i multicisciplinars adequats al respectiu nivell educatiu).5 Es
poden incloure, doncs, almenys de dues maneres:
• Com a recursos específics (o continguts, experiències, etc.), del


tipus saber i saber fer (principalment) necessaris per a aquesta
competència, o per dir-ho més directament, per a ser competent com
a mestre en el treball de cadascuna de les àrees; per poder ensenyar
els continguts d’aquesta àrea.


• Com a competències didàctiques que concreten les
competències didàctiques professionals (o sigui, les
específiques i comunes a tots/es els /les mestres), com ara les


                                                            
2 Segons la definició de competència que hem elaborat en l’anterior apartat.
3 Encapçalament oficial ANECA (competencias específicas para … de las áreas)
4 Recordem que les competències, explícitament, han de mobilitzar, però no “ser”, recursos com ara
sabers, procediments, estratègies, actituds i valors, etc.
5 Cal recordar que aquestes competències, tant les professionals com les “específiques de l’àrea” es van
puntuar i valorar, i que les més ben avaluades, les que es consideraven més importants, eren les que
directament feien referència a la “didàctica específica” de les àrees i als coneixements sobre les matèries a
ensenyar.
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que fan referència a: avaluació, inclusivitat, materials didàctics,
programació, transversalitat, interdisciplinarietat, innovació, etc.


d) D’altra banda, gran part d’aquestes anomenades competències
específiques d’àrea, i que sí que podrien ser competències reals, i que
són molt característiques d’una o algunes àrees específiques (o molt
factibles, fàcils de desenvolupar, i tradicionalment associades a una o
més d’una àrea), creiem que es podran fer encaixar directament en les
competències genèriques (per exemple, la creativitat, la competència
“multicultural”, la comunicació en la llengua materna, el coneixement
d’una llengua estrangera) i/o profess iona ls  (la sensibilitat
mediambiental, per exemple).


4 UNA PROPOSTA DE SÍNTESI


Creiem, amb molts altres, que s’ha de fer una selecció, ja que no és operatiu
treballar amb un nombre tan gran de competències (només les genèriques més
les professionals ja serien 23 més 23; i encara caldria afegir-n’hi); d’altra banda,
treballar les competències genèriques desvinculades dels continguts propis
dels estudis, és a dir, com una classe especial de matèries afegides,  pot
resultar un esforç poc funcional. Per això, i d’acord amb el que hem observat
que estan fent tant els capdavanters en l’execució dels programes de
convergència, com també algunes de les universitats espanyoles que s’hi van
posant, ens hem plantejat elaborar la següent proposta integradora .


Revisant el què anomenem competències genèriques (o transversals) i
professionals (o específiques i comunes d’ANECA):


• Hem constatat que en molts casos estan relacionades: no s’entenen les
unes sense les altres, o es treballen les unes a partir de o alhora que les
altres, o són concrecions en l’àmbit de l’educació infantil i primària de les
genèriques, en relacions d’inclusió, intersecció o semblança.


• Hem plantejat la possibilitat de reunir diverses competències d’entre les
descrites, tant les genèriques com les professionals (algunes de les
quals, diguem-ho d’entrada, tampoc són pròpiament competències) en
grups. Realitzant aquesta tasca creiem que podrem reduir el nombre a
una quantitat més pràctica, però encara més important, elaborarem una
síntesi de competències més equilibrada i coherent amb l’esperit de la
proposta europea.


Per aconseguir-ho, realitzarem unes anàlisis, comparacions, integracions i
reduccions, que són una proposta de discussió per a arribar a un consens,
sobre el qual treballar conjuntament tot el professorat del departament (en
primer lloc) i tots els estudis de magisteri de Girona, incloent-hi els estudiants,
per descomptat (en segon lloc). Aquestes tasques les anirem fent per parts,
però tenen dues fases inicials que seqüenciem en relació als resultats que
esperem obtenir:
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1) Primera selecció: es tracta d’associar, reunir i reduir el nombre de
competències genèriques, mostrant com les treballarem alhora que
algunes de les professionals.


2) Segona selecció: tindrem aleshores el llistat de l’ANECA complet pel que
fa referència a les competències professionals, més algunes
competències genèriques que no haguem pogut incloure en aquestes.
Aleshores, tractarem de reunir, i per tant reduir i redefinir, les
competències professionals, a uns descriptors més globals, sintètics i
pròpiament «competencials». Així tindrem també un llistat més reduït de
competències professionals.


Quan tinguem un llistat més curt i més coherent de competències « oficials »,
haurem deixat clar que inclouen les que proposa l’ANECA pel títol (genèriques i
professionals), i treballarem per àrees per decidir com les desenvolupem, en
quin grau i nivell, amb quines activitats i recursos, i com les avaluarem.


En definitiva, respecte de les genèriques i llur relació amb les professionals,
podrem identificar :


a) Les competències genèriques que, a través de les professionals,
apareixen més vegades o en major grau, fins i tot algunes que són
gairebé idèntiques (encara que en el cas de les professionals estan
descrites amb més concreció respecte dels processos i situacions en els
quals s’haurien d’aplicar). Entre aquestes podríem destacar les que fan
referència a la multiculturalitat, la diversitat i la inclusivitat en general, les
competències de raonament crític i de compromís ètic; i especialment
una competència que podria reunir les habilitats interpersonals amb les
habilitats intrapersonals, és a dir, una mena de competència emocional i
social totalment necessària per a exercir com a mestra o mestre, i
també la competència de treball en equip, interdisciplinar inclòs.
Observem que aquestes són competències anomenades “personals”.


b)  Les competències genèriques que, òbviament, podem treballar i ja
treballem en els estudis de mestre, i concretament des de les àrees
de didàctica específica, d’una manera podríem dir imprescindible (ja que
si no els estudiants no se’n sortirien) i, alhora, molt més “aplicada”,
“contextualitzada” i concreta. En aquest cas, hi podríem destacar
bàsicament totes les instrumentals i en gran part, les sistèmiques.


Tot i que produirem una proposta concreta de descripció i identificació de
competències pels estudis de mestre/a, la idea principal és que no creiem gens
oportú treballar les competències genèriques com a “assignatures” per a tots
els estudiants de la facultat i de la universitat, sinó que el que cal és evidenciar
com, amb recursos econòmics, de professorat i de temps d’estudi i pràctica,
aquestes competències genèriques es desenvolupen perfectament i és més, és
imprescindible desenvolupar-les, a través dels continguts i de la concreció
pràctica de les assignatures dels estudis de mestre.
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Aquesta proposta concreta, en la qual ja estem treballant, serà motiu d’un altre
article. Esperem haver arribat a una reducció comprensiva de les competències
específiques, comunes o professionals, i per tant haver escurçat força el
nombre total de competències que hauríem de treballar en els estudis de
magisteri.


Amb tot això no pretenem aconseguir un “efecte d’ampliació” del qual ja estem
fent i continuarem fent, si pot ser millor; sinó precisament EVIDENCIAR que,
per una part, és el que ja fem i el que farem “per lògica disciplinar” en un estudi
de magisteri, i per altra, que d’aquesta manera no cal un temps a part per
treballar en abstracte “l’anàlisi i la síntesi”, o “l’habilitat en les relacions
interpersonals”, “el reconeixement de la diversitat i la muticulturalitat”, o el
“raonament crític” per posar alguns exemples”. El millor fóra, si calgués, donar
una mica més de “temps” (que es tradueix en crèdits) a les assignatures,
perquè no només aborden totes aquestes competències COM A PART
IMPRESCINDIBLE de la formació dels estudiants, sinó que a més,
CONCRETEN EN SITUACIONS I PROCESSOS ESPECÍFICS DE LA
PROFESSIÓ aquests coneixements, capacitats i destreses transversals.
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