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Resum 

Anunciar la necessitat d'una nova figura, el formador de 

formadors del professorat de l'àmbit científic i tecnològic 

dins de la formació contínua del professorat científic i 

tecnològic. Definir la figura del formador de formadors del 

professorat de l'àmbit científic i tecnològic, així com les 

competències professionals que la determinarien. 

Presentar la planificació de les sessions de formació del 

formador de formadors del professorat de l'àmbit científic i 

tecnològic, abraçant des de l'anàlisi de necessitats socials-

grupals-individuals, els objectius, continguts, seqüenciació 

d'aquests, metodologies, estratègies i activitats fins a 

l'avaluació d'aquesta.  

Finalment la creació de propostes, estratègies i material 

NTIC de recolzament orientades per les línies marcades en 

el projecte i d'aplicació a les aules d'ensenyament científic i 

tecnològic. 

1. Necessitat de la creació de la figura del 

formador de formadors del professorat. 

El projecte es planteja la necessitat de promoure la figura 

del formador de formadors del professorat (FFF) científic i 

tècnic, l’existència d’aquest perfil hauria de donar resposta 

a les necessitats de formació del professorat d’aquest àmbit 

(primària, secundària, batxillerat, formació professional i 

universitari) i als formadors d’aquests. 

 
Figuara 1: Formació contínua del professorat. 

 

Aquesta figura que proposaríem hauria d’assumir la 

responsabilitat de la millora de la formació contínua del 

professorat científic i tècnic, ja que hauríem detectat que 

aquest tipus de formació tindria dues branques ben 

diferenciades però amb certes mancances  les quals la 

figura del formador de formadors del professorat (FFF) 

hauria de promoure´n propostes de solució. 

La formació contínua del professorat científic i tècnic es 

caracteritzaria per cursos de coneixements punters científics 

i tècnics desenvolupats per llicenciats, graduats i doctors de 

les titulacions tècniques, però mancats d’eines 

pedagògiques, o per cursos orientats a la potenciació 

d’eines didàctiques i pedagògiques desplegades per 

llicenciats, graduats o doctors de les titulacions 

pedagògiques, però aquests mancats de qualsevol 

coneixement i sensibilitat científica i tècnica. 

 
Figura 2:Formació del FFF cient/tècnic 

 

La proposta del projecte seria promoure una nova figura 

que es pogués definir com a especialista d’aquests dos 

camps i per tant ser competents per afrontar els reptes de la 

formació continua del professorat científic i tècnic. 
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2. Com hauríem definit les competències 

professionals del FFF científic i tècnic? 

Per tal d’anunciar les competències que definirien la figura 

del formador de formadors del professorat (FFF) científic i 

tècnic, que alhora emmarcarien les situacions futures de 

desenvolupament professional d’aquesta, amb anterioritat 

seria necessari estudiar l’estat de l’art, és a dir investigar 

al voltant de: 

 La caracterització de les competències 

professionals, la seva tipologia, caràcter i la 

formació i desenvolupament d'aquestes.  

 Centrar l'avaluació de les competències 

professionals, analitzar tant l'objecte, com la 

finalitat, el moment, els models, els instruments, el 

referent i el qui ha d'avaluar-les.  

 Analitzar les competències professionals, els rols i 

les funcions dels formadors de formadors, així 

com la formació d'aquests.  

 Recopilar les competències docents, tant les de 

caràcter genèric com específiques de la docència, i 

les competències que emmarquen als formadors de 

formació contínua.  

 Investigar en quina direcció s'encamina la 

formació de formadors incidint principalment en la 

influència de les NTICs i del context d'actuació del 

professorat.  

 Detallar els diferents agents de la formació 

contínua del professorat de l'àmbit científic i 

tecnològic. 

 Les peculiaritats de la docència dels coneixements 

científics i tècnics, aquells aspectes que la 

diferencien d’altres branques del saber. 

 L’anàlisi a nivell d’objectius, capacitats i 

competències que definirien els graduats de les 

titulacions científiques i tècniques. 

 

3. Objectius i competències professionals del 

FFF científic i tècnic. 

Així doncs, ens veuríem capacitats per formular els 

objectius professionals d’acció d’aquesta figura dins de 

l’entramat de la formació contínua del professorat científic i 

tècnic: 

 Capacitat per dissenyar, impartir, gestionar i 

avaluar processos formatius emmarcats en la 

formació dels FF científics i tècnics. 

 Suport al FF perquè sigui capaç d’augmentar i 

perfeccionar els seus coneixements i experiències 

que li permetin satisfer els seus interessos i així 

desenvolupar-se individual, social, laboralment. 

 Conèixer les tendències del món del treball, la 

docència i l’àmbit científic i tècnic. 

 Desenvolupar competències pedagògiques, 

psicopedagògiques i didàctiques d’un abast 

genèric i transversal d’aplicació en qualsevol 

branca, nivell o àmbit de la formació. 

 Recercar, ampliar i crear nous recursos, eines i 

instruments pedagògics, psicopedagògics i 

didàctics d’aplicació contrastats en les especialitats 

científiques i pedagògiques. 

 Promoure la figura del Formador de Formadors de 

Formadors. 

 

Aquests objectius els quals hauria d’integrar la figura del 

formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i 

tècnic es traduirien en un extens desplegament de 

competències professionals les quals definirien la figura. 

 

 Aquestes estarien definides per un ampli ventall de 

vessants d’acció, les quals es podrien sintetitzar en vuit 

categories competencials, les quals llistarem i que poden 

ser consultades profundament al capítol 10 del projecte 

final de carrera del mateix nom: 

 

1. Competències transversals. 

2. Competències curriculars. 

3. Competències professionals. 

4. Competències pedagògiques. 

5. Competències d’investigació i innovació. 

6. Competències com a formador (acció formativa). 

7. Competències en la transmissió del coneixement 

científic i tècnic. 

8. Competències en el desenvolupament  de la 

investigació i innovació del FFF. 

 

4. Actuació del formador de formadors del 

professorat científic i tècnic. 

La planificació de les sessions de formació del formador de 

formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic 

hauria de comprendre i assimilar aquelles facetes que la fan 

única i específica, així, hauria de fer referència a l’àmbit 

científic i tecnològic en el qual es desenvolupa la seva 

investigació i aplicació i que l’allunyaria dels àmbits 

humanístics, socials o artístic, i alhora hauria de preveure la 

formació i situació de treball dels destinataris, formadors de 

formadors i professorat de l’àmbit científic i tecnològic 

sense oblidar mai els alumnes que desenvolupen la seva 

formació secundària, universitària o professional en el 

camp científic i tecnològic. Conseqüentment la 

planificació del disseny formatiu del FFF vindria orientat 

per: 

 Canvi d’orientació d’ensenyar cap a l’orientació 

d’aprendre. 

 Perfil enfocat a competències, enlloc de cap a 

resultats. 

 Adoptar una visió completa del desenvolupament 

curricular. 

 Incorporar elements de flexibilitat que permetin la 

versatilitat en els mètodes d’ensenyament segons 

les característiques dels estudiants. 

 Usar de manera apropiada i efectiva tècniques 

modernes d’aprenentatge i d’ensenyament. 

 Donar suport al procés d’aprenentatge al llarg de la 

vida. 



Tot això s’hauria de traduir en l’elecció de metodologies, 

estratègies i activitats coherents i efectives per tal d’assolir 

els objectius que el professorat caldria que es plantegés amb 

la intenció que l’alumnat aconseguís integrar el conjunt de 

competències formatives que pel seu perfil educatiu 

s’haguessin descrit, des de la vessant d’una vessant de FFF 

expert en la docència científica i tècnica, caldria potenciar 

aquelles metodologies que s’orientessin per promoure 

estratègies didàctiques actives, participatives, 

socialitzadores, col·laboratives i cooperatives centrades 

en l’alumne i amb atenció individualitzada per cada un 

d’ells. 
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Taula 1. Metodologies docents. 

 

La proposta en relació a les metodologies docents, com a 

grans enfocaments teòrics a partir dels quals organitzar els 

recursos i activitats, no es trobaria en decidir entre una 

metodologia més aviat pràctica o expositiva per a guiar la 

tasca docent dels àmbits científics i tecnològics.  

Creiem que la tasca del formador de formadors de 

formadors hauria de passar per desenvolupar estratègies 

docents, mitjans amb els quals desenvolupar metodologies 

(treball per projectes, classe magistral, laboratori...), i 

activitats, elements concrets amb que es desenvolupen les 

estratègies que comportin un treball per al professor i un 

treball per l’alumne, tant basats en metodologies 

pràctiques com expositives, però les hauria d’acompanyar 

de les eines i recursos per a que els FF i F siguin capaços 

d’adaptar-les, desenvolupar-les i decidir quan tocaria 

l’aplicació d’una o l’altre.  

Pensem que en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia 

hi hauria cabuda per a les diverses metodologies docents 

tant antagòniques a primera vista algunes però totalment 

complementàries i sumatives i amb els seus espais 

d’aplicació al llarg d’un curs. 

Arribats al moment del plantejament del disseny de 

formació caldria estructurar en matèries, crèdits i 

assignatures i decidir les estratègies, activitats i 

procediments d’avaluació.  

Hauríem de buscar la idoneïtat de cada tipus d’activitat i 

estratègia per a la formació de certes competències 

genèriques, específiques o transversals. L’anàlisi 

posterior de l’estructura obtinguda permetria jutjar quines 

competències s’assolirien amb el disseny plantejat. Actuant 

d’aquesta forma seria possible detectar les mancances en 

el disseny inicial, poder-les corregir o adaptar tot 

modificant les estratègies oportunes. 

El disseny del perfil de formació hauria de combinar 

adequadament les activitats i estratègies, per tal d’assegurar 

el desenvolupament harmònic dels continguts de dificultat 

creixent i competències transversals cada cop més properes 

a les que s’haurien de posar en joc en el món professional. 

En línies generals,  podríem distingir dos grans tipus 

d’estratègies i activitats d’aplicació en la docència científica 

i tecnològica: 

 Les que es fonamenten en la transmissió de 

continguts, com ara les classes magistrals. 

 Les més sintètiques, com són el treball per 

projectes, el treball final de carrera, el laboratori 

integrat, el debat, la tutoria, el pràcticum o les 

visites de fàbriques, que permeten formar les 

competències més transversals. 

 

Tot i així, les tendències educatives s’encaminarien cap a la 

promoció de les activitats que hauríem anomenat més 

sistèmiques ja que aquestes permetrien treballar no només 

les parts més cognitives dels estudis (coneixements, 

conceptes i fets), sinó que abraçarien també el treball de les 

competències pràctiques (el desenvolupament d’habilitats i 

destreses com podria ser la resolució de problemes o el 

treball al laboratori o taller) i a més a més estarien 

dissenyades per a integrar el treball de les competències 

més transversals dels àmbits científics i tècnics (en serien 

exemples el treball en equip, l’emprenedoria o la promoció 

dels valors científics). 

Seria important apuntar que des del món empresarial les 

mancances més grans que detectarien en els graduats 

científics i tècnics, es trobarien principalment en 

l’adquisició de les competències més transversals dels 

perfils de les titulacions, com el treball en equip, la 

capacitat de negociació o la comunicació experta tant oral 

com escrita. 

5. Conclusions 

 

La necessitat de la creació de la figura del formador de 

formadors del professorat científic i tècnic és una evidència, 

sobretot un cop analitzada la realitat demandada pel món 

laboral actual i les competències que seria capaç de 

desenvolupar un graduat científic i tècnic, després del seu 

pas tant per la universitat com per l’educació secundària o 

professional. 

El fet que la major part de les accions formatives que es 

porten a cap als instituts i les facultats estiguin centrades 

principalment en les més clàssiques eines pedagògiques que 

obliden el treball i integració de les competències més 

transversals però que també defineixen els científics, 

enginyers o arquitectes, possibilita el camp de treball per on 

caldria que el FFF es desenvolupes. 


