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El projecte es planteja la necessitat de promoure la figura del formador de formadors del 

professorat 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. 

 

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 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. 

 

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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Per tal de caracteritzar en forma de competències aquest perfil de formador de 

formadors del professorat científic i tècnic en un primer terme del projecte hauríem 

definit un marc teòric on hauríem indagat 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. 
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A partir d’aquí es proposaria el conjunt de les competències que definirien aquesta nova 

figura dins de l’àmbit de la formació contínua científica i tècnica, a més a més i fent un 

nou pas endavant també definiríem tots els passos per una planificació òptima de les 

sessions formatives del formador de formadors del professorat dins de l’àmbit de les 

ciències i la tècnica, com a exemple de disseny formatiu idoni per tal d’assolir les 

competències que definirien als futurs graduats de les titulacions científiques i 

tècniques. 

 

 

Formador de formadors del professorat Professor científic o tècnic 

Competència professional Perfil de formació 

Coneixements científics i tècnics Resolució de problemes 

Treball al laboratori NTICs 

Autoaprenentatge Metodologies didàctiques 
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MARC TEÒRIC 

 

1.Caracterització de les competències professionals. 

Anàlisi lexicològic del terme competència. 

Definicions de competència. 

Caracterització de les competències i el seu desenvolupament. 

Tipologia de les competències. 

Resum de les característiques de les competències. 

La formació en el desenvolupament de les competències professionals. 

Les competències, es tenen o s’aprenen? 

 

2.L’avaluació de les competències professionals. 

Introducció. 

Que entenem per avaluació? 

L’objecte de l’avaluació. 

La finalitat: Per què avaluar les competències professionals? 

En quin moment hem de plantejar l’avaluació de la competència professional? 

Models d’avaluació de la competència professional. 

Instruments per a l’avaluació de la competència professional. 

Qui ha d’avaluar la competència professional? 

El referent de l’avaluació de la competència professional. 

La presa de decisions. 

Síntesi de l’avaluació de les competències professionals. 

 

3.El formador de formadors. 

Introducció. 

El formador de formadors com a professional. 

La figura del formador i del formador de formadors. 

Els rols, les funcions i les competències dels formadors de formadors. 
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La formació del formador de formació contínua. 

 

4.Les competències docents. 

Introducció. 

Classificació de les competències docents. 

Les competències del formador de formació contínua. 

 

5.Cap a on s’encamina la formació de formadors. 

Introducció. 

Influència de les NTICs en l’activitat del formador. 

La influència del context d’actuació en l’activitat del formador de formadors.  

La qualificació dels formadors de formadors. 

 

 

MARC PRÀCTIC 

 

6.Anàlisi dels diferents agents de la formació contínua del professorat científic i 

tecnològic. 

Els agents actuals en la formació del professorat. 

La necessitat d’una nova figura, el formador de formadors dels formadors (FFF). 

El formador de formadors dels formadors (FFF). 

Síntesi de tasques del formador de formadors dels formadors (FFF). 

 

7.El coneixement científic i tecnològic. 

Introducció. 

Aspectes diferencials de la formació de les ciències i la tecnologia.  

Els límits del saber. 

Noves aproximacions al currículum. 

La resolució de problemes com a síntesi del “saber” científic i tècnic. 

El treball en el laboratori. 
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Els valors en la formació de les ciències i la tecnologia.  

La comunicació i el treball en equip. 

El perfil de formació de les titulacions científiques i tècniques. 

 

8.Objectius/ Capacitats/Competències de les titulacions superiors. 

El procés per definir les competències. 

Influències i condicionants. 

Les competències en l’educació superior. 

Les competències de l’àmbit pedagògic. 

Les competències en les titulacions de l’àmbit científic i tecnològic. 

Les competències en les ENGINYERIES. 

 

9.Les competències del formador de formadors dels formadors. 

Introducció. 

Competències generades per la caracterització de les competències professionals. 

Competències com a formador de formadors. 

Les competències generades des de la docència. 

Competències generades per la influència de les NTICs. 

Competències generades per la influència del context i l’experiència. 

Competències generades de l’anàlisi dels diferents agents de la formació continua. 

Competències generades de l’estudi del coneixement científic. 

Competències generades de l’anàlisi de les titulacions superiors. 

 

10.Taules resum de les competències del formador de formadors del professorat 

científic i tècnic. 

Necessitats a les quals donaria resposta la figura del formador de formadors del 

professorat científic i tècnic. 

Objectius bàsics a assolir per la figura del formador de formadors del professorat 

científic i tècnic. 

Competències transversals. 

Competències curriculars. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

10  

 

Competències professionals. 

Competències pedagògiques. 

Competències d’investigació i innovació. 

Competències com a formador (acció formativa). 

Competències en la transmissió del coneixement científic i tècnic. 

Competències en el desenvolupament  de la investigació i innovació del FFF. 

 

11.Planificació de les sessions de formació. 

 

Planificació i formació. 

 

Les diferències de planificar en ciències naturals i socials. 

 

La planificació educativa i els seus components. 

 

Model de planificació de la formació. 

 

 

12.Sessions de formació del formador de formadors de formadors. 

Introducció. 

 

Planificació de les sessions de formació del formador de formadors de formadors. 

 

Anàlisi de necessitats de formació. 

 

Els objectius de formació per a les ciències i la tecnologia. 

 

Els continguts i la seva seqüenciació. 

 

Els models didàctics i activitats d’ensenyament aprenentatge. 

 

L’avaluació de les estratègies i activitats de les sessions formatives del FFF. 

 

 

13. Estratègies per integrar les competències científiques i tècniques. 

Introducció. 

Les tendències de l’ensenyament superior. 

Els perfils de formació de les titulacions científiques i tècniques. 

Per que descriure les titulacions en competències. 
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Que entenem per competència professional. 

 

El professor com a mediadors d’aquest canvi. 

La planificació de l’acció formativa. 

El plantejament de les competències de formació en les titulacions científiques i 

tècniques. 

Seqüenciació de les competències de formació al llarg d’una planificació curricular. 

Model didàctic per al desenvolupament de les competències científiques i tècniques. 

Estratègies i activitats per la docència científica i tècnica. 

Competències cognitives i teòriques de les disciplines científiques i tècniques. el saber. 

Competències pràctiques de les titulacions científiques i tècniques. el saber fer. 

Competències transversals de les titulacions científiques i tècniques. el saber ser i estar. 

Resum d’estratègies enfront de les competències que integrarien. 
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tècnic. 

Taula 10.3.: Competències transversals instrumentals 

Taula 10.4.: Competències transversals interpersonals. 

Taula 10.5.: Competències transversals sistemàtiques. 

Taula 10.6.: Competències referents a la formació inicial científica i tècnica. 

Taula 10.7.: Competències referents a la formació inicial pedagògica 

Taula 10.8.: Competències referents a l’experiència i pràctica prèvia. 

Taula 10.9.: Competències derivades de la professionalitat. 

Taula 10.10: Competències derivades del foment i avaluació de noves 

competències pròpies com a professional. 

Taula 10.11.: Competències derivades del foment i avaluació de noves 

competències com a FFF. 

Taula 10.12.: Competències transversals pedagògiques 

Taula 10.13.: Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

Taula 10.13.: Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 
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Taula 10.14.: Competències derivades del coneixement de la responsabilitat en 

l’ensenyament. 

Taula 10.15.: Competències en la gestió de la formació. 

Taula 10.16.: Competències derivades de les condicions organitzatives i 

polítiques 

Taula 10.17.: Competències com a garant de la vida de centre. 

Taula 10.18.: Competència en referència al context d’aplicació. 

Taula 10.19.: Competències específiques en referència al context d’aplicació. 

Taula 10.20.: Competències formatives en referència al context d’aplicació 

Taula 10.21.: Competències referents al treball cooperatiu. 

Taula 10.22.: Competències referents al foment del treball cooperatiu. 

Taula 10.23.: Competències en la millora de la qualitat de la formació. 

Taula 10.24.: Competències en la promoció de la millora de la qualitat de la 

formació. 

Taula 10.25.: Competència investigadora. 

Taula 10.26.: Competències en innovació. 

Taula 10.27.: Competències pel foment i avaluació de noves competències. 

Taula 10.28. Competències referents a la generació de noves competències. 

Taula 10.29.: Competències transversals com a formador. 

Taula 10.30.: Competències en el disseny de la formació. 

Taula 10.31.: Competències en la identificació de necessitats de formació. 

Taula 10.32.: Competències referents a la planificació d’objectius. 

Taula 10.33.: Competències referents a la planificació d’activitats. 

Taula 10.34.: Competències referents a la planificació de projectes. 

Taula 10.35.: Competències referents a la planificació de recursos. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

22  

 

Taula 10.36.: Competències generals en l’execució de programes formatius. 

Taula 10.37.: Competències derivades de l’aprenentatge. 

Taula 10.38.: Competències tècniques en la docència. 

Taula 10.39.: Competències d’execució referides al context. 

Taula 10.40.: Competències en la planificació de l’avaluació. 

Taula 10.41. Competències en l’avaluació dels formants. 

Taula 10.42.: Competències en l’avaluació dels cursos. 

Taula 10.43.: Competències en l’avaluació de la pròpia acció. 

Taula 10.44.: Competències de comunicació a l’aula. 

Taula 10.45.: Competències en la direcció de grups. 

Taula 10.46.: Competències en formació cooperativa. 

Taula 10.47.: Competències en el foment de la cooperació. 

Taula 10.48.: Competències referents a l’assessoria i tutoria. 

Taula 10.49.: Competències derivades de la relació individual amb cada alumne. 

Taula 10.50.: Competències de formació de l’àmbit científic i tècnic. 

Taula 10.51.: Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

Taula 10.52.: Competències referides al desenvolupament de la tasca pedagògica 

en l’àmbit científic i tècnic. 

Taula 10.53.: Competències referents als continguts i límits del saber. 

Taula 10.54.: Competències referents a les aproximacions al currículum. 

Taula 10.55.: Competències referents a la seqüència dels continguts. 

Taula 10.56.: Competències referents a la relació entre teoría i experimentació. 

Taula 10.57.: Competències referents a la recerca i l’equipament. 

Taula 10.58.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació a 

les activitats. 
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Taula 10.59.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació a 

l’alumnat. 

Taula 10.60.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació 

als FF i F. 

Taula 10.61.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

l’activitat. 

Taula 10.62.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a la 

formació cap als FF. 

Taula 10.63.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

objectius de formació 

Taula 10.64.: Competències referents a habilitats científiques i tècniques. 

Taula 10.65.: Competències referents a valors i actituds científiques i tècniques 

Taula 10.66.: Competències referents a la comunicació i el treball en equip. 

Taula 10.67.: Competències transversals generades de l’aplicació de les NTICs. 

Taula 10.68.: Competències en la promoció de la incorporació de les NTICs. 

Taula 10.69.: Competències específiques com a formador generades de 

l’aplicació de les NTICs. 

Taula 10.70.: Competències específiques com a FFF generades de l’aplicació de 

les NTICs. 

Taula 10.71.: Competències en el desenvolupament de l’autoaprenentatge.de 

l’alumne. 

 

11. PLANIFICACIÓ DE LES SESSSIONS DE FORMACIÓ. 

Taula 11.1. Elements constitutius de la planificació educativa. 

Taula 11.2. Estratègies i activitats d’aprenentatge en les titulacions d’enginyeria. 
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13. ESTRATÈGIES PER INTEGRAR LES COMPETÈNCIES 

CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 

Taula 13.1.: Competències cognitives referents al coneixement científic, tècnic i 

matemàtic. 

Taula 13.2.: Activitats i competències cognitives referents al coneixement 

científic, tècnic i matemàtic. 

Taula 13.3.: Competències cognitives referents a la gestió del coneixement. 

Taula 13.4.:Activitats i competències cognitives referents a la gestió del 

coneixement. 

Taula 13.5.: Competències cognitives referents a la resolució de problemes. 

Taula 13.6.: Competències cognitives referents al treball al laboratori o taller. 

Taula 13.7.: Activitats i competències cognitives referents a la resolució de 

problemes. 

Taula 13.8.: Activitats i competències cognitives referents al treball al laboratori 

o taller. 

Taula 13.9.: Competències cognitives referents a les NTICs. 

Taula 13.10.:Activitats i competències cognitives referents a les NTICs. 

 

Taula 13.11.: Competències cognitives referents a la comunicació experta. 

Taula 13.12.: Activitats i competències cognitives referents a la comunicació 

experta. 

Taula 13.13.: Competències cognitives referents al desenvolupament de 

projectes. 

Taula 13.14.: Activitats i competències cognitives referents al desenvolupament 

de projectes. 
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Taula 13.15.: Competències pràctiques referides a les habilitats matemàtiques. 

Taula 13.16.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats 

matemàtiques. 

Taula 13.17.: Competències pràctiques referides a les habilitats en la resolució 

de problemes. 

Taula 13.18.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats en la 

resolució de problemes. 

Taula 13.19.: Competències pràctiques referides a les habilitats innovadores en 

la resolució de problemes. 

Taula 13.20.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats 

innovadores en la resolució de problemes. 

Taula 13.21.: Competències pràctiques referides a les habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

Taula 13.22.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats del 

treball en el laboratori o taller. 

Taula 13.23.: Competències pràctiques referides a les habilitats de disseny al 

laboratori o taller.. 

Taula 13.24.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats de 

disseny al laboratori o taller.. 

Taula 13.25.:Competències pràctiques referides a la interpretació de fets i 

experiments. 

Taula 13.26.:Activitats i competències pràctiques referides a la interpretació de 

fets i experiments. 

Taula 13.27.: Competències transversals interpersonals referides a la 

interculturalitat. 
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Taula 13.28.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la 

interculturalitat. 

Taula 13.29.: Competències transversals interpersonals referides al treball en 

equip. 

Taula 13.30.: Activitats i competències transversals interpersonals referides al 

treball en equip. 

Taula 13.31.: Competències transversals interpersonals referides al lideratge. 

Taula 13.32.: Activitats i competències transversals interpersonals referides al 

lideratge. 

Taula 13.33.: Competències transversals interpersonals referides a la 

comunicació. 

Taula 13.34.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la 

comunicació. 

Taula 13.35.: Competències transversals interpersonals referides a la cultura 

d’empresa. 

Taula 13.36.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la 

cultura d’empresa. 

Tala 13.37.: Competències transversals personals referides a la gestió de la 

informació. 

Taula 13.38.: Activitats i competències transversals personals referides a la 

gestió de la informació. 

Taula 13.39.: Competències transversals personals referides a la innovació i la 

creativitat. 

Taula 13.40.:Activitats i competències transversals personals referides a la 

innovació i la creativitat. 
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Taula 13.41.: Competències transversals personals referides a la responsabilitat. 

Taula 13.42.: Activitats i competències transversals personals referides a la 

responsabilitat. 

Taula 12.43.: Competències transversals personals referides a l’autoconfiança. 

Taula 12.44.: Activitats i competències transversals personals referides a 

l’autoconfiança. 

Taula 13.45.: Competències transversals personals referides a l’emprenedoria. 

Taula 13.46.: Activitats i competències transversals personals referides a 

l’emprenedoria. 

Taula 13.47.: Competències transversals personals referides a l’aprenentatge al 

llarg de la vida professional. 

Taula 13.48.: Activitats i competències transversals personals referides a 

l’aprenentatge al llarg de la vida professional. 

Taula 13.49.: Competències transversals basades en valors. 

Taula 13.50.: Activitats i competències transversals basades en valors. 

Taula 13.51.: Estratègies clàssiques enfront de les competències que integrarien. 

Taula 13.52.: Estratègies sistèmiques enfront de les competències que 

integrarien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARC TEÒRIC 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARACTERITZACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS 
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1. Caracterització de les competències professionals. 

 

1.1. Anàlisi lexicològic del terme competència. 

1.2. Definicions de competència. 

1.3. Caracterització de les competències i el seu desenvolupament. 

 1.3.1. Capacitat i competència. 

 1.3.2. Competències en acció. 

 1.3.3. El saber fer competent. 

 1.3.4. L’experiència i el desenvolupament de les competències. 

 1.3.5. Competències genèriques i específiques. 

1.3.6. Adaptació de les competències al context de treball. 

 1.3.7. L’avaluació de les competències. 

1.4. Tipologia de les competències. 

 1.4.1. Diferenciació de dos tipus de competències. 

1.4.2.Competències genèriques, bàsiques o transversals. 

 1.4.3. Competències específiques. 

1.5. Resum de les característiques de les competències. 

 1.5.1. Caràcter teòric-pràctic. 

 1.5.2. Caràcter aplicatiu. 

 1.5.3. Caràcter contextualitzat. 

 1.5.4. Caràcter reconstructiu. 

 1.5.5. Caràcter combinatori. 

 1.5.6. Caràcter interactiu. 

1.6. La formació en el desenvolupament de les competències professionals. 

 1.6.1. El context i el moment de la formació. 
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1.6.2. La diferència entre formació i desenvolupament. 

 1.6.3. L’experiència en el desenvolupament de les competències. 

 1.6.4. El desenvolupament de les competències i les organitzacions. 

1.6.5. Aspectes fonamentals que caracteritzen i diferencien la formació en el      

desenvolupament de la competència professional. 

1.7. Les competències, es tenen o s’aprenen? 
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1.1. ANÁLISIS LEXICOLÒGIC DEL TERME COMPETÈNCIA. 

 

Tejada, 1999, fa un petit estudi lexicològic de la paraula competència del qual en 

ressaltarem alguna part. Des del punt de vista etimològic, trobem l’origen del terme 

competència en el verb llatí “competere”, “anar una cosa a trobar una altra, trobar-

se”, per passar també a acceptacions del tipus “respondre a, correspondre” “estar en 

bon estat” “ser suficient”, donant lloc als adjectius “competens-entis” (participi present 

de competo) en la línia de “competent, convenient, apropiat per” i els substantius 

“competio-onis” “competició en judici” i “competitor-oris” “competidor, concurrent, 

rival”.  

 

Des del segle XV trobem dos verbs en castellà  “competir” i “competer” que provenen 

del mateix verb llatí “competere” i que es diferencien significativament, però alhora 

entranyen semànticament l’àmbit de la competència (Corominas, 1967, pàg 163). 

 

1. “Competer”: “pertenecer o incumbir”, donant lloc al substantiu “competencia” i 

a l’adjectiu “competente (apto, adecuado)”. 

2. “Competir”: “pugnar, rivalizar”, donant lloc també al substantiu “competencia, 

competitividad”, i a l’adjectiu “competitivo”. 

 

Sigui com sigui, en els dos casos, el substantiu “competència” és comú, i per tant això 

afegeix dificultat i genera equívocs.  
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COMPETIR 

 

COMPETER 

 

COMPETÈNCIA 

 

COMPETENTE 

 

 

 

Dicionario de la 

Real Academia de 

Lengua Española 

 

·Contender dos o 

más personas 

entre sí, aspirando  

unas y otras con 

empeño a una 

misma cosa. 

·Igualar una cosa 

a otra anàloga, en 

la perfección o en 

las propiedades. 

 

·Pertenecer, tocar 

o incumbir a uno 

alguna cosa. 

 

·Disputa o 

contienda entre dos 

o más sujetos sobre 

alguna cosa. 

·Oposición o 

rivalidad antre dos 

o más que aspira a 

obtener una misma 

cosa. 

·Incumbencia. 

·Aptitud, 

idoneidad. 

·Atribución 

legítima a un juez u 

otra autoridad para 

el conocimiento o 

resolución de un 

asunto. 

 

 

·Bastante, debido, 

proporcionado, 

oportuno, 

adecuado. 

·Dícese de la 

persona a quien 

compete o 

incumbe alguna 

cosa. 

·Apto, idóneo. 

·En la primitiva 

iglesia, 

catecúmeno ya 

instruido para su 

admisión al 

bautismo. 

 

 

Diccionario de 

sinónimos 

castellanos 

(Grates) 

 

·Contender, 

rivalizar, disputar, 

batallar. 

·Igualar. 

 

·Incumbir, tocar, 

pertenecer, atañer, 

concernir, 

corresponder, 

 

·Rivalidad, 

competición, lucha, 

contienda. 

·Aptitud, 

capacidad, 

idoneidad, 

suficiencia, 

habilidad, 

disposición. 

·Incumbencia, 

obligación, 

juridisdicción. 

·Autoridad, 

potestad. 

 

 

·Apto, idóneo, 

capaz, suficiente, 

hábil, dispuesto, 

entendido, diestro, 

ejercitado. 

 

 

Gran 

Enciclopedia 

Larousse 

 

·Contender dos o 

más personas 

entre sí, para 

lograr la misma 

cosa. 

·Igualar una cosa 

a otra en su 

perfección o 

propiedades. 

 

·Pertenecer, tocar 

o incumbir a uno 

una cosa. 

 

·Disputa o 

contienda entre dos 

o más sobre alguna 

cosa. 

·Rivalidad, 

oposición entre dos 

o más personas. 

·Incumbencia. 

·Aptitud, 

idoneidad. 

 

 

·Bastante, 

oportuno, 

adecuado. 

·Dícese de la 

persona a quien 

compete o 

incumbe una cosa. 

 

Taula 1.1.: Comparació entre diferents diccionaris de llengua castellana del mot competència. 
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Encara més embolicat és el cas de la llengua catalana, en la qual ens trobem amb els dos 

substantius “competència” i “competent” però només amb un verb “competir” que 

engloba els diferents significats en un sol mot . 

 

1. “Competir”: “pertànyer”, donant lloc al substantiu “competència” i a l’adjectiu 

“competent”. 

2. “Competir”: “lluitar, esforçar-se”, donant lloc també al substantiu 

“competència, competitivitat” i a l’adjectiu “competitiu”. 

 

Fent una recerca entre diferents diccionaris de la llengua catalana i espanyola, 

confirmem que les accepcions proposades tenen relació amb aquest doble sentit, de 

manera que resulta difícil demostrar la complicada decantació en una o altra direcció i 

per tant hem d’assumir la polisèmia d’aquest terme. 

 

  

COMPETIR 

 

COMPETÈNCIA 

 

COMPETENT 

 

 

 

 

 

Diccionari General de 

la  

 

Llengua Catalana 

Pompeu  

 

Fabra 

 

·Pertànyer en virtut 

d’un dret. 

·Lluitar, esforçar-se, 

emular-se dues o més 

persones, per 

aconseguir el mateix 

objecte. 

 

·Dret de decidir, sia en 

virtut d’una autoritat 

legal, sia en virtut d’un 

reconegut coneixement 

de la matèria, capacitat 

legal, el fet d’entendre 

pregonament d’una 

matèria. 

·Rivalitat d’interessos 

entre persones que 

persegueixen el mateix 

objecte; esforç per 

aconseguir allò a que un 

altre també aspira. 

 

 

·Pertanyent a algú en 

virtut d’un dret. 

·Adequat. 

·Aquell a qui legalment 

pertany el dret de 

decidir, el qui té 

competència en una 

matèria.  
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Diccionari Barcanova 

de la  

 

Llengua 

 

·Pertànyer en virtut 

d’un dret. 

·Lluitar, esforçar-se, 

dues o més persones, 

per aconseguir el 

mateix objecte. 

·Aconseguir el mateix 

grau de perfecció. 

 

·Dret de decidir en virtut 

d’una autoritat legal o 

d’un reconegut 

coneixement de la 

matèria. 

·Aptitud. 

·Rivalitat d’interessos 

entre persones que 

persegueixen el mateix 

objecte. 

·Esforç per aconseguir 

allò a què un altre també 

aspira. 

 

 

·Pertanyent a algú en 

virtut d’un dret. 

·Adequat. 

·Dit d’aquell a qui 

legalment pertany el 

dret de decidir, el qui té 

competència en una 

matèria. 

·Apte, entès, en una 

matèria. 

 

Taula 1.2.: Comparació entre diferents diccionaris de llengua catalana del mot competència. 

 

Un altre autor, Prieto (1997, pàg. 8), presenta un estudi sobre les diferents accepcions 

del terme competència des d’una vessant en l’àmbit sociolaboral.  

 

La primera de les accepcions fa referència a la competència com a autoritat, en aquest 

sentit fa una clara elusió als assumptes o afers que es donen sota la competència directa 

d’un professional concret o en una figura professional. Concretament estaríem davant 

l’accepció de competència com a atribució o incumbència, de manera que estaria lligada 

a la figura professional (feines i funcions) que engloba el conjunt de realitzacions, 

resultats, línies d’actuació i consecucions que del titular d’una professió determinada es 

demanden. 

 

Per una altra banda ens trobem amb l’accepció de competència com a capacitació, fent 

referència al grau de preparació, saber fer, coneixements i perícia d’una persona com a 

resultat de l’aprenentatge. La competència en aquest cas fa referència a les capacitats i 

habilitats d’una persona que són necessàries desenvolupar per mitjà de la formació.  

Podem considerar també la competència com a qualificació, referida principalment a la 

formació necessària per a tenir la competència professional desitjada. En resum, la 
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competència l’hauríem de veure segons aquesta accepció com el resultat del procés de 

qualificació que ens permet “ser capaços de” o “estar capacitat per”. 

 

Per últim, podríem considerar la competència com a suficiència o mínims per al bon fer 

competent i competitiu. En aquest últim cas, es delimiten les realitzacions, resultats, 

experiències, assoliments d’un titular els quals cal superar per tal d’accedir o mantenir-

se satisfactòriament en una ocupació amb garanties de solvència i professionalitat. 

 

Després d’aquest petit anàlisi lexicològic podem anunciar una primera conclusió del que 

seran les competències professionals. Podem dir que les competències es refereixen a 

les funcions, feines i rols d’un professional –incumbència- per tal de desenvolupar 

adequadament i idòniament en el seu lloc de treball –suficiència- les quals són 

resultat i objecte d’un procés de capacitació i qualificació. 
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1.2. DEFINICIONS DE COMPETÈNCIA. 

 

 (AQU, 2002, pàg. 46) 

Les competències es defineixen com el conjunt de sabers tècnics, metodològics, socials 

i participatius que s’actualitzen en una situació i en un moment particulars. 

 

 (Hayes, 1985) 

La capacitat d’usar el coneixement i les destreses relacionades en productes i processos 

i, per tant, d’actuar eficaçment per tal d’aconseguir un objectiu. 

 

 (Prescott, 1985) 

L’aplicació de les destreses, coneixements i actituds a les tasques o combinacions de 

tasques en conformitat als nivells exigits en condicions operatives. 

 

 (MSC, 1985) 

La competència professional és la capacitat de realitzar les activitats corresponents a 

una professió conforme als nivells esperats en el treball. El concepte inclou també la 

capacitat de transferir les destreses a noves situacions dins de l’àrea professional, i més 

enllà, a professions afins. Aquesta flexibilitat sovint implica un nivell de destreses i 

coneixements major del que seria habitual inclòs en els treballadors amb experiència. 

 

 (Gilbert i Parlier, 1992) 

Conjunt de coneixements, de capacitats d’acció i de comportament estructurats en 

funció d’un objectiu i un tipus de situació donada. 
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 (Perrenoud, 2001, pàg. 509) 

Competència és l’aptitud per afrontar amb eficàcia una família de situacions anàlogues, 

mobilitzant a consciència i de manera a la vegada ràpida, pertinent i creativa, múltiples 

recursos cognitius: sabers, capacitats, microcompetències, informacions, valors, 

actituds, esquemes de percepció, d’avaluació i de raonament. 

 

 (Jessup, 1991) 

Conjunt específic de destreses necessàries per tal de desenvolupar un treball particular, 

a més,  pot incloure també les qualitats necessàries per actuar en un rol professional. 

 

 (Bunk, 1994) 

Conjunt de coneixements, destreses i aptituds necessàries per tal d’exercir una 

professió, resoldre problemes professionals de forma autònoma i flexible i ser capaç de 

col·laborar en l’entorn professional i en l’organització del treball. 

 

 (Belisle i Linard, 1996) 

Habilitat adquirida gràcies a l’assimilació d’informacions pertinents i a l’experiència. 

 

 (Belisle i Linard, 1996) 

Saber fer, on una qualificació reconeguda ens permet circumscriure i resoldre problemes 

específics rellevants d’un domini precís d’activitat. 

 

 (Ginisty, 1997, pàg. 17) 

La competència està en l’encadenament dels coneixements i els saber-fer o en l’ús dels 

recursos de l’ambient, no en els sabers en si mateixos. 
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 (Belisle i Linard, 1996) 

Capacitat d’un individu per a realitzar una feina professional segons certs estàndards de 

rendiments, definits i avaluats en unes condicions específiques, a partir d’un mètode de 

descomposició de funcions i feines en nivells i unitats de comportament observables, 

adequats a criteris precisos de rendiment. 

 

 (Levy-Leboyer, 1997, pàg. 54) 

Són repertoris de coneixements que alguns dominen millor que d’altres, el qual els fa 

eficaços en una situació determinada. 

 

 (Levy-Leboyer, 1997, pàg. 54) 

Aquests comportaments són observables en la realitat quotidiana del treball i igualment, 

en situacions test. Posen en pràctica, de forma integrada, aptituds, caràcters de 

personalitat i coneixements adquirits. 

 

 (Levy-Leboyer, 1997, pàg. 94) 

Són resultat d’experiències dominades gràcies a les actituds i als trets de personalitat 

que permeten treure partit d’elles. 

 

 (Le Boterf, 2000, pàg. 87) 

Competència és la seqüència d’accions que combinen diversos coneixements, un 

esquema operatiu transferible a una família de situacions. 
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 Una definició més amplia ens l’ofereix el mateix (Le Boterf, 2000 pàg. 121) 

Caracteritza el professional com aquell que sap gestionar una situació professional 

complexa, i això implica: 

 

1. Saber actuar i reaccionar amb pertinència: 

 Saber què cal fer. 

 Saber anar més enllà del que està prescrit. 

 Saber escollir en una urgència. 

 Saber arbitrar, negociar... 

 Saber encadenar les accions segons la finalitat. 

 

2. Saber combinar els recursos i mobilitzar-los en un context: 

 Saber construir competències a partir de recursos. 

 Saber treure partit dels recursos propis i dels recursos de l’entorn. 

 

3. Saber transferir: 

 Saber memoritzar múltiples situacions i solucions tipus. 

 Saber prendre perspectiva. 

 Saber utilitzar els metaconeixements per modelar 

 Saber adonar-se dels indicadors de context i saber interpretar-los. 

 Saber crear les condicions de possibilitat de transferència amb ajuda 

d’esquemes transferibles. 
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4. Saber aprendre i aprendre a aprendre: 

 Saber extreure lliçons de l’experiència, saber transformar l’acció en 

experiència. 

 Saber descriure com s’aprèn. 

 

5. Saber comprometre’s: 

 Saber utilitzar la subjectivitat. 

 Saber córrer riscos. 

 Saber emprendre, ètica professional. 

 

 (Gallart i Jacinto, 1995, pàg.1) 

Tradicionalment la competència s’ha entès com el conjunt dels coneixements, qualitats, 

capacitats i aptituds que permeten discutir, consultar i decidir sobre allò que fa 

referència al treball. Implica coneixements raonats, ja que es considera que no hi ha 

competència completa si els coneixements teòrics no s’acompanyen per les qualitats i la 

capacitat que permeti executar les decisions que aquesta competència suggereix. 

 

 Són aleshores un conjunt de propietats en permanent modificació que han de ser 

sotmeses a la prova de la resolució de problemes concrets en situacions de treball que 

comporten certs marges d’incertesa i complexitat tècnica, la qual cosa implica que la 

competència no prové de l’aprovació d’un currículum escolar formal, sinó d’un exercici 

d’aplicació de coneixements en circumstàncies crítiques. 

 

Si combinem totes aquestes definicions tindrem el que és tenir una competència. En 

definitiva i anant en contracorrent a allò que alguns autors defensaven, actualment 
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sembla clar que les competències no són un estat ni un coneixement que es té, i per 

tant, aquestes no es poden reduir a un saber o un saber fer. 

 

Tenir coneixements o habilitats no implica ser competent (Parcerissa, 2004). Les 

competències contenen o integren recursos (coneixements, habilitats, actituds), 

però van més enllà, orquestrant-los. Per tant, cal destacar el component aplicatiu, el 

caràcter contextualitzador de les competències. 
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1.3. CARACTERITZACIÓ DE LES COMPETÈNCIES I EL SEU 

DESENVOLUPAMENT. 

 

1.3.1. Capacitat i competència. 

 

Una  primera nota característica del concepte de competència és que comporta tot un 

conjunt de coneixements, procediments i actituds combinats, coordinats i integrats, 

en el sentit que l’individu ha de saber fer i saber estar per a l’exercici professional. 

El domini d’aquests sabers el fan capaç d’actuar amb eficàcia en situacions 

professionals. Es podria dir que no seria diferenciable de capacitat, erigint-se el procés 

de capacitació clau per a l’aconseguiment de les competències.  

 

Però prou clar està que no és el mateix ser capaç que ser competent. Des del domini o 

possessió de les característiques de forma integral per arribar a ser capaç o disposar de 

la capacitat de saber actuar. Per tant arribem a la conclusió que les competències 

impliquen a les capacitats, sense les quals és impossible arribar a ser competent. 

 

Un plantejament vàlid en aquesta direcció és el de Ferrández (1997, pàg. 2 i 3), arrenca 

des de la capacitat per arribar a la competència. Sobre la capacitat escriu “es preferible 

veure-la com una triangulació perfecta que construeix un sol polígon, des d’aquesta 

perspectiva el punt de mira ja es pot dirigir més cap a un costat o un altre del triangle 

perquè sempre estarem atrapats per la pressió presencial dels altres costats.”  

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

44  

 

I continua “si anem més endavant, haurem d’acceptar que les competències també són 

el producte d’una sèrie de factors diferents entre si, però en perfecte comunicació... 

Gràcies al conjunt que formen les capacitats s’aconsegueixen les competències 

mitjançant un procés d’aprenentatge. A la vegada, la o les competències aconseguides 

augmenten el poder de les capacitats de manera que el procés es converteix en una 

espiral centrífuga i ascendent que fa necessari el plantejament que proveeix de la 

formació permanent: assoliment de més i millors competències en el desenvolupament 

evolutiu de les capacitats de la persona”. 

 

 

Figura 1.1.: Caracterització de les competències. 
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1.3.2. Competències en acció. 

 

Arribats aquí, hauríem de remarcar que les competències tant sols són definibles en 

l’acció. Les competències no són reduïbles ni al saber, ni al saber-fer, per tant no són 

assimilables a allò que hem adquirit per mitjà de formació. Doncs posseir unes 

capacitats no significa ser competent. Podem concloure que la competència no resideix 

en els recursos o capacitats sinó en la mobilització que d’aquests mateixos es realitza. 

Per ser competent és necessari posar en joc el repertori de recursos, saber és a més 

a més de posseir, utilitzar. 

 

Cal fer un pas més endavant i superar la interpretació més simple d’utilitzar i no quedar-

se tant sols amb l’aplicació de sabers (el saber coneixement, el saber-fer procediment i 

el saber estar i actuar actitud). Un formador no pot reduir-se a l’aplicació directa dels 

principis, teories o lleis d’ensenyament-aprenentatge d’un context a un altre sense més. 

El pas del saber a l’acció és una reconstrucció: ens referim a un procés amb valor 

afegit. Tot això ens inclina cap a que la competència és un procés per davant d’un estat. 

Serà posant en pràctica-acció la competència com aconseguirem arribar a ser 

competents. 

 

 

1.3.3. El saber fer competent. 

 

Encara podem enumerar un altre tret diferenciador entre la capacitat i la competència. El 

saber fer al qual fem referència, no és un saber imitar o aplicar de forma rutinària els 

recursos dels sabers propis de l’individu, això s’aproparia més a la capacitat, sinó, el 
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saber al que ens referim és un saber-actuar. “Fer sense actuar és posar en pràctica 

(posar en execució) una tècnica o realitzar un moviment sense projectar els sentits i els 

encadenaments que suposa,...mentre que el saber actuar posa un grup d’accions... un 

conjunt d’actes on l’execució de cada un és dependent del compliment del tot o en part 

dels altres” (Le Boterf, 1995, pàg. 56). 

 

 En definitiva, la competència exigeix saber encadenar unes instruccions i no només 

aplicar-les aïlladament. Es podria arribar al cas que el saber actuar fos curiosament el 

no actuar, una reacció interessant davant una situació problemàtica podria ser 

precisament no intervenir-hi.  

 

 

1.3.4. L’experiència i el desenvolupament de les competències. 

 

No és suficient amb verificar quins elements són constitutius de les competències. Hem 

d’aprofundir més i és per això que recorrerem a com es conformen. S’hauria d’assumir 

que no és suficient amb el procés de capacitació, possibilitador de les capacitats i 

recolzat en la formació, sinó que en aquest terreny l’experiència es mostra 

ineludible.  

 

Per tant, aquesta afirmació ens porta directament al procés d’adquisició de les 

competències i els hi atribueix un caràcter dinàmic. Finalment arribem a la conclusió 

que les competències poden ser adquirides durant tota la vida activa, constituent un 

factor capital de flexibilitat i d’adaptació a l’avaluació de les feines i treballs. 
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Sintetitzant una mica, el concepte de competència no es pot separar de la noció de 

desenvolupament. No hem d’oblidar que com a resultat del procés d’adquisició 

s’incrementa el camp de les capacitats entrant en un bucle continu que va de les 

capacitats a les competències i de nou d’aquestes a les capacitats, iniciant altre cop el 

cicle potenciador en ambdues direccions, una espiral centrífuga i ascendent, com 

il·lustra la següent figura. 

 

 

Figura 1.2.: Desenvolupament de les capacitats i les competències. 

 

El context de treball és doncs clau en la definició de competència. Si hem dit que no 

existeix més competència que aquelles que es posen en acció, ens és totalment 

impossible entendre la competència al marge del context particular on aquesta s’ha 
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posat en joc. Les competències no es poden separar de les condicions específiques 

que la posen a prova. 

 

 L’anàlisi i solució de problemes en un context particular, caldrà doncs que a partir de 

l’anàlisi, i per al mateix, es mobilitzin degudament tots els recursos, sabers, dels quals 

disposa l’individu per tal que pugui resoldre de forma eficaç el problema plantejat. 

Això no vol dir que per a cada context s’exigeixi una competència particular, de tal 

manera que tindríem un infinit de competències que assumir, sinó que la mateixa 

situació demanda d’una resposta contextualitzada. És a dir, de tots els recursos que 

l’individu disposa, per mitjà d’una acció que els combini, es pot, gràcies a la flexibilitat 

i adaptabilitat d’aquests, obtenir la solució  idònia per a la situació específica plantejada. 

 

 

1.3.5. Competències genèriques i específiques. 

 

Aquest últim enfocament ens obre les portes per tal d’anunciar l’existència d’unes 

competències genèriques i unes d’altres d’específiques. Les primeres tindrien un 

caràcter transversal i amb la possibilitat de ser aplicades en situacions variades i 

permeten actuar en diferents contexts i passar d’uns als altres. Les competències 

específiques serien més restringides per la seva utilitat. 

 

Això tindrà una repercussió des del punt de vista de la formació, ja que des del 

plantejament de la formació inicial haurà de tractar les competències genèriques amb 

una visió general i polifuncional. Mentre que pel que fa a la formació continuada, 

aquesta podrà tenir dues vessants, la primera, el desenvolupament de les competències 
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específiques , i una segona, increment i desenvolupament de les competències 

genèriques. 

 

 

1.3.6. Adaptació de les competències al context de treball. 

 

En referència a la utilitat de la competència professional, podem constatar l’adaptació al 

context de treball. Aquesta adaptació es manifesta de diverses maneres: acompliment 

eficaç, efectiu i amb èxit, aconseguir la col·laboració, resoldre problemes... 

 

Cal remarcar que sempre, la utilitat de la competència professional està en la 

capacitat d’aquesta per a fer front a contextos professionals canviants i en els que 

la polivalència i la flexibilitat són necessaris. Allò social complementa en els 

components i en la seva utilitat, allò individual. Si considerem que la competència 

professional forma part d’un atribut personal però a més a més en la capacitat d’aquesta 

per a fer front a contextos professionals pot adquirir-ne mitjançant diverses accions, 

com processos reflexius de formació o processos cecs d’aprenentatge en el lloc de 

treball. 

 

 

1.3.7. L’avaluació de les competències. 

 

Per últim, cal analitzar la competència com a conjunt d’elements combinats i integrats 

que han de ser avaluats per desenvolupar la seva utilitat. És important i necessària 
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l’avaluació per tal de dotar la competència professional d’una altre característica bàsica 

que és la seva evolució.  

 

Per tant podem concloure que si acceptem que la competència professional es planteja 

en un context canviant, és totalment coherent deduir la seva inevitable evolució i 

llavors la seva necessària avaluació, ser competent avui i aquí no significa ser 

competent demà o en un altre context. 
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1.4. TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES. 

 

1.4.1. Diferenciació de dos tipus de competències. 

 

Les competències les podem acotar en torn de dos grups, les competències genèriques i 

les específiques (Levi Leboyer, 1997). Les primeres posseeixen un major nivell de 

transferibilitat d’una professió a una altra, formen part del conjunt de perfils 

professionals que es poden considerar en una determinada família professional, com per 

exemple, la família professional de l’educació. Mentre que les segones serien pròpies 

d’una professió, d’un perfil professional determinat, en el nostre cas d’estudi, el del 

formador de formadors dels formadors (FFF). 

 

 És a dir, estarien constituïdes per capacitats comunes de varies o tot un conjunt de 

professions o per capacitats monogràfiques d’una d’elles. Això ha propiciat que es 

busquin macrocompetències o competències universals enfront a llistats específics i 

genuïns d’una professió. 

 

Es presenta el problema de referir-se a l’especialització enfront a la polivalència o 

polifuncionalitat de la capacitació. Actualment es tendeix a la segona opció com a 

conseqüència de la ràpida evolució tècnica i econòmica. El resultat és obvi, la formació 

de base ha d’apostar per les competències genèriques, mentre que la formació 

continuada seguiria més el camí de les competències específiques. 
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1.4.2. Competències genèriques, bàsiques o transversals. 

 

Aquelles essencials per al desenvolupament vital de tots els individus. En el document 

marc general per al disseny, el seguiment i la revisió de plans d’estudis i programes 

(AQU, 2002), les competències es divideixen en els àmbits següents: 

 

 Àmbit intel·lectual/cognitiu (raonament, sentit crític). 

 Àmbit interpersonal (treball en equip, lideratge). 

 Àmbit de gestió i comunicació de la informació. 

 Àmbit de gestió (planificació, responsabilitat). 

 Àmbit dels valors ètics/professionals (respecte pel medi ambient, 

confidencialitat). 

 

 

1.4.3. Competències específiques. 

 

Aquelles que es deriven de les exigències d’un context o treball concret. Al mateix 

temps, poden dividir-se també en àmbits: 

 

 Àmbit de coneixements, relatiu a l’adquisició d’un conjunt de 

coneixements, tècniques i teories pròpies de l’àmbit de cada professió o 

titulació. 

 Àmbit professional, que inclou tant les habilitats de comunicació i 

indagació com el know how (‘saber com’). 
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 Àmbit acadèmic, amb els seus respectius àmbits de Know how, de 

comunicació i d’investigació. 

 

Cal recordar que quan parlem de competències transversals ( per exemple, el treball en 

equip) o específiques (per exemple, les relacionades amb els processos de laboratori per 

als químics, o les relacionades amb el càlcul i la representació de projectes 

arquitectònics per als enginyers), estem pervertint el sentit del terme “competència”. 

Col·loquialment així podem anomenar-les, però en sentit estricte no s’hi corresponen. 

 

El que anomenem competències són més aviat habilitats, capacitats, mentre que la 

competència només es revela si es posseeix quan, en la pràctica, es mobilitzen 

diferents recursos i coneixements i es fa front a una situació problemàtica. 

 

Per tant, com a professors tampoc no podem saber si els nostres alumnes tenen o no una 

competència. Ens hem de plantejar les competències com a referents finals cap als quals 

intentar tendir. 

 

Podríem anunciar una nova forma de caracteritzar les competències. Si considerem les 

competències com el conjunt de coneixements, procediments i actituds combinats, 

coordinats i integrats en l’acció adquirit per mitjà de l’experiència, tant la 

formativa com la professional, que permet a l’individu resoldre problemes 

específics de forma autònoma i flexible en contexts singulars. 

 

 Això vol dir, que sobretot a partir de la pròpia acció i del context, les competències van 

més enllà de l’especialització tècnica i hi inclou dimensions relacionals i 
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sociopolítiques. El comportament tècnic i metodològic cal complementar-lo amb el 

comportament social i personal. Això afectarà en l’àmbit de les capacitats en que 

s’haurà d’incidir, apostant en la línia de la cooperació i participació en l’organització. 

En aquesta línia es declara Bunk (1994), anuncia diferents tipologies per les 

competències professionals en torn a la competència tècnica, metodològica, social i 

participativa, la resultant final integrada ens porta a la competència d’acció, la qual com 

a tal és indivisible. Bunk defineix així: 

 

 Posseeix competència tècnica aquell que domina com a expert les tasques i 

continguts del seu àmbit de treball i els coneixements i destreses necessaris per a 

ell. 

 

 Posseeix competència metodològica aquell que sap reaccionar aplicant el 

procediment adequat a les tasques encomanades i a les irregularitats que es 

presenten, que troba de forma independent vies de solució i que transfereix 

adequadament les experiències adquirides a altres problemes de treball. 

 

 Posseeix competència social aquell que sap col·laborar amb altres persones de 

forma comunicativa i constructiva, i mostra un comportament orientat al grup i 

un enteniment interpersonal. 

 

 Posseeix competència participativa aquell que sap participar en l’organització 

del seu lloc de treball i també el seu entorn de treball, és capaç d’organitzar i 

decidir, i està disposat a acceptar responsabilitats. 
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Contrastant les dues tipologies, podem constatar que la competència tècnica es 

correspondria millor amb les competències específiques, mentre que la competència 

social i la participativa es correspondrien millor amb l’àmbit de les competències 

genèriques, quedant a cavall entre ambdues la competència metodològica. 
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Competència 

participativa 

 

 Continuïtat 

 

 

 Flexibilitat 

 

 Sociabilitat 

 

 Participació 

 

Coneixements, 

destreses, aptituds 

 

 

Procediments 

 

Formes de 

comportament 

 

Formes d’organització 

 

 Transcendeix els 

límits de la professió 

 Relacionada amb la 

professió 

 Profunditza la 

professió 

 Amplia la professió 

 Relacionada amb 

l’entitat 

 

 Procediment de 

treball           variable 

 Solució adaptada a la 

situació resolució de 

problemes 

 Pensament, treball, 

planificació, 

realització i control 

autònoms 

 Capacitat 

d’adaptació 

 

 Individuals: disposició 

al treball, capacitat 

d’adaptació i capacitat 

d’intervenció 

 Interpersonals: 

disposició a la 

cooperació, honradesa. 

rectitud, altruisme, 

esperit d’equip 

 

 

 Capacitat de 

coordinació 

 Capacitat 

d’organització 

 Capacitat de relació 

 Capacitat de 

convicció 

 Capacitat de decisió 

 Capacitat de 

responsabilitat 

 Capacitat de direcció 

 

 

Competència d’acció 

 
 

Taula 1.3.: Continguts de les competències. 
 

 

Una altra proposta un pèl més genèrica és la plantejada per Rubio (1999), la qual 

descriu tres tipologies que cal considerar: 

 

 Les competències tècnic professionals: fa referència al conjunt de 

coneixements i de tècniques necessàries per al desenvolupament d’una 
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determinada activitat laboral. La seva especificació sorgeix de l’anàlisi del 

procés productiu en els diferents àmbits específics de treball. 

 

 Les competències de base: inclouen aquells coneixements reconeguts de forma 

consensuada en el context ampli de treball i que són necessaris per tal d’afavorir 

l’accés als diferents àmbits professionals. Són competències comunes a 

qualsevol perfil professional o que es poden concretar com a bàsiques en alguns 

perfils professionals que comparteixen determinats camps d’actuació. 

 

 Les competències transversals: es tracta del grup de capacitats, habilitats i 

actituds d’ampli abast que afecten a una gran diversitat de tasques. Pertanyen a 

la persona i es desenvolupen a través de l’experiència professional i formativa i 

alhora per mitjà de l’experiència vital personal pròpia de cada individu. 

 

Complementària a aquesta última proposta ens trobem amb la de Guerrero (1999) i fa 

referència a quatre tipus de competències: 

 

 Competències bàsiques: Són comunes a totes les ocupacions i resulten 

imprescindibles per tal d’incorporar-se al mercat de treball. Són facilitades en els 

processos d’educació bàsica i de formació inicial. 

 

 Competències tècnic-professionals: Aquelles que són específiques d’una 

professió i són donades per la formació específica professional o ocupacional. 

Aquí faria referència a les competències tècniques, metodològiques, 

procedimentals, socials, organitzatives i participatives. 
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 Competències transversals: Són les comunes en una determinada branca o 

família de professionals, ocupacions de producció o serveis. 

 

 Competències clau: Es refereix a les que resulten essencials per tal de formar 

part activa i efectiva de les noves formes d’organització del treball. Són aquelles 

que permeten aplicar coneixements, habilitats, actituds i capacitats en les 

situacions de treball. 
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1.5. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES 

COMPETÈNCIES. 

 

1.5.1. Caràcter teòric-pràctic. 

 

Tal i com ens planteja Cano (2005, pàg. 22), les competències tenen un caràcter teòric-

pràctic, entenent que per una part requereixen sabers tècnics i acadèmics, però, per una 

altra, s’entenen en relació amb l’acció en un determinat lloc de treball, en un 

determinat context. Alhora Perrenoud (2004b, pàg. 9) senyala, és en el seu 

funcionament quan adquireixen sentit, en la mesura que es relacionen amb un grup de 

problemes i tasques, i duen a mobilitzar i classificar els recursos cognitius ( 

coneixements, tècniques, habilitats...). Exercitar una competència implica tant el 

desenvolupament d’operacions mentals com la realització d’accions. 

 

 

1.5.2. Caràcter aplicatiu. 

 

Sembla ser que allò que caracteritza la competència és la seva aplicabilitat, la seva 

transferibilitat, el saber mobilitzar els coneixements que es tenen en les diferents i 

canviants situacions de la pràctica. 

 

Tal com senyala Le Boterf (2000, pàg 93), per saber actuar cal mobilitzar els recursos 

necessaris (coneixements, capacitats...), saber combinar-los i saber transferir-los en 

situacions complexes i amb vista a una finalitat. Per passar del saber fer al saber actuar 
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aquest autor suggereix que cal saber: escollir, endegar iniciatives, arbitrar, córrer riscs, 

reaccionar davant fets imprevistos, contrastar, acceptar responsabilitats i innovar.  

Per transferir el coneixement, que es allò que caracteritza la competència, cal: 

 

 Reflexivitat (distanciament, perspectiva). 

 Reconeixement d’una identitat d’estructura entre els problemes o situacions. 

 Gran repertori de solucions per a situacions variades. 

 Voluntat i capacitat per caracteritzar les situacions per convertir-les en 

oportunitats de transferir. 

 

 

1.5.3. Caràcter contextualitzat. 

 

La mobilització d’una competència cobra sentit per a cada situació, i cada una d’elles és 

diferent, tot i que podem operar per analogia amb d’altres conegudes. Tal com indica 

Imbernón (1994), es tracta d’un coneixement adquirit que s’aplica a un procés, però 

l’heterogeneïtat de la pràctica educativa és múltiple, de manera que el concepte de 

competència s’aplicarà al saber reflexionar, organitzar, seleccionar i integrar allò 

que pot ser millor per dur a terme l’activitat professional, ja sigui resolent una 

situació problemàtica o realitzant un projecte. 

 

“ La competència és necessàriament adaptable i transferible. No pot limitar-se a una 

tasca única i repetitiva, sinó que suposa la capacitat d’aprendre, d’innovar...” 

(Imbernón, 1994, pàg. 28). 
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És a dir, la competència fa referència a un “saber fer” flexible que es duu a terme en 

contextos diversos, incloent-hi situacions diferents d’aquelles en les quals es va 

aprendre.  

 

 

1.5.4. Caràcter reconstructiu. 

 

Les competències no s’adquireixen en una etapa de formació inicial i s’apliquen sense 

més, sinó que es creen i es recreen contínuament en la pràctica professional. De fet, 

com assenyala Monclús (2000, pàg. 12), les competències adquireixen sentit en relació 

amb la innovació permanent, en la construcció i reconstrucció d’aquestes durant la 

vida professional. 

 

 

1.5.5. Caràcter combinatori. 

 

Els coneixements, procediments, actituds, així com les capacitats personals han de 

complementar-se entre elles, han de combinar-se perquè efectivament pugui dir-se que 

es té competència, ja que cada situació que es plantegi en la pràctica professional 

necessitarà d’una nova adaptació i per tant d’una nova combinació de coneixements, 

procediments, capacitats... 
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1.5.6. Caràcter interactiu. 

 

L’adquisició i el desenvolupament de competències no pot entendre’s a escala 

individual, sinó en interacció amb les altres persones i amb el context. És important 

ser conscient que defensar el desenvolupament de competències no és una visió 

individualista del desenvolupament professional. Precisament les competències 

s’executen i es milloren quan es treballa per i amb altres, i es busquen respostes 

conjuntes a les situacions que apareixen cada dia. 

 

Convé tornar a recordar que el discurs de les competències és plural i enganyós. Amb 

aquest terme podem trobar propostes molt tècniques i restrictives, i d’altres com les de 

Perrenoud, que entenen les competències com a adquisicions genèriques lligades al 

perfil de professional i de ciutadà, opció per la qual ens inclinem. 
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1.6. LA FORMACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. 

 

1.6.1. El context i el moment de la formació. 

 

Davant del progressiu i accelerat canvi que ens envolta, s’observa com les pròpies 

institucions passen a constituir-se en institucions formatives, productores de 

competències i qualificacions concretes i immediates. La mateixa definició de 

competència professional lligada a l’experiència i al context determinat propicia un 

desplaçament cap al sistema laboral de la pròpia formació. Això segueix la línia del que 

seria la gestió de competències que li correspon a la institució localitzar (conèixer el 

potencial) les competències, amb tot el que implica d’avaluar, validar i fer-la 

evolucionar (desenvolupar). 

 

Es comença, per tant, a entreveure una divisió d’aquesta feina entre el sistema educatiu i 

el sistema laboral (Zarifian, 1999): 

 

 Sistema educatiu, li correspon el paper de constituir coneixements i validar-los 

per diplomes i desenvolupar les capacitats pròpies de l’individu. 

 Sistema laboral, li correspon el paper d’usar aquests coneixements, combinar-

los amb l’experiència professional i la formació contínua a efectes de 

desenvolupar les competències i validar-les. 

 

La mateixa lògica de la competència justifica la divisió del treball entre el sistema 

educatiu i el sistema sociolaboral. Com a conseqüència d’aquesta mateixa dinàmica, la 
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formació inicial haurà d’abocar-se més en la direcció de l’adquisició i generació de 

competències genèriques, d’ampli espectre, transversals; mentre que la formació 

contínua i ocupacional haurà d’apuntar més cap a la generació i desenvolupament de 

competències específiques. 

 

Per tant això ens aboca a diferenciar tres formes d’adquirir i desenvolupar les 

competències (Levy-Leboyer, 1997): 

 

 Formació prèvia, abans de la vida activa i fora del context del treball. 

 Formació contínua, aquella que per mitjà de cursos es desenvolupa durant la 

vida activa. 

 I la que podríem anomenar, formació laboral, per l’exercici de la mateixa 

activitat professional. 

 

Fent referència al tercer anunciat de com adquirir i desenvolupar les competències,  

afegeix que “les experiències obtingudes de l’acció, de l’assumpció de responsabilitat 

real i de l’enfrontament a problemes concrets, aportant realment competències que el 

millor ensenyament mai serà capaç de proporcionar” (Levy-Leboyer, 1997, pàg. 27). 

 

Sobre el mateix fet (LeBoterf, 1995, pàg. 18) reflexiona “Si la competència és 

indissociable de la seva posada en marxa, el seu exercici és necessari perquè es 

mantingui. Les averies, els accidents, els problemes o els projectes son oportunitats 

necessàries per al manteniment i desenvolupament de les competències”. 
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1.6.2. La diferència entre formació i desenvolupament. 

 

La mateixa autora (Levy-Leboyer, 1997) ens indica les raons per les quals proposa 

d’establir diferències entre la formació i el desenvolupament i que aquest 

desenvolupament de les competències és una evolució lògica de la formació per la 

naturalesa de les evolucions en el context del treball: 

 

 El desenvolupament de competències no està sotmès a les decisions de 

l’empresa sinó que ha de ser una actitud compartida entre l’empresa i els 

treballadors. Com que el desenvolupament està lligat a canvis ràpids en el 

context i alhora els treballadors cada cop més sol·liciten major autonomia en el 

treball, queda d’aquesta manera reflectit en el concepte de desenvolupament. 

 

 Les relacions que s’estableixen entre activitat de treball i desenvolupament són 

diferents de les que s’estableixen entre activitat de treball i formació. Analitzant 

les etapes del desenvolupament de la formació podem assenyalar: 

 

1. Etapa inicial: el paper de la formació és anterior, la formació és un 

requisit per al treball i sempre es dona abans de l’activitat. 

2. Segona etapa: la formació no només serveix per a integrar a les 

persones a un treball, sinó que està també dirigida a aquells que ja 

ocupen un lloc de treball. La formació acompanya al treball. 

3. Tercera etapa: les entitats no es preocupen només de formar, sinó 

també per crear les condicions favorables per adquirir competències. 

En aquesta etapa és on apareixeria genuïnament el sentit del 
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desenvolupament de competències. En aquest punt, l’adquisició de 

competències no precedeix al treball, sinó que a més a més de realitzar-

se en el transcurs del mateix, és mitjançat aquest que es desenvolupen. 

No només es desenvolupen per l’experiència, sinó que  a més són fruit de 

l’experiència posada en joc amb el fi de construir competències inèdites. 

 

 Un pla de desenvolupament no es pot organitzar de forma sistemàtica com 

si d’un pla de formació es tractés. Es poden planificar les condicions del 

context de treball per tal de permetre el desenvolupament de competències tant 

individuals com col·lectives. 

 

 L’objectiu últim del desenvolupament de competències es troba en 

l’aprendre a aprendre. 

 

 

1.6.3. L’experiència en el desenvolupament de competències. 

 

Un dels elements clau del desenvolupament de les competències és el de l’experiència. 

Són totes les experiències vàlides per al desenvolupament de les competències? Quines 

experiències cal promoure per al desenvolupament de les competències? 

 

De nou l’autora Levy-Leboyer (1997) apunta a dos conceptes a tindre en compte perquè 

les experiències siguin afavoridores del desenvolupament de competències: la dificultat 

i el desconeixement. Quan una activitat ens planteja aquestes dues dimensions és 

susceptible de tindre un valor en el desenvolupament de competències. Tot i això hem 
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de considerar els estils d’aprenentatge per saber si les experiències són aptes per al 

desenvolupament. 

 

 

1.6.4. El desenvolupament de les competències i les organitzacions. 

 

Un altre punt de vista seria emmarcar el cicle del desenvolupament de competències 

dins de les organitzacions. En un primer pas s’establirien les competències generals en 

l’organització. L’organització, a partir d’aquestes, activa i desenvolupa les 

competències o el potencial individual. El cicle es tanca amb l’evolució del 

desenvolupament, però a més, es realimenta, ja que es poden replantejar les 

competències generals actuals en l’organització, com es pot observar en la figura. Són 

partidaris d’aquest plantejament Bergenhenegouwen, Horn i Mooijman (1996). 

 

 

Figura 1.3.: Cicle de desenvolupament de les competències. 

 

Determinació i definició de les 

competències 

(Re)activació/(re)desenvolupa

ment i manteniment de les 

competències individuals 

Encaminament dels efectes 

del desenvolupament de les 

competències 
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Complementant l’anterior plantejament (Mertens, 1998)  anuncia dos factors que 

condicionen el desenvolupament de la competència en les organitzacions: 

 

 El treballador assumeix un determinat grau de responsabilitat, per tant, 

aquest pot actuar pel seu compte en cas d’haver de prendre alguna decisió. 

 L’ús sistemàtic de la reflexió en i davant del treball. 

 

Per tant es pot concloure que el desenvolupament de competències és un reflex de la 

col·laboració entre allò que aporta un individu al procés de treball i allò que 

l’organització pot facilitar-li per al desenvolupament de les seves competències.  

 

 

1.6.5. Aspectes fonamentals que caracteritzen i diferencien la formació 

en el desenvolupament de la competència professional. 

 

El concepte de desenvolupament de competències agafa tot el seu sentit quan se’l 

relaciona amb les fites assolides de la formació. No es refereix només a la formació en 

tots els contexts de la vida professional, durant la vida activa i mitjançant la mateixa, 

sinó que a més es desenvolupa el propi concepte de la formació incorporant elements 

experimentals, contextuals i d’acció. 

 

Mertens, (1998, pàg. 47) reflexiona “En el moment de la realització de la funció, el 

treballador no només aplica i practica coneixements adquirits en els moments de 

reflexió i capacitació formal, sinó que també descobreix i aprèn treballant, 

desenvolupant  així la seva competència”. 
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Per tal que la formació pugui ser un instrument relacionat amb les competències i en el 

seu desenvolupament, caldrà fer esment a alguns aspectes fonamentals que la 

caracteritzen i la diferencien d’altres accions de formació no específicament 

relacionades amb les competències. 

 

Una altra vegada fem referència a Bunk (1994), segons aquest, la transmissió de les 

competències, per mitjà d’accions de formació, es basen en l’acció. El 

desenvolupament de la competència integrada, competència d’acció, necessita d’una 

formació, o d’un desenvolupament, dirigida a l’acció. Per tant pot i ha de relacionar-se 

amb les situacions de treball amb la finalitat que la competència aconsegueixi el 

seu sentit genuí i global.  

 

A l’hora de portar-ho a la pràctica, doncs caldrà, que en els processos de formació 

basats en les competències, els processos d’aprenentatge que s’afavoreixin siguin 

aquells que s’orientin cap a l’acció del participant agafant com a referent el marc 

organitzatiu en el que la situació de treball és situació d’aprenentatge. 

 

Així donem peu a les estratègies metodològiques a considerar, en els mètodes i formes 

socials que haurem de prendre en consideració perquè la formació, basant-se en les 

competències, agafi com a referència l’acció a realitzar. D’aquesta manera donem un 

valor principal a l’estratègia metodològica com a element clau per a la formació 

basada en competències en la qual l’experiència, el context i l’acció són els seus 

elements clau i definitoris. 
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 Els mètodes reactius, amb el docent com a protagonista principal, cal 

considerar-los en els processos de transmissió de coneixements i destreses 

bàsiques.  

 Per una altra banda, els mètodes actius, on els receptors són els protagonistes, 

són imprescindibles per tal de transmetre la competència d’acció ja que és 

mitjançant l’acció com s’aprèn a actuar.  

 

 Per últim, ocupen un espai específic les formes socials, tot i no ser mètodes, 

tenen sentit pel que fa a la transmissió per les actuals condicions de treball, en 

grup, en equip, en base a necessitats específiques i en ocasions individuals... 

 

En resum, és molt clara la necessitat del desenvolupament de la pròpia formació 

contínua integrada en el treball com a clau del desenvolupament de les 

competències al llarg de la vida. 

 

Mulcahy, 2000, afirma que no es pot donar un model general i generalitzable en relació 

amb la formació basada en competències. En conseqüència proposa la concreció de 

cada modalitat de formació a la realitat contextual que es tracti. 

 

Tejada i Navio, conclouen que podem assumir la importància que tenen la transmissió, 

el desenvolupament i la formació basada en competències en l’actualitat. El 

desenvolupament de les mateixes és necessari per la gran transformació estructural del 

món del treball i per la necessitat de contextualitzar les pràctiques. Unes 

transformacions a escala tècnica, econòmica i social que tenen un impacte en les formes 
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d’organitzar el treball i com a conseqüència, en la qualificació i en les competències 

necessàries i/o requerides. 

 

 Així doncs, assumint que avui no n’hi ha prou amb la competència tècnica, havent de 

considerar a més a més la competència social, els procediments, les formes de 

comportament..., també és cert que haurem de defugir del desenvolupament aïllat de 

cada una de les competències requerides si no volem caure en una perpetuació 

especialitzada no útil en les condicions actuals del context.  

 

Per tant serà precís optar per un enfocament global i integrat que, sobre la base de les 

estratègies metodològiques que agafen com a protagonista principal al treballador 

(participant del procés d’ensenyament-aprenentatge), es desenvolupi, al llarg de la 

vida del treballador, la competència d’acció. 
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1.7. LES COMPETÈNCIES, ES TENEN O S’APRENEN? 

 

Tots tenim unes qualitats personals. Per exemple, la decisió. Hi ha persones més 

decidides que d’altres, amb major capacitat per prendre decisions de forma ràpida i 

sospesant els pros i contres de cada situació. Tot i això, el fet que algunes persones 

tinguin aquestes qualitats de forma innata o una certa predisposició genètica a tenir més 

un tret de personalitat que un altre, no significa que algunes aptituds no puguin 

desenvolupar-se o certes qualitats no puguin també ser apreses.  

 

En aquest sentit, les habilitats que condueixen a les competències poden ser apreses o 

millorar-se. Per aconseguir-ho, cal pensar en modalitats i accions formatives que en 

facilitin l’adquisició. 

 

Le Boterf (2000, pàg. 57) relaciona els tipus de coneixements que requereixen un 

professional amb el tipus de formació mitjançant la qual pot adquirir-los.  

 

 
 

TIPUS 

 

 

FUNCIÓ 

 

MODE PRINCIPAL 

D’ADQUISICIÓ 

 

 

CONEIXEMENTS GENERALS 

 

 

Saber entendre. 

 

Formació inicial i permanent. 

 

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS 

DE L’ENTORN 

PROFESSIONAL 

 

 

 

Saber adaptar-se i actuar a mida. 

 

Formació permanent i 

experiència professional. 

 

CONEIXEMENTS DE 

PROCEDIMENT 

 

 

Saber com cal procedir. 

 

Formació inicial i permanent. 

 

CONEIXEMENTS 

OPERATIUS O SABER FER 

 

 

Saber procedir adequadament. 

 

Experiència professional. 

Experiència social i professional. 
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SABER FER RELACIONAL 

 

Saber cooperar, saber comportar-

se, participar, comprometre’s... 

 

 

Formació inicial i permanent. 

 

SABER FER COGNITIU 

METACOGNICIÓ 

 

 

Saber tractar la informació, saber 

raonar. 

 

 

Experiència social i professional. 

 

RECURSOS FISIOLÒGICS 

 

 

Saber administrar  l’energia 

 

Educació. 

 

RECURSOS EMOCIONALS 

 

 

Saber captar senyals dèbils, 

percebre situacions... 

 

 

Educació. 

 

Taula 1.4.: Relació entre els tipus de coneixements i les diferents maneres d’adquirir-los. 
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2. L’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS 
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2.      L’avaluació de les competències professionals. 

 

 2.1. Introducció. 

 2.2. Que entenem per avaluació? 

 2.3. L’objecte de l’avaluació. 

  2.3.1.L’especificitat de la competència professional. 

  2.3.2. Elements constitutius de la competència. 

   2.3.2.1. Primera proposta, Van der Heidjen i Barbier. 

   2.3.2.2. Segona proposta, Marbach. 

   2.3.2.3. Tercera proposta, Wittorski. 

   2.3.2.4. Quarta proposta, el model explicatiu. 

 2.4. La finalitat: Per què avaluar les competències professionals? 

  2.4.1. La finalitat diagnòstica. 

  2.4.2. La finalitat formativa. 

  2.4.3. La finalitat sumativa. 

  2.4.4. La finalitat d’impacte. 

  2.4.5. Síntesi de la finalitat de l’avaluació. 

 2.5. En quin moment hem de plantejar l’avaluació de la competència 

professional? 

 2.6. Models d’avaluació de la competència professional. 

  2.6.1. Models quantitatius i qualitatius. 

  2.6.2. Models d’avaluació genèrics, els sistemes de certificació. 

  2.6.3. Models d’avaluació centrats en contexts específics. 

 2.7. Instruments per a l’avaluació de la competència professional. 

  2.7.1. Primera proposta, McGaghie. 
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2.7.2. Segona proposta, Lévy-Leboyer. 

  2.7.3. Tercera proposta, Le Boterf. 

  2.7.4. Quarta proposta, Fernández Rios. 

  2.7.5. Cinquena proposta, McLagan. 

  2.7.6. Sisena proposta, Parry. 

  2.7.7. Síntesi d’instruments d’avaluació. 

 2.8. Qui ha d’avaluar la competència professional? 

 2.9. El referent de l’avaluació de la competència professional. 

 2.10. La presa de decisions. 

 2.11. Síntesi de l’avaluació de les competències professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

76  

 

2.1. INTRODUCCIÓ. 

 

L’avaluació de les competències serà un element fonamental per tal de prendre diverses 

decisions: formació, remuneració, reclutament i com és el cas que ens ocupa, delimitar 

un perfil professional específic, el del formador de formadors dels formadors. 

 

En aquest apartat intentarem donar resposta a tot allò que suposa l’avaluació de la 

competència professional, amb la finalitat d’optar per un plantejament obert i qualitatiu, 

més proper a les persones i menys a llistats interminables tancats i estàtics, els quals no 

reflecteixen gens ni mica la consideració que de la competència professional tenim. 

 

Durant aquest capítol farem un plantejament multidimensional, i per tant analitzarem 

com són i com haurien de ser considerades cada una de les dimensions del procés 

avaluatiu. En primer lloc abordarem l’objecte d’avaluació, passant per la finalitat i els 

moments d’avaluació, així com els diferents models, instruments d’avaluació i quins 

haurien de ser els avaluadors. 

 

Abans d’endinsar-nos en l’exposició dels diferents aspectes presentats que ens han de 

caracteritzar l’avaluació de les competències professionals, ens fixarem en les 

advertències que planteja McGaghie (1991) a l’hora d’avaluar el procés professional, 

alertant-nos del següent: 

 

 L’avaluació de les competències professionals cobreix un estret rang de 

situacions pràctiques. En contraposició, el que els professionals realitzen en els 

seus diferents àmbits de treball és molt complicat; no només per la varietat 
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d’habilitats requerides, sinó pels requeriments de tenacitat, presa de decisions, 

tacte, resistència física... 

 

 L’avaluació de la competència professional considera, prioritàriament, els 

coneixements adquirits, sobretot en situacions formals. 

 

 Tot i la directa relació amb la pràctica, les avaluacions de la competència 

professional dediquen poca atenció a l’avaluació directa de les habilitats 

pràctiques. 

 

 Quasi no es presta atenció a l’avaluació de les qualitats personals com són 

l’honestedat, els hàbits de treball, la maduresa, l’estabilitat psicològica o les 

capacitats. 

 

 L’últim dels problemes que destaca es troba en la validació de dit procés. 
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2.2. QUE ENTENEM PER AVALUACIÓ ? 

 

“Un procés sistemàtic de recollida d’informació que implica un judici de valor i que 

s’orienta a la presa de decisions” (Tejada, 1997, pàg. 246). 

 

A partir d’aquesta cita intentarem anunciar els principals elements que haurem de posar 

en joc en aquest apartat, el qual ens haurà d’orientar cap a la presa de decisions per tal 

d’arribar a l’objectiu d’aquest projecte, definir les competències del formador de 

formadors dels formadors: 

 

 L’avaluació te un caràcter processual el qual suposa la planificació de dit procés 

pel que fa a la recollida de la informació de la qual cal disposar. Per tant, això 

desemboca en que mai serà un procés improvisat, atenent a unes fases, recursos, 

instruments, moments i agents implicats. A la vegada, al no ser un estat, la 

planificació no te perquè ser lineal, amb la possibilitat d’incorporar nous 

elements i/o variacions depenent de la informació recollida. 

 

 L’avaluació suposa la valoració de la informació recollida, tant per les decisions 

que es puguin prendre posteriorment com per les variacions que es puguin 

incorporar al procés avaluatiu. 

 

 Cal sempre orientar l’avaluació cap a la presa de decisions, si no fos així, no 

compliria amb una de les seves funcions bàsiques, la utilitat. 
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Per complementar una primera definició del que és i pel que ha de servir l’avaluació, ens 

referirem a les condicions que han de tenir les avaluacions segons Stufflebeam i 

Shinkfield (1993): 

 

 L’avaluació ha de ser útil. Ha d’estar dirigida a aquelles persones i grups que 

estiguin relacionats amb la tasca que s’avalua o amb els que siguin els seus més 

directes responsables. Ha d’ajudar-los a identificar allò que és bo i allò que és 

dolent, donant molt d’èmfasi a les qüestions de major importància. Ha de 

proporcionar informes clars i oportuns. Finalment ha de desembocar en facilitar 

la trobada de solucions per millorar. 

 

 Cal que sigui factible. Per tant ha d’utilitzar procediments avaluatius que puguin 

ser usats amb facilitat i cal que estiguin dirigits d’un mode eficient. 

 

 Ha de ser ètica. Ha d’estar basada en compromisos explícits que assegurin la 

necessària cooperació, la protecció dels drets de les parts implicades i l’honradesa 

dels resultats. A més a més caldrà que ens proporcioni un informe equitatiu que 

reveli les virtuts i els defectes. 

 

 Finalment s’ha de presentar exacta. Cal que descrigui amb claredat l’objecte en 

la seva evolució i en el seu context. Cal que reveli les virtuts i els defectes del plà 

d’avaluació, dels procediments i de les conclusions. Haurà d’estar lliure 

d’influències i haurà de proporcionar-nos unes conclusions vàlides i fidedignes. 
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A les anteriors, Navío (2001), afegeix altres condicions que complementen el llistat 

anterior: 

 

 Cal que sigui global, considerant tots els aspectes de l’objecte d’estudi. 

 

 Ha de ser participativa. Ha de suposar el coneixement i possibilitat d’incidència 

en els resultats per part dels implicats. 

 

 Cal que sigui funcional, ha de ser realista i amb possibilitats d’aplicació pràctica 

tant en l’anàlisi com en els resultats. 

 

Destacarem també el caràcter multidimensional de l’avaluació, tindre en compte 

aquestes diferents dimensions ens ha d’ajudar a planificar-la de forma adequada amb la 

realitat que avaluarem. Des del punt de vista de Tejada (1991), podem considerar les 

següents dimensions, reflectides també en la figura 2.1: 

 

 Objecte: El que, allò que volem avaluar, necessitats, participants, contexts, 

competències... 

 

 Finalitat: El per a que, per a quina funció ens hem plantejat l’avaluació, ens 

podem proposar tres finalitats: diagnòstica, formativa o sumativa. 

 

 Moment: El quan, tenim l’opció de plantejar-nos l’avaluació abans de portar a 

cap l’acció, durant el seu procés o al final d’aquesta. Hi ha una relació directa 
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entre la finalitat i el moment d’avaluació la qual és fonamental a l’hora de la 

planificació de l’avaluació. 

 Model: El com, sota quin paradigma dirigim l’avaluació, cal concretar el model 

que correspongui amb la realitat a avaluar. Trobem tres paradigmes 

principalment: tecnològic, interpretatiu i sociocrític. 

 

 Instruments: Amb que, aquells per mitjà de l’aplicació dels quals, aconseguirem 

reunir informació  significativa i rellevant. 

 

 Avaluadors: Qui, en aquest cas cal que tinguem en compte a totes aquelles 

persones que es troben implicades en el procés d’avaluació, per tant disposem de 

diferents fonts d’informació i d’un avaluador principal que aglutina. 

 

 Referent: Font de criteris i indicadors, condicionarà el conjunt i la relació amb i 

entre la resta de les dimensions considerades.  
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Figura 2.1.: Dimensions bàsiques de l’avaluació 
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2.3. L’OBJECTE DE L’AVALUACIÓ. 

 

2.3.1. L’especificitat de la competència professional. 

 

Reparar en l’estudi de l’objecte d’avaluació és una necessitat per clarificar inicialment el 

que pretenem avaluar. Cal doncs, que de nou ens endinsem en el que és competència, ja 

que pretenem avaluar quelcom que està inscrit en un concepte evolutiu, en una pràctica 

que requereix de l’avaluació perquè l’objecte tingui sentit per la persona i la societat. 

 

A la vegada com que les competències estan subjectes  a les fluctuacions del context, 

caldrà analitzar des del mateix, com es concreta l’objecte des de l’apuntat context. Són 

molts els autors que consideren la competència i per tant el procés avaluatiu 

multidimensionals, i conseqüentment també caldrà considerar-lo així a l’hora de 

plantejar l’objecte d’estudi. 

 

“Allò que és avaluat no és la competència en si mateixa, sinó allò que es considera que 

és competència en el moment d’avaluar-la. (...) no hi ha competència reconeguda sense 

judici social sobre la competència. Allò que es ve a denominar competència evoluciona, 

depèn dels criteris usats i és relativa als sistemes de validació” (Le Boterf, 2000). 

  

Per tal de tenir en compte l’objecte d’avaluació, en el cas del nostre estudi, la 

competència professional, caldria fer referència a dos aspectes complementaris. Per una 

banda, les diferents tipologies ens poden ajudar a acotar el que pretenem avaluar. Per una 

altra, els elements constitutius de la competència donaran sentit a la definició que en 

fem. 
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En aquest punt no ens entretindrem de nou a analitzar les diferents tipologies de les 

competències professionals, ja que ja ho hem fet anteriorment en l’apartat 1.4.  

"Tipologia de les competències” d’aquest mateix estudi. Però, per un altre cantó si que 

aprofundirem pel que fa als elements constitutius de la competència. 

 

 

2.3.2. Elements constitutius de la competència. 

 

Diferents autors proposen que les competències tenen un sentit, per definició, 

multifuncional. Si això ho tenim en compte a l’hora de considerar el procés avaluatiu, 

també ha de ser considerat a l’hora de plantejar l’objecte d’estudi.  Per tant, no podem 

simplificar que en la competència hi ha una única dimensió clara i unívoca de cara a la 

seva avaluació (sabers, capacitats, tasques, activitats,...). 

 

 

2.3.2.1. Primera proposta, Van der Heidjen i Barbier. 

 

A raó d’això, Van der Heidjen i Barbier (1999), plantegen diferents dimensions que 

analitzen la competència professional amb el fi que pugui ser avaluada i te en compte 

cinc dimensions bàsiques: 

 

 Dimensió social: fa referència al reconeixement del professional en un context 

determinat així com la capacitat de treballar amb els altres. 
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 Dimensió del coneixement: considera el conjunt de coneixements relacionats 

amb el saber, el saber fer i el saber contextualitzat. 

 

 Dimensió metacognitiva: que fa referència a la percepció personal dels propis 

coneixements. 

 

 Dimensió actitudinal: repara en el conjunt de capacitats requerides en un context 

determinat. 

 

 Dimensió del desenvolupament: es refereix a la capacitat d’incorporar  noves 

competències relacionades amb la professió o altres professions. I per tant també 

a de fer esment d’aquells aspectes que han de descartar-se. 

 

 

2.3.2.2. Segona proposta, Marbach. 

 

Un altre autor, Marbach (1999), considera també dimensions en l’especificació de 

l’objecte d’avaluació de la següent forma: 

 

 Dimensió del saber: aquells coneixements necessaris per tal de portar a cap un 

exercici professional competent. Per tant no n’hi haurà prou amb l’avaluació dels 

coneixements, que és fonamental, ja que caldrà tenir en compte tant els 

coneixements que hi intervenen indirectament com aquells necessaris per a 

l’exercici competent en un determinat context. 
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 Dimensió del saber fer: complement dels coneixements, el saber fer és l’element 

fonamental de la competència. Cal avaluar-la per mitjà de l’observació de les 

situacions de treball i per tant te un clar referent contextual. 

 

 Dimensió dels comportaments: és el complement del saber i del saber fer: el 

saber fer i estar. A diferència dels anteriors, els comportaments cal extreure’ls de 

les activitats professionals i dels coneixements necessaris per a l’activitat 

competent. 

 

Aquestes tres dimensions, segons l’autora, són les més utilitzades en els processos 

d’avaluació de les competències professionals. Considerant-los un tot articulat i no com 

una suma d’elements. Tot i això, poden ser considerades també altres dimensions. 

 

 Dimensió cognitiva: apropament a la competència a partir de l’anàlisi de les 

activitats professionals. L’interès es troba en el procés de resolució de problemes 

que apareixen en les activitats professionals. Es fa referència a un conjunt de 

sabers posats en joc en l’activitat professional. 

 

 Dimensió del potencial: és l’aproximació a l’avaluació de les competències que 

no es troben davant d’una situació professional. Es refereix a competències 

genèriques per davant de les específiques d’una activitat. Pot ser d’interès a 

l’hora de prendre decisions sobre formació, selecció... 

 

 Dimensió del talent: te en compte les qualitats personals, es a dir genèriques, i 

que estan desconnectades d’un referent professional concret.  
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2.3.2.3. Tercera proposta, Wittorski. 

 

Destacarem una altra aportació, és tracta de la de Wittorski (1998) la qual planteja cinc 

components de la competència articulats en tres nivells. Els components són: cognitiu, 

cultural, afectiu, social i praxeològic. Mentre que els nivells són: individu/grup, entorn 

social immediat i organització. 

 

El més destacable d’ella  es troba en l’articulació que proposa entre components i nivells, 

que dona una idea de la complexitat de l’objecte d’avaluació, per la importància que els 

aspectes individual i social tenen en la configuració de la competència. Aquesta 

interacció es presenta del següent mode: 

 

 El component cognitiu: constituït pels coneixements adquirits en els processos 

de formació i per la imatge que el treballador o professional te de la situació en la 

que posa en joc les competències. És el nivell individual el que s’articula amb 

aquest component analitzat.  

 

 El component afectiu: conformat per la imatge que de si mateix te el 

professional, les vivències que li proporcionen les situacions de treball i la 

motivació. En aquest cas, és l’entorn social immediat el que condiciona el 

component afectiu. 

 

 El component social: engloba el reconeixement de l’activitat professional per 

part de l’entorn social immediat i per part de l’organització. 
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 El component cultural: repara en la influència de la cultura en les competències 

individuals. En aquest component, influeixen l’entorn social immediat i 

l’organització. 

 

 El component praxeològic: fa referència a la pràctica en la qual es produeix 

l’acció competent. És a més, allò observable de la competència i per tant 

l’element central de l’avaluació. 

 

 

2.3.2.4. Quarta proposta: el model explicatiu. 

 

Com a referent inicial per tal de plantejar-nos el tema de l’avaluació de les competències 

professionals ens guiarem per mitjà del model explicatiu. Aquest planteja els següents 

elements: 

 

 Les capacitats cognitives, conatives i afectives les quals cada persona disposa i 

que posa en joc a l’hora de procedir en un context professional. Aquí tindran 

cabuda tant les capacitats més genèriques com aquelles que són clau per a 

l’exercici professional, les que estan pensades específicament en els entorns de 

treball. 

 

 Els coneixements, les actituds, els valors i els procediments considerats com el 

conjunt de sabers que son apresos en els moments de formació. Tots ells es 

troben interrelacionats formant el conjunt de recursos amb els quals l’individu 

compta a l’hora de procedir competentment. 
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 Els dos punts anteriors els considerem els components bàsics i aquests els tenim 

immersos en un context i per tant serà necessari considerar les característiques 

del mateix. Ens interessarà saber fins a quin punt el context ens facilita els citats 

recursos professionals per poder portar endavant i desenvolupar la seva 

competència. Tindríem present diferents elements com: l’estructura de la 

professió, l’oferta de formació, l’organització del treball, el context concret del 

lloc de treball... 

 

 Tots aquests elements cal considerar-los d’una forma no estàtica i posar-los en 

acció per tal de demostrar l’actuació professional competent. A part de les 

activitats professionals pròpiament dites també recalarem en les necessitats, 

interessos i experiències del professional com a garantia d’una acció 

professional que podem considerar-la com a competent. 
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2.4. LA FINALITAT: PER QUÈ AVALUAR LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS? 

 

Segons el punt de vista de l’autor Tejada (1997), les diferents funcions que pot tenir 

l’avaluació es poden agrupar en quatre finalitats. A partir de la seva descripció podrem 

concretar quina ha de ser la finalitat d’avaluar les competències professionals. 

 

 

2.4.1. La finalitat diagnòstica. 

 

Tenint per objecte d’avaluació les competències professionals, aquesta finalitat ens 

aportarà la informació sobre el nivell d’entrada i el grau de competència del qual 

disposa el professional. Per tant, estem parlant d’una avaluació de necessitats. És una 

proposta centrada en les persones ja que es refereix a les característiques dels 

professionals. 

 

Des d’aquest punt de vista es pot dir que tant interessant és avaluar les necessitats des de 

la perspectiva de les competències, com fer-ho des de la de les necessitats i interessos de 

les persones. 

 

Complementant aquesta proposta cal considerar també un procés d’avaluació del 

context, ja que aquest és part integrant de la concepció de la competència professional i 

en conseqüència haurem de tenir en compte els següents aspectes: 
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 El context de feina general i específic. Tant si es fa referència a les polítiques 

d’ocupació, com si considerem sectors o famílies professionals concretes. 

Derivar l’estudi a perfils concrets és una manera d’apropar-nos al context de la 

competència professional. 

 

 El context de treball en que les persones han de ser competents és un altre 

dels marcs de referència bàsics. Pel valor que les experiències i l’acció poden 

tenir en la generació, transmissió i desenvolupament de les competències, sinó 

també per la necessària adaptació de les mateixes a contexts concrets. Sense 

entrar a discutir sobre si cada context requereix i/o proporciona competències 

específiques o competències genèriques adaptades, convé considerar la 

importància de l’entorn en la delimitació de les competències per ser un dels 

referents bàsics per al diagnòstic que suposarà processos continus d’interrogació 

sobre l’estat de les competències en els contextos concrets.  

 

 

2.4.2. La finalitat formativa. 

 

Considera la competència com un procés i no com un estat que s’avalua periòdicament 

en moments predeterminats. 

 

Si considerem que la competència professional evoluciona en el temps per la interacció 

entre els contexts de treball i les característiques de les persones, atendre a l’avaluació 

formativa és una necessitat real i ineludible. Ens permetrà l’adequació de les 
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competències professionals prèviament establertes a l’evolució de les 

característiques de les mateixes. 

 

Tenint en compte aquesta finalitat, les competències no hauran d’estar excessivament 

detallades ja que assumint la seva evolució temporal i espacial, ens servirà de ben poc 

disposar de llistats estàtics i excessivament detallats com a punt de partida per a 

l’avaluació. 

 

 

2.4.3. La finalitat sumativa. 

 

Per molts autors és una de les finalitats més considerades ja que una de les decisions més 

apuntades s’orienta cap a la certificació. Per definició, la certificació s’ha de considerar 

com a avaluació sumativa. Fins al punt d’arribar a la decisió final, que és la certificació, 

podem considerar l’avaluació diagnòstica i formativa com a part del procés de 

certificació. Normalment es troba al final d’un procés d’ensenyament-aprenentatge i el 

més habitual seria que ens dugués a l’inici d’un nou procés. 

 

 

2.4.4. La finalitat d’impacte. 

 

Una altra finalitat que podem tindre en compte quan parlem d’avaluar competències, és 

la finalitat d’impacte. Tenint en compte la definició que hem adoptat de les competències 

en la qual les capacitats i els coneixements es troben en un context  mitjançant l’acció, 

considerar l’impacte és essencial quan el que es pretén és avaluar un objecte que no 
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només està contextualitzat, sinó que es contextualitza en un entorn determinat i 

evoluciona amb el temps.  

 

 

2.4.5. Síntesi de la finalitat de l’avaluació. 

 

Aquestes diferents orientacions de l’avaluació atenent a les diferents finalitats no han de 

ser considerades com estats sense connexió. Ben al contrari, l’avaluació diagnòstica pot 

ser comparada amb la formativa, amb la sumativa i amb la d’impacte.  

 

Tot això ens permetrà disposar d’un conjunt significatiu de dades, de representacions del 

fenomen complex de la competència i d’indicis que permetin una reflexió des de 

l’objecte de l’avaluació orientat a la presa de decisions final (Ferrández, 2001). 

 

En definitiva, és necessari el conjunt de finalitats considerades quan el que es pretén 

és avaluar la competència professional. Tot i que la finalitat prioritària podria ser la 

sumativa, entenent que les competències evolucionen, hauriem de considerar la 

diagnòstica (constatar els nivells d’entrada), la formativa (al considerar que la 

certificació és un procés que no ha d’acabar en concloure si un professional és o no és 

competent) i la d’impacte (per prendre decisions en relació a posteriors processos de 

certificació). 
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2.5. EN QUIN MOMENT HEM DE PLANTEJAR L’AVALUACIÓ DE 

LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL? 

 

Tenim un especial interès en plantejar-nos en quin és el moment d’aplicar l’avaluació de 

la competència professional des del moment que hem assumit que la competència 

evoluciona en funció de les característiques de les accions professionals, el context i les 

persones que les posen en joc. Tejada (1997) reflexiona al respecte, que el moment 

avaluatiu està totalment relacionat amb la finalitat de l’avaluació, això es pot 

observar en la taula 2.1. de la següent pàgina. 

 

El fet de tindre en compte el moment d’avaluació resulta significatiu a l’hora de 

planificar el procés avaluatiu  de les competències professionals. La relació que 

s’estableix entre els diferents moments i les diferents finalitats permet una gran varietat 

de decisions a prendre.  

 

Tindre en compte els diferents moments a considerar beneficia el procés de planificació, 

i a més a més, juntament amb la finalitat, permet que les decisions que es prenguin siguin 

variades i contextualitzades en cada context i moment. 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

95  

 

 

 

FINALITAT 

 

MOMENT 

 

 

OBJECTIUS 

 

DECISIONS A PRENDRE 

 

Diagnòstica 

 

Inicial 

 

 Identificar les característiques de les 

persones (capacitats, coneixements, 

interessos, necessitats, experiències, 

etc.) 

 Identificar les característiques de 

l’acció professional (tasques, 

actuacions, processos de treball, 

etc.) 

 Identificar les característiques del 

context professional general i 

específic (organització del treball, 

tecnologies, competitivitat, etc.) 

 Valorar l’adequació entre les 

característiques individuals (de les 

persones) i socials ( de l’acció i del 

context) 

 

 

 Iniciar accions formatives 

en cas de diferències 

significatives entre les 

característiques individuals 

i socials. 

 Iniciar accions no 

formatives (remuneració, 

selecció, promoció, 

contractació, etc.) en cas de 

diferències significatives 

entre allò individual i allò 

social. 

 

Formativa 

 

Continua 

 

 Donar informació a les persones 

sobre la pertinença de les seves 

competències en un context 

determinat. 

 Identificar els punts crítics en els 

processos de desenvolupament de 

les competències. 

 Optimitzar els processos de treball 

en funció de les competències 

requerides i/o posseïdes per les 

persones. 

 

 

 Iniciar accions de formació 

continua que adaptin allò 

individual amb allò social. 

 Proposar canvis en el 

context per a l’adequació 

entre allò individual i allò 

social. 

 

Sumativa 

 

Final 

 

 Verificar la possessió de 

determinades competències 

professionals. 

 Valorar la pertinença de les 

competències posades en joc en un 

determinat context. 

 

 Certificació, acreditació i 

validació de les 

competències professionals. 

 Acceptació o rebuig de les 

competències posades en 

joc en un context 

determinat pels 

professionals. 

 

 

Impacte 

 

Diferida 

 

 Verificar la permanència de les 

competències professionals en un 

determinat context. 

 Identificar les possibles evolucions 

de la competència professional. 

 

 

 Certificar les competències 

professionals. 

 Proposar accions 

formatives i no formatives 

per a l’actualització de les 

competències. 

 
 

Taula 2.1.: Relacions entre finalitat i moment avaluatiu amb la competència professional com a objecte. 
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2.6. MODELS D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA 

PROFESSIONAL. 

 

2.6.1. Models quantitatius i qualitatius. 

 

Diferenciarem dos grans mètodes d’avaluació que es presenten de manera 

complementaria però manifesten característiques diferencials en funció de la naturalesa 

dels elements que es posen en joc. Diferenciarem entre mètodes qualitatius i mètodes 

quantitatius. Tejada (1997), sintetitza comparant els dos mètodes, reflectint les 

diferències principals en la taula presentada a la següent pàgina. 

 

No és gens senzill trobar informació sobre els models que ens orientin en el procés 

d’avaluació de la competència professional. Això és degut al caràcter social i contextual 

de la competència que obliga a models particulars sota paradigmes o enfocaments 

qualitatius.  

 

Podem destacar doncs dos visions diferenciades que es donen en relació amb 

l’enfocament modèlic que es pot donar a l’avaluació de les competències professionals. 

Per una banda tenim avaluacions genèriques aplicades a contexts amplis i que es 

constitueixen com a sistemes de certificació. Aquests cal que els considerem més com 

a modalitats d’avaluació que com a models pròpiament dit. 

 

Per un altre costat ens trobem amb les avaluacions específiques que s’apliquen en 

contexts concrets. Per tant des d’un esquema bàsic proposat des del context de 

l’empresa arribarem a les propostes específiques d’avaluació de les competències. 
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AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

 

 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

1. Naturalesa de la realitat 

 

 Estable i fixa. 

 Unitat en la naturalesa, mecànica. 

 

 

 Dinàmica i canviant. 

 Rebutja la unitat de la naturalesa. 

 

2. Relació objecte-subjecte 

 

 L’individu com a subjecte passiu de la realitat 

 Interessat per la recerca de fets o causes, 

centrant-nos en les conductes observables. 

 

 L’individu com a agent actiu constructor de la 

realitat en la que està immers. 

 Interessat per comprendre no només les 

conductes manifestes. 

 

3. Finalitat d’avaluació 

 

 L’avaluació es refereix a l’èxit o al fracàs de 

l’assoliment dels objectius. 

 Èmfasi en els productes. 

 

 L’avaluació no es refereix només a objectius, 

sinó a necessitats i valors socials, solució de 

problemes localitzats. 

 Èmfasi en els processos. 

 

4. Context 

 

 L’avaluació no te en compte el context. 

 

 L’avaluació ha de tindre en compte les 

particularitats de cada context. 

 

5. Paper de l’avaluador 

 

 L’avaluador està al marge de les dades amb una 

perspectiva teòrica. 

 

 L’avaluador necessita esquemes explicatius per 

tal d’apropar-se a cada realitat. La seva 

perspectiva amb relació a les dades li permetrà 

comprendre i elaborar una explicació dels 

fenòmens en relació amb la seva ocurrència en 

la realitat. 

 

6. Metodologia 

 

 Es basa en el mètode hipotètic-deductiu, 

comparació de grups, comprovació, etc. 

 L’estratègia és particularista. 

 

 Es basa en el mètode inductiu, exploratiu, 

descriptiu, expansiu, estudi de casos, etc. 

 L’estratègia és holística. 

 

7. Disseny 

 

 Disseny i plans rígids. 

 

 Dissenys flexibles que es configuren amb les 

dades. 

 

8. Instruments 

 

 Instruments bàsics: tests estandarditzats, probes 

objectives, observació sistemàtica. 

 

 Instruments múltiples: entrevistes, qüestionaris, 

etnografies, informes, etc.  

 
 

Taula 2.2.: Comparació entre avaluació quantitativa i qualitativa. 
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2.6.2. Models d’avaluació genèrics, els sistemes de certificació. 

 

Els sistemes de certificació apareixen com la necessitat de donar resposta a una situació 

contextual (econòmica, social, de feina, etc.) canviant, més enllà de l’especificitat de 

cada context. 

 

Segons Berton (1999), existeixen dos modalitats bàsiques en l’avaluació, certificació, de 

la qualificació i de la competència professional: 

 

 El diploma. L’avaluació considera els resultats de l’avaluació de la formació. 

L’adaptació de les competències s’efectua en les entitats de treball en funció de 

les seves característiques estructurals, els seus objectius i de cultura. 

 

 La norma. Els estàndards professionals s’estableixen a partir de l’anàlisi de 

l’anàlisi de les qualificacions en les situacions de treball sense la consideració de 

les modalitats d’adquisició de les qualificacions. La norma està limitada a un 

camp professional particular. 

 

D’una forma semblant, Vargas (2000), considera la coexistència de dos tipus de 

certificació, la seva proposta queda resumida en la següent taula: 

 

 La tradicional, basada en els títols. 

 I una segona basada en normes o referencials, utilitza la competència com a 

element sobre el que es construeix el sistema. 
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 CERTIFICACIÓ TRADICIONAL 

 

 

CERTIFICACIÓ PER COMPETÈNCIES 

 

 Expedida al final d’un cicle formatiu 

 

 

 Expedida al final d’una avaluació 

 

 Basada en proves teòriques i pràctiques 

usualment en aules i tallers didàctics 

 

 

 Basada en evidències de desenvolupament en 

l’exercici real del treball 

 

 Centrada en currículums l’actualitat dels quals 

no sempre es certa 

 

 

 Centrada en estàndards traduïts a currículums 

 

 Reconeixement basat en el prestigi 

 

 

 Reconeixement nacional o sectorial 

 

 S’aconsegueix un cop i es conserva tota la vida 

 

 

 S’ha d’actualitzar amb nous coneixements 

 

 No usa mecanismes de verificació externa de 

qualitat 

 

 

 Utilitza mecanismes de verificació interna i 

externa de qualitat 

 

 Baixa o ninguna participació dels actors socials 

 

 

 Alta participació dels actors socials 

 

 Centrada en tasques o llocs de treball 

 

 

 Centrada en competències laborals 

 

Taula 2.3.: Comparació entre la certificació basada en competències i la certificació tradicional. 

 

Diferents autors han apuntat diverses raons que justifiquen l’existència dels sistemes de 

certificació i la seva generalització, així apunten: 

 

 Permeten reajustar el que s’adquireix en els sistemes de formació inicial i el que 

s’adquireix al llarg de la vida professional. 

 

 Qüestionen el paper preponderant dels coneixements acadèmics en els sistemes 

de formació, que suposen un fre a la integració de l’empresa en el sistema 

formatiu. 
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 Constaten que molts coneixements i competències útils en la vida professional 

s’aprenen en situacions informals i no formals.  

 

 Permeten disposar d’un sistema de validació extern que, des de les competències, 

constitueixi el mitjà de regulació per oferir accions formatives vinculades al món 

productiu. 

 

 Reafirmen la necessitat de l’educació permanent en un context que requereix 

d’accions continues de formació i aprenentatge que transcorren al llarg de tota la 

vida professional. 

 

 Son sistemes que poden lluitar contra l’exclusió en la societat de la informació 

permetent, no només el reconeixement de les competències adquirides en 

processos d’educació i formació, sinó també el reconeixement de les experiències 

professionals. 

 

 Permeten vincular la formació que es desenvolupa en les institucions educatives 

amb la que te lloc dins l’entitat on es desenvolupa la tasca de treball. 

 

 Són un referent per a estructurar i organitzar la formació professional de forma 

modular, facilitant un accés flexible a la mateixa. 
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2.6.3. Models d’avaluació centrats en contexts específics. 

 

La proposta feta per Le Boterf, Barzucchetti i Vincent (1993), ens ofereix un esquema 

per la gestió preventiva de les competències, segons els mateixos autors cal procedir de 

la següent manera: 

 

 Anàlisi de les divergències entre competències necessàries i competències 

reals i actuals. En aquest sentit, referits a la situació actual, es consideren les 

discrepàncies entre les competències que posseeix l’individu i les competències 

necessàries per un lloc de treball. 

 

 Anàlisi de les divergències entre competències necessàries actuals i 

competències necessàries a mig termini. En aquest cas, les discrepàncies 

apareixen o es deriven de la comparació entre la situació actual i la situació futura 

en l’àmbit de les ocupacions.  

 

 Anàlisi de les divergències entre competències necessàries a mig termini i 

llarg termini i competències previsibles reals a mig i llarg termini. Així, 

tornem a comparar la situació futura pel que fa a l’individu i a l’ocupació. 

 

 Les divergències manifestades condueixen a la mobilització d’una sèrie de 

variables directes i indirectes. 
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Figura 2.2.: Esquema simplificat d’una gestió preventiva de les competències. 
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D’aquí en podem treure unes quantes conclusions: 

 

 La competència es pot equiparar, en l’anàlisi, a processos d’avaluació de 

necessitats sustentat en el model general de discrepància. 

 

 Des de la perspectiva de les necessitats, hi ha la possibilitat de plantejar diferents 

tipologies de necessitats tals com les reals, sentides i potencials per l’impacte que 

les mateixes poden tenir en la gestió preventiva de les competències. La 

possibilitat de considerar allò sentit i allò potencial és molt significativa i enllaça 

amb la possibilitat d’atendre a allò possible sense esperar a que la reacció es doni 

quan la reacció o discrepància apareix-hi. 

 

 Les accions que es proposen, directes o indirectes, són fruit de les discrepàncies 

manifestades. 

 

 Les competències consideren l’evolució i per tant reafirmen la idea de que les 

mateixes són justificables en un context actual i en evolució. És a dir, no són 

elements estàtics sinó que han de sotmetre’s contínuament a revisió. 
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2.7. INSTRUMENTS PER A L’AVALUACIÓ DE LA 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL. 

 

En aquest apartat farem una vista per les diferents propostes que els autors anuncien, en 

ella podrem observar la falta d’un consens sobre amb el que hem d’avaluar. Alguns 

d’ells es refereixen a aproximacions, d’altres a procediments, mentre que d’altres fan 

referència a instruments, tècniques i/o mètodes. 

 

 

2.7.1. Primera proposta, McGaghie. 

 

Per començar ens trobem amb quatre aproximacions per tal d’avaluar la competència 

professional, una d’elles, és la proposta de McGaghie (1991). 

 

 Hàbit: un grup d’experts defineixen allò que incumbeix a un professional. A 

partir de dites incumbències es construeix un instrument que permeti avaluar la 

citada incumbència, competència, professional. 

 

 Comitès especials i grups d’experts: els experts formulen els criteris i 

procediments que afecten a una professió o grup  professional. La mostra 

representativa d’experts valora criteris amplis que no es redueixen a una 

professió en un context concret. 

 

 Investigació de la pràctica professional: Interessant per tal de mostrar allò que 

els professionals requereixen en base a l’anàlisi detallat de la seva pràctica 
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professional. Per a dita investigació s’usen varis instruments com: observació, 

entrevistes, qüestionaris... 

 

 Desenvolupament de tests o qüestionaris: Una vegada identificats els criteris, 

o extrets els resultats de la investigació de la pràctica, es poden construir 

instruments per tal d’avaluar la competència professional.  

 

D’aquesta proposta destacarem un parell d’aspectes que volem ressaltar: 

 

 La consideració dels experts per a l’establiment de les incumbències o criteris 

que regeixen les competències professionals. 

 

 La constatació de la necessitat de varis i diversos instruments que degudament 

interrelacionats permeten l’avaluació de la competència. 

 

 

2.7.2. Segona proposta, Lévy-Leboyer. 

 

D’una manera semblant es decanta Lévy-Leboyer (1997) que considera que existeixen 

tres mètodes generals per a l’avaluació de la competència professional: 

 

 Els que identifiquen i/o interpreten signes i que s’utilitzen per a avaluar allò que 

caracteritza a les persones. 
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 Els que constitueixen mostres que permeten observar a algú en situacions 

característiques de l’activitat professional. 

 

 Les referències que atenen als comportaments passats que permeten descriure els 

comportaments futurs. 

 

Destacarem d’aquesta proposta el fet que considera precís atendre tant als aspectes 

personals com als contextuals professionals, tenint en compte que ambdós afecten al 

saber fer competent. 

 

També destacarem el fet que relaciona competència passada amb competència present 

que afecta a la persona en un context concret com a via per al desenvolupament de les 

competències. 

 

 

2.7.3. Tercera proposta, Le Boterf. 

 

Un altre cop Le Boterf (1998) proposa tres aproximacions generals, que les podem 

considerar complementàries a les anteriors, per tal de reconèixer l’existència de la 

competència. Aquestes aproximacions poden servir-nos per planificar el procés de 

recollida d’informació; l’autor aconsella utilitzar una o vàries de les aproximacions 

descrites de manera que complementarem les aproximacions quantitatives amb les 

qualitatives, reconeixent així el valor del context i de l’evolució constant de les 

competències professionals. 
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 Aproximació per les actuacions. Fa referència que hi ha competència si certs 

criteris d’actuació són respectats. Com a actuació entenem els resultats 

avaluables de la posada en marxa de les competències. El judici és d’eficàcia i/o 

d’utilitat. El reconeixement corre a càrrec tant del treballador, com dels 

responsables, col·laboradors o clients, sent tots ells capaços de testificar que 

existeix el resultat derivat de l’actuació professional. 

 

 Aproximació per concordança. Es refereix a que hi ha competència si l’activitat 

realitzada satisfà els criteris de realització.  Es tracta de l’apreciació dels experts 

d’una professió. Es necessita experiència per emetre les apreciacions amb 

legitimitat. Doncs, es tracta d’apreciar la concordança amb els criteris de la 

conducta professional, però no la conformitat amb un motlle comportamental. 

 

 Aproximació per la singularitat. En aquest cas és necessari reconèixer 

l’esquema operacional construït per la persona per realitzar l’activitat prescrita o 

per vèncer un imprevist. Si cada resposta competent, es a dir, cada esquema 

operacional és singular; no pot haver-hi una correspondència total entre la 

competència real i els referencials requerits.  

 

El paper dels referencials no han de ser de motlles sinó més aviat referents en funció dels 

quals les persones o els equips poden construir les seves pròpies competències.  

Aquest procés d’avaluació permet que una persona disposi d’informació sobre la seva 

manera de procedir que manifesta competència. 
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D’aquesta manera a part de poder jutjar la competència o no del treballador, disposarà 

d’informació que li permetrà conèixer millor les seves estratègies d’acció per tal de 

millorar-les, canviar-les o desempallegar-se’n. Per tant podem dir que l’avaluació és 

alhora també procés d’aprenentatge i de millora de les competències.   

 

 

2.7.4. Quarta proposta, Fernández Rios. 

 

La següent és una proposta la qual es refereix específicament a instruments d’avaluació. 

Fernández Ríos (1995) te en compte diferents instruments que poden ser d’utilitat per a 

analitzar els llocs de treball. En un principi la proposta no està pensada de manera 

específica per a l’avaluació de les competències professionals, però és interessant pel seu 

gran ventall de consideracions. Les modalitats que l’autor considera són les següents: 

 

 Observació. 

 Entrevista individual i col·lectiva. 

 Reunió d’experts. 

 Qüestionari i llista de revisió. 

 Diari de treball. 

 Incidents crítics. 

 Informació de disseny d’equips. 

 Gravacions/filmacions d’activitats del lloc. 

 Registres disponibles relatius al lloc. 

 Anàlisi de contingut de documents laborals. 
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2.7.5. Cinquena proposta, McLagan. 

 

McLagan (1997) considera diferents procediments per a l’avaluació de la competència 

professional. En la següent proposta també es poden entreveure diferents instruments 

com els que hem anat trobant: 

 

 Anàlisi del treball seleccionant els bons executors, observant com realitzen el 

seu treball, registrant els resultats aconseguits pels executors i indicant el que 

s’ha de fer o considerar per tal d’aconseguir l’assoliment dels resultats. L’anàlisi 

permet elaborar un document amb tasques, resultats, coneixements, habilitats, i 

destreses que el bon executor ha demostrat posseir. 

 

 Entrevista d’incidents crítics preguntant als actuals treballadors amb quines 

situacions o reptes s’enfronten en el seu treball quotidià, es poden descriure les 

tasques o resultats que desitgem aconseguir implicant així els coneixements, les 

habilitats i actituds requerides. 

 

 Col·lecció d’entrevistes d’incidents crítics partint dels resultats de diferents 

entrevistes d’incidents crítics amb la fi d’assegurar les competències (àrees, 

coneixements, actituds, habilitats, resultats,....) en un determinat context. 

 

 Crear suposicions sobre el futur preguntant a experts les possibles evolucions 

contextuals i de treball que poden aparèixer i que poden afectar d’alguna manera 

a les competències necessàries. 
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 Crear processos de planificació del treball amb la finalitat d’analitzar els 

canvis en les persones i en el món del treball en relació a les competències 

necessàries. 

 

 

2.7.6. Sisena proposta, Parry. 

 

Una altra proposta que fa referència als instruments d’avaluació és la de Parry (1996), 

aquest autor recomana que per tal que un llistat de competències sigui fiable cal 

considerar dos o més dels instruments que presenta: 

 

 Qüestionaris, entrevistes individuals i col·lectives, tècnica d’incidents 

crítics... A partir d’aquests instruments identifiquem les competències atenent a 

les manifestacions de les persones un cop han reflexionat sobre el seu treball o 

sobre el treball d’altres, ens permet aconseguir un llistat de competències. 

 

 Observació directa: Participant directament en els processos de treball. 

 

 Anàlisi de documents: Els procediments de treball o les normes internes de les 

organitzacions ens permeten identificar els requeriments de treball que poden ser 

considerats com a competències. 

 

 Simulacions: De manera que possibilitem l’anàlisi de les situacions de treball.  
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Allò més important d’aquesta proposta és que en deriva una classificació dels 

instruments en funció dels elements que permeten considerar en el procés d’avaluació de 

la competència professional: 

 

 Manifestacions de les persones. 

 Processos de treball. 

 Normes internes, requeriments del treball. 

 Situacions de treball que es troben subjectes al context i a les variacions del 

mateix. 

 

2.7.7. Síntesi d’instruments d’avaluació 

 

Amb la intenció de clarificar els instruments, mètodes o procediments que habitualment 

s’utilitzen en l’avaluació de la competència professional, hem sintetitzat en les següents 

taules aquells més significatius atenent a les seves principals característiques, avantatges 

i inconvenients en relació amb el procés d’avaluació de les competències professionals. 

 

 

 

REUNIONS D’EXPERTS 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Tot i que podem considerar-les com a entrevistes individuals o grupals més o menys estructurades, les 

reunions amb experts permeten concretar no només allò actual sinó també allò futur del lloc de treball, 

lloc, perfil... que s’analitza.  

 

En aquest sentit va més enllà que l’entrevista incorporant tècniques tipus la pluja d’idees o el grup 

nominal. 
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AVANTATGES 

 

 Fàcil de dissenyar i executar. 

 Útil per tal de reparar protocols posteriors, establint per exemple allò que seria l’ideal del 

treball. 

 

 

INCONVENIENTS 

 

 L’aplicació és molt costosa. 

 La dinàmica grupal requereix d’una important inversió de temps. 

 No és eficaç en aplicacions massives, amb molts experts o per tal d’analitzar molts llocs de 

treball o perfils... 

 

 

Taula 2.4.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, reunions 

d’experts. 
 

 

 

 

OBSERVACIÓ 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Procediment que ens permet recopilar informació des de i en el mateix lloc de treball. Tant si és 

estructurada com no, si és participant o no, suposa una preparació prèvia atenent al següent: el subjecte-

objecte d’avaluació, els tipus de conducta que han de ser observats i el grau d’estructuració. 

 

 

AVANTATGES 

 

 Establir i identificar objectius. 

 Proporcionar coneixement d’un camp d’activitat ampli sense necessitat d’entrar en detalls. 

 Disposar d’una guia per a tot el procés. 

 Reunir dades amb alta fiabilitat. 

 Permet elaborar un sistema de categories per posteriors observacions estructurades o per tal de 

dissenyar altres instruments complementaris tipus entrevistes o qüestionaris. 

 Permet conèixer de manera detallada la complexitat de la realitat del treball. 

 Facilita la comprensió de la relació entre el context i les conductes executades. 

 

 

INCONVENIENTS 

 

 A l’estar establerta pot ser que no es considerin aquells aspectes significatius que contribueixen 

de manera eficaç a la comprensió d’un determinat comportament. 

 Pot aparèixer una dispersió en les dades considerades i una dificultat en la interpretació 

d’aquestes. 

 La rèplica és impossible ja que s’observa una realitat que es considera irrepetible. 

 
 

Taula 2.5.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, l’observació. 
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ENTREVISTES 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Permeten obtenir informació sobre els llocs de treball tenint en compte que la persona entrevistada es 

coneixedora dels mateixos. Les entrevistes poden ser individuals o grupals, obertes o estructurades. 

 

El paper de l’entrevistador en qualsevol cas és fonamental per tal d’obtenir la informació necessària. 

 

En el procés de recopilació d’informació cal reclamar informació, resumir allò aportat, sol·licitar 

informacions complementàries i guiar el procés per tal d’aconseguir aquella informació que es considera 

necessària per a l’objecte d’estudi.  

 

 

AVANTATGES 

 

 Garanteix una bona descripció del lloc de treball. 

 És compatible amb d’altres mètodes, tècniques o instruments. 

 Pot resultar molt profitosa si els entrevistats són coneixedors d’allò que s’analitza. 

 Permet matisar els processos d’observació. 

 

 

INCONVENIENTS 

 

 La inversió de temps és elevada si es pretén recopilar gran part de la informació només 

mitjançant aquest procediment. 

 Encara que es tracti d’una entrevista semiestructurada, requereix d’una bona preparació. En el 

cas de no ser així, pot donar-se el cas que la informació recollida no sigui significativa per al 

nostre objectiu d’estudi. 

 

Taula 2.6.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, l’entrevista. 
. 
 

 

 

 

QÜESTIONARIS 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Consisteixen en llistats d’ítems ordenats sota determinats criteris que permeten respondre si determinats 

aspectes estan o no implicats en un determinat context, lloc de treball o realitat. 

 

Aquests poden ser de preguntes tancades o obertes. 

 

Tot i que existeixen qüestionaris específics per tal d’analitzar llocs de treball, poden elaborar-los de 

manera específica i a mida en funció de l’objecte d’estudi. 
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AVANTATGES 

 

 Fàcil d’aplicar disposant de manera immediata d’informació precisa. 

 Temps relativament curt en l’elaboració i aplicació. 

 Possibilitat de tractar la informació informàticament. 

 Permeten comparacions de diferents realitats i dels resultats obtinguts mitjançant altres 

instruments. 

 La seva aplicació no requereix de personal qualificat. 

 La fiabilitat i validesa sol ser alta si s’ha considerat en el procés d’elaboració de l’instrument. 

 

 

INCONVENIENTS 

 

 La informació que es recull no sempre sol ser la més completa. 

 
 

Taula 2.7.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, els 
qüestionaris. 

 

 

 

 

ANÀLISI DOCUMENTAL 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Procediment d’estudi rigorós i sistemàtic de la documentació que afecta als llocs de treball. 

 

Les fonts específiques poden ser molt diverses pel que el procediment d’anàlisi estarà condicionat pel tipus de 

documents a analitzar. 

 

 

AVANTATGES 

 

 Utilitza informació contrastada. 

 És interessant per analitzar llocs complexes o sobre els que no hi ha acord. 

 

 

INCONVENIENTS 

 

 El procés d’anàlisi és lent i laboriós. 

 Tot sovint, en relació a l’especificitat de la realitat a analitzar, pot ser difícil d’entendre. 

 Es centra en allò actual sense tenir en compte l’evolució del professional. 

 

 

Taula 2.8.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, l’anàlisi 

documental 
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DIARIS DE TREBALL 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Procediment de paper i llapis a partir del qual els executors del treball registren les activitats que 

realitzen atenent a intervals pactats de temps. 

 

S’usa quan no existeixen registres documentals sobre el lloc de treball. 

 

Tot i que pot ser útil en determinats contexts, la informació que aporten no està discriminada, de manera 

que pot ser útil per preparar i aplicar mètodes, procediments o instruments més precisos. 

 

AVANTATGES 

 

 Senzill de dissenyar, de complir i analitzar. 

 No requereix de personal tècnic qualificat. 

 

INCONVENIENTS 

 

 Suposa un treball addicional a la persona que el complimenta ja que es realitza en el lloc de 

treball. 

 No reflexa la realitat del treball, sinó només els cicles del mateix. 

 Sol ser rebutjat per aquells que l’han de realitzar, ja que incrementa la càrrega de treball. 

 
 

Taula 2.9.: Característiques, avantatges i inconvenients dels principals mètodes per a l’anàlisi de situacions de treball, els diaris de 

treball. 

 

 

 

 
. 
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2.8. QUI HA D’AVALUAR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL? 

 

Els diferents autors que analitzen les característiques de l’avaluació de les competències 

professionals coincideixen en el fet d’afirmar que la implicació i la responsabilitat de 

diferents agents en aquest procés és del tot fonamental. 

 

Plantejarem una distinció dins del grup d’agents que han d’intervenir en els processos de 

certificació i els que han d’intervenir en els processos contextualitzats d’avaluació de la 

competència professional. 

 

Agents d’avaluació en els sistemes de certificació: 

 

 Representants de l’administració. 

 Representants sindicals. 

 Representants d’associacions professionals. 

 Representants de la patronal. 

 Experts. 

 Treballadors que passen pel procés de certificació. 

 

Agents d’avaluació en processos contextualitzats: 

 

 Representats de la direcció. 

 Caps entremitjos. 

 Treballadors. 

 Representants sindicals de l’empresa. 
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 Formadors. 

 Consultors. 

 

A part dels agents apuntats en els llistats, faria falta afegir que el plantejament del procés 

d’avaluació ha de considerar el següent: 

 

 La necessitat de mantenir un equilibri en la tipologia d’agents. 

 La consideració dels processos d’autoavaluació com a part complementària a la 

participació de les persones interessades sobre les que se’ls avaluen les 

competències professionals. 

 Un necessari equilibri entre avaluació interna i externa que permeti la igualtat 

d’oportunitats, sobretot en processos d’avaluació de la competència professional 

a l’empresa.  

 Com a complement a l’anteriorment ressaltat, la consideració necessària de la 

heteroavaluació. 

 És precís que un expert lideri el procés d’avaluació per ser-ne competent. En 

aquest sentit, dins del perfil del formador, s’hauria de considerar aquesta 

necessitat. 
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2.9. EL REFERENT DE L’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA 

PROFESSIONAL. 

 

Considerarem com a bàsics dos referents en l’avaluació de les competències 

professionals: per una banda el context; i per una altra, la persona professional que, en 

relació a dit context, és part del procés d’avaluació. Diversos autors, com tot seguit 

veurem, justifiquen el fet que considerem aquest dos referents com a bàsics. 

 

Per a Barkatoolah (1999), el referent per a l’avaluació de les competències es troba en la 

definició de les mateixes. El més important és el context sobre el qual s’avalua, aquest 

context pot ser molt ampli i fer referència a un àmbit professional més o menys 

precís pel que fa a la concreció en un lloc de treball no especificat. Alhora, el context 

pot ser molt concret al referir-se a situacions professionals específiques com podria 

ser un lloc de treball en una empresa. 

 

Rial (1999), apunta que el referent principal per establir posteriors criteris d’avaluació 

es troba en les situacions de treball, condicionades per les característiques de dites 

situacions: evolució tecnològica, mecanització, automatització, noves formes de 

treball... 

 

Marbach (1999) també considera, des del context, les característiques de les 

situacions de treball, en aquest sentit l’autora es refereix al context d’empresa. És en 

funció del mateix que podem concretar criteris diferenciats en base a les característiques 

de les situacions professionals de les feines. Les feines poden estar més o menys 

definides: 
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 L’ocupació tradicional: Existeix una especificació detallada de les 

competències exigides per a portar a cap una actuació professional competent. El 

professional competent serà aquell que segueixi estrictament allò prescrit, que 

serà més o menys extens depenent de la posició que ocupi en l’escala jeràrquica. 

 

 Ocupació de geometria variable: Tot i que considera uns nivells bàsics 

d’exigència prescrita, deixa un marge de maniobra als professionals per a portar 

a cap la seva activitat professional: iniciativa i autonomia.  

 

 Ocupació professional individualitzada: En aquest cas, no hi ha nivells 

prescrits d’exigència professional en un determinat context. Les activitats 

professionals es configuren en funció del criteri del professional sobre la base de 

la responsabilitat. Tot i que aquesta situació sembla ser aplicable a professionals 

molt específics, també pot donar-se en situacions en les quals la configuració 

dels llocs o entorns de treball s’estan elaborant. 

 

D’aquesta manera, quins criteris podem considerar en l’avaluació de les competències 

professionals, tenint en compte les característiques del referent? En la següent taula 

mostrem un llistat de possibles criteris que poden ser seleccionats en funció de la 

consideració del referent i de diferents situacions concretes d’avaluació. 
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CRITERIS 

 

INDICADORS 

 

 

Rellevància: grau d’importància de les competències 

a considerar en un context determinat 

 

 

Relació entre les competències mobilitzables en un 

context més o menys ampli i les competències 

mobilitzades pels professionals. 

 

Suficiència: grau d’adequació a especificacions 

considerades com a mínimes per al procedir 

competent 

 

 

Relació d’especificacions que delimiten el procedir 

competent: tasques, activitats, coneixements, 

capacitats,etc. 

 

Satisfactorietat: grau de competència a partir de les 

característiques del professional 

 

Relació d’elements que fan que un professional 

procedeixi amb competència en un context 

determinat més enllà d’especificacions alienes al 

subjecte, considerant allò propi del professional. 

 

 

Comprehensivitat: possibilitat d’arribar a un nombre 

ampli de professionals i de contexts 

 

 

Relació entre l’abast inicial i l’abast aconseguit en 

els professionals i en un determinat context. 

 

Eficàcia: nivell d’assoliment de les competències 

requerides 

 

 

Relació entre les competències esperades i les 

aconseguides en un determinat context. 

 

Eficiència: : nivell d’assoliment de les competències 

requerides en funció dels recursos invertits 

 

 

Relació entre l’assoliment de competències i els 

recursos implicats per a dit assoliment. 

 

Actualitat: de les competències en un context i 

moment determinat 

 

 

Tipologia de competències. 

Relació de les competències mobilitzables en un 

determinat context. 

 

 

Adequació a les característiques dels professionals: 

de les exigències a les característiques professionals 

 

 

Capacitats. 

Coneixements (conceptuals, procedimentals, 

actitudinals). 

Interessos, necessitats i experiències. 

 

 

Adequació a les característiques de les situacions 

professionals: de les exigències a les característiques 

dels entorns professionals 

 

 

Lloc de treball. 

Organització del treball. 

Impacte de les noves tecnologies. 

Cultura de l’entorn de treball. 

 
 

Taula 2.10.: Criteris i indicadors per a l’avaluació de competències. 
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2.10. LA PRESA DE DECISIONS. 

 

Segons la funció de l’ús que de la competència professional se’n pugui fer en els 

contexts de feina, tindrem varis àmbits en els que prendre decisions: 

 

1. Per una banda, el que es concreta en els diferents sistemes de certificació de les 

qualificacions i competències. 

 

2. Per una altra, el que es centra en els contexts concrets de feina representats 

per les empreses. 

 

3. Per acabar, el context ampli de la investigació teòrica i aplicada que també 

considera l’avaluació de les competències professionals. 

 

1.Les decisions que es poden prendre en els processos de certificació poden ser varis: 

 

 Certificar en un moment determinat i en un context general però, a la vegada, 

concret, les qualificacions i competències que demostri posseir una persona. 

 

 Articular, en funció dels referencials o estàndards, l’oferta formativa que permeti 

a les persones aconseguir el nivell de qualificació o les unitats de competència 

requerides. 

 

 Possibilitar l’actualització de les competències i qualificacions professionals. 
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 Informar a les persones i a les organitzacions de les possibilitats de les 

qualificacions i de les competències en els contexts de feina. 

 

2. Per un altre cantó, les decisions que es poden prendre en els contexts d’empresa, 

més enllà de la finalitat de l’avaluació que es consideri, també poden ser molt variades. 

Destacarem la proposta de Hooghiemstra (1994), que planteja els elements que giren 

entorn al model de competències. En aquesta proposta es defensa una gestió integrada 

dels recursos humans, això suposarà, des del punt de vista de l’avaluació, una sèrie de 

possibles decisions a prendre: 

 

 Organització dels processos de selecció i contractació del personal. 

 Avaluació del desenvolupament de les tasques dels treballadors. 

 Disseny i avaluació dels llocs de treball. 

 Organització dels plans de carrera. 

 Valoració del potencial dels treballadors. 

 Planificació de la successió dels llocs que, al quedar vacants, poden ser ocupats 

per personal intern. 

 Organització, establiment i desenvolupament de la política de remuneració. 

 Planificació d’accions de formació i desenvolupament. 

 

3. L’últim àmbit de decisions que podem ressenyar el podem considerar com a propi 

dels plantejaments d’investigació. En aquest sentit, les decisions poden orientar-se cap 

als següents punts: 

 

 Plantejament de propostes orientades a la formació. 
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 Constatació de l’aparició de nous perfils professionals, o l’evolució dels 

existents, en funció de les competències que es posen en joc. 

 

 Revisió i propostes conceptuals en torn a la competència i al procés d’avaluació 

de la mateixa. 

 

De totes les decisions considerades, n’hi ha una que ens sembla especialment interessant 

per les característiques d’aquest treball, entre altres raons perquè ja ha aparegut 

exposada anteriorment. Ens referim a les decisions orientades cap a la formació. 

Hauríem de fer referència als processos de desenvolupament de competències que 

apareixen vinculats a la formació en els discursos de la competència, els quals ja han 

estat desenvolupats en el capítol 1.6 d’aquest mateix treball, la formació en el 

desenvolupament de les competències professionals. 
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2.11. SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS. 

 

El plantejament de l’avaluació de les competències professionals ens ha portat com a 

opció, a considerar la seva característica multidimensional. És per això, que l’anàlisi 

de cada una de les dimensions ens planteja alguns elements que hauríem de tindre en 

compte de cara a planificar el procés d’avaluació: 

 

 El referent, des d’allò contextual i des de les característiques professionals ens 

permet una opció quantitativa o qualitativa del procés d’avaluació. L’opció 

quantitativa s’orienta a la selecció d’uns criteris específics d’avaluació: 

suficiència, eficàcia, eficiència, etc. Per l’altra banda, l’opció qualitativa aposta 

per la selecció d’altres criteris: satisfactorietat, adequació a les característiques 

professionals, actualitat, etc. Aquesta doble possibilitat enllaça amb les diferents 

concepcions de la competència. Des del nostre punt de vista, optarem per una 

consideració qualitativa. 

 

 L’objecte d’avaluació ens condueix a plantejar el procés d’un mode o un altre. 

Una concepció estàtica de la competència tendeix a una avaluació de la mateixa 

des de paràmetres quantitatius. Una concepció processual, pel contrari, ens 

condueix al plantejament de criteris qualitatius. 

 

 Podem considerar que les pràctiques d’avaluació de competències estan 

dividides en dos grans tendències. Per una part, la creixent demanada de 

certificació planteja la consideració de l’avaluació sumativa. Per una altra part, 
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les pràctiques d’avaluació portades a cap en empreses, persegueixen altres 

finalitats més enllà de la certificació.  

 

 A partir del fins aquí plantejat, la selecció del model específic, dels instruments i 

dels agents d’avaluació haurà de realitzar-se en funció del posicionament enfront 

a les altres dimensions.       
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3. EL FORMADOR DE FORMADORS  
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3.      El formador de formadors. 

 

 3.1. Introducció. 

 3.2. El formador de formadors com a professional. 

3.2.1. Primera proposta, Le Boterf. 

  3.2.2. Segona proposta, Roche. 

  3.2.3. Tercera proposta, McCullough. 

  3.2.4. Quarta proposta, Nijhorf i DeRijk. 

  3.2.5. Cinquena proposta, Proença. 

  3.2.6. Diverses propostes. 

 3.3. La figura del formador i del formador de formadors. 

  3.3.1. La definició d’Evans. 

  3.3.2. La definició de Rubio. 
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  3.3.5. La definició de Dupont i Reis. 
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   3.4.5.2. Perfil tecnològic. 

   3.4.5.3. Perfil humanista. 

  3.4.5.4. Perfil crític. 

 3.5. La formació del formador de formació contínua. 

3.5.1. Els models de formació docent i la seva concreció en la formació de formadors 

3.5.1.1. L’orientació artesanal. 
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   3.5.3.2. La proposta de Blignières-Légeraud i Deret. 
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   3.5.3.7. Les propostes a nivell europeu. 
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3.1. INTRODUCCIÓ. 

 

En aquest apartat pretenem caracteritzar la figura del formador de formadors (FF), sobre 

el qual ha d’actuar el formador de formadors de formadors (FFF). La qual cosa ens 

ajudarà per tal de definir el perfil necessari del formador de formadors de formadors 

(FFF). La literatura analitzada que fa referència a la figura dels formadors de formadors 

(FF) reflecteix diferents perfils que s’entrellacen entre si i que els matisos entre els 

mateixos poden arribar a ser molt poc significatius, per tant ens estem referint a una 

figura que avarca molt i que és difícil de limitar. 

 

Fent referència a aquesta situació podem citar a Jiménez (1996) “El terme formador, per 

extensió, es refereix a tota persona que d’alguna forma o manera te relació amb la 

formació des de l’òptica de la responsabilitat, de la concepció o de la realització de la 

mateixa. Compren un grup heterogeni de persones, amb professions molt diferents, 

difícil de discernir, de conceptualitzar, d’establir responsabilitats i assignació de 

funcions. La diferent procedència, la seva formació inicial, la seva concepció teòrica i 

pràctica de la vida i del treball, la diversitat de situacions en les quals han d’operar, els 

nivells i modalitats de formació, les especialitats, els materials que cal utilitzar o 

dissenyar, la diversitat dels grups destinataris, no fa sinó afegir complexitat a una 

professió nova i no perfilada en la major part de les seves competències”. 

 

Des d’aquest punt de sortida ens plantegem un seguit de qüestions les quals esperem 

trobar resposta al llarg d’aquest apartat: 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

130  

 

 L’accés a la professió no està reglamentat, en segons quins àmbits, per exemple 

la formació contínua. 

 

 Te sentit parlar del formador de formadors (FF) com un professional? 

 

 Quina importància cal donar a la diferenciació dels diferents perfils 

professionals en el món de la formació que la majoria d’autors hi dediquen un 

apartat d’anàlisi.  

 

 La formació específica és pràcticament inexistent pel que fa als formadors dels 

formadors (FF) i als responsables de la formació. Es dona per tant la paradoxa 

de ser els  formadors (F) i els formadors dels formadors (FF) els professionals 

amb una formació més deficitària? 

 

 Els formadors (F) en quest context, han d’assumir major autonomia i iniciativa, 

ja que els plantejaments s’han d’adaptar a les noves exigències. 

 

Abans de donar resposta als molts dubtes que se’ns presenten, farem un petit incís per 

tal d’aclarir que entenem per formador de formadors (FF). 

 

El formador de formadors (FF) és aquell professional de la formació relacionat amb el 

món del treball de la formació del professorat. Per tant el seu referent és professional i 

desenvolupa la seva activitat en el camp de la formació continua d’aquests.  
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L’àmbit del seu treball educatiu és a vegades no formal, ja que sovint, no es troba 

ubicat en el sistema educatiu. Tot i així, cal considerar com a punt de partida per a la 

planificació de les accions formatives, la formació inicial de base. 

 

Els destinataris als quals el formador de formadors (FF) dirigirà la seva actuació són 

professors (F) que es troben en el moment vital professional. Per tant aquells que 

necessiten ampliar o actualitzar coneixements. 
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3.2. EL FORMADOR DE FORMADORS COM A PROFESSIONAL. 

 

En aquest punt de l’estudi, ens volem plantejar quines són les característiques que ens 

definiran si quan parlem de la figura del formador de formadors (FF), ens trobem o no 

davant d’un professional, per així, veure fins a quin punt ho és o ens interessa que ho 

sigui.  

 

El punt de sortida serà que realment aquest ho podria ser. Però, això vol dir que la seva 

tasca principal ha de ser la formació? o pel contrari es tractaria d’una ocupació 

secundària ja que el formador de formadors (FF) hauria d’estar principalment centrat en 

una altra tasca, un altre àmbit. 

 

 Per una altra banda enumerar i avaluar les competències professionals ens ha d’ajudar a 

l’anàlisi del professionalisme d’aquest i de la figura del formador de formadors de 

formadors (FFF). 

 

 

3.2.1. Primera proposta, Le Boterf. 

 

Le Boterf (1999), ens presenta una proposta que associa el professionalisme a la 

competència, el professional és la persona que sap gestionar una situació professional 

complexa. La seva proposta defineix els diferents components que caracteritzen a un 

professional: 
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 Sap procedir de manera pertinent, més enllà d’allò prescrit, en un context o 

situació determinada. 

 Sap combinar recursos personals i de l’entorn, mobilitzant-los de la millor 

manera possible, en un determinat context. 

 Sap transferir els seus recursos personals a les situacions que el context 

requereix. 

 Sap aprendre de l’experiència i aprendre a aprendre. 

 Sap comprometre’s amb la seva feina i en la relació professional amb els 

altres. 

 

Aquest mateix autor afegeix un seguit de components que afecten al mode de 

procediment professional i que complementen els 5 punts anteriors: 

 

 Una identitat professional que doni sentit a la construcció i manteniment de 

competències. 

 

 Una ètica professional que orienta les pràctiques i les decisions. 

 

 Eixos de professionalisme que orienten la construcció i organització del 

conjunt de coneixements i competències. 

 

 Una varietat de recursos i d’experiències que permeten disposar d’esquemes 

operacionals mobilitzables en situacions diverses. 
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  Una capacitat de reflexió i de distància crítica en referència a representacions, 

competències, recursos, maneres de procedir i d’aprendre. El saber de la 

pràctica es completa i s’orienta amb el saber sobre la pràctica. 

 

 Un reconeixement en el context professional. 

 

 

 

3.2.2. Segona proposta, Roche.  

 

Un altre punt de vista ens el dona Roche (1999), el qual delimita la professionalització 

del formador en cinc dimensions: 

 

 Dimensió econòmica: El professional és aquell que viu del producte del seu 

treball, desenvolupant un sentiment de pertinença a una organització 

professional. 

 

 Dimensió ético-filosòfica: Estableix un vincle entre la contribució social de la 

persona al treball i la seva compensació. El professional interioritza una sèrie de 

normes deontològiques les quals enclaven l’acte professional entre una 

contribució social i una remuneració. 

 

 Dimensió sociològica: El professional ha de convèncer al públic i als poders 

públics de l’existència d’una necessitat social que es satisfà per mitjà de la seva 

activitat i rebre el reconeixement social corresponent. A la vegada el 
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professional ha de garantir a la societat el domini de determinats coneixements, 

una ètica professional, assumir responsabilitats... 

 

 Dimensió psicològica: El professional ha de combinar els diferents recursos 

personals amb els de l’entorn per tal d’actuar amb competència. Haurà de posar 

en pràctica estratègies, inventar i crear i prendre decisions en situacions 

professionals complexes. És en aquesta dimensió on el formador es presenta més 

dèbil ja que normalment el formador és un executor de decisions preses en 

instàncies superiors (administracions, directors, coordinadors...) i a la vegada és 

sol mostrar dèbil en el domini dels recursos personals i de l’entorn. 

 

 Dimensió pedagògica: Precisa d’una preparació específica que ha de combinar 

una formació diversificada d’alt nivell amb una formació que li permeti el 

contacte amb la realitat de l’activitat professional. Actualment és l’experiència 

principalment la que acredita la professionalitat d’un formador junt amb la 

consideració d’especialista. El més normal és oblidar els aspectes 

psicopedagògics que són necessaris i els quals no es tenen en compte fins que el 

mateix professional ha d’afrontar els problemes. Per tant podem concloure que 

la formació de formadors és reactiva. 

 

 

3.2.3. Tercera proposta, McCullough. 

 

Pel que fa al desenvolupament de la professionalitat del formador de formadors i de les 

seves peculiaritats, McCullough (1987) considera el següent: 
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 La formació de formadors és una professió relativament recent. 

 Els canvis en aquest àmbit són continus. 

 Si hi ha un desenvolupament en altres professions, per coherència, això ha 

de repercutir en el desenvolupament del professional de la formació. 

 

 

 

3.2.4. Quarta proposta, Nijhorf i DeRijk. 

 

Una proposta que distingeix els estadis en el procés de desenvolupament d’una 

professió és la formulada per Nijhorf i DeRijk (1997): 

 

 Concentració de tasques, etapa inicial durant la qual es delimiten les tasques, 

activitats, rols, funcions i competències d’una professió. 

 

 Diferenciació respecte a altres professions amb la finalitat de delimitar 

clarament la professió que exerceixen. Apareix la formació vinculada a la 

professió.  

 

 Estandardització de la professió fent referència a les normes que limiten a una 

professió pel que fa a funcions, competències i camps d’activitat. 

 

 Proliferació de la professió, es refereix al paper que la professió, els seus 

professionals aporten a la societat. 
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3.2.5. Cinquena proposta, Proença.  

 

Proença (1991) suggereix la idea de que la qualitat de la formació s’ha de garantir per 

mitjà del desenvolupament de la professionalitat del formador: 

 

 Reconeixement de la seva activitat. 

 Obligació d’una formació inicial tècnica i pedagògica centrada en la 

formació d’adults. 

 Formació contínua de formadors del professorat  que permeti adaptar-se als 

nous reptes del context. 

 

 

3.2.6. Diverses propostes.  

 

En un altre sentit (Shaw, 1995, Gerard, 1999 i Tagliaferro, 1999) apunten a les debilitats 

que presenta el procés de professionalització del formador. 

 

 L’intrusisme professional, ja que el que exerceix no disposa d’una formació 

adequada. De manera que desemboca en la sobrevaloració de la formació per no 

considerar mesures no formatives o a l’inrevés en la infravaloració d’aquesta per 

no atendre a uns nivells de qualitat mínims. 

 

 La formació sol ser continua i no es demanda una formació inicial. Per tant 

cal tenir en compte un gran ventall d’experiències que els professionals aporten 

als processos de formació. 
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Thibault (1997), afegeix que un dels  problemes bàsics, radica en la falta d’una formació 

d’acord amb les necessitats de professionalització del formador.  
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3.3. LA FIGURA DEL FORMADOR (F) I DEL FORMADOR DE 

FORMADORS (FF). 

 

Son moltes i variades les definicions que es donen al terme formador, a més a més en 

totes elles interaccionen amb altres figures dins del món docent, des de directors de 

formació passant per coordinadors, ensenyants... En el marc pràctic d’aquest estudi ens 

centrarem en la figura del formador de formadors de formadors (FFF); però abans, 

caldrà fixar-se en la figura del formador. 

 

Intentarem sintetitzar totes aquelles competències, actituds, trets que alguns autors 

vinculen principalment a una altra figura dins del món de la formació, però que creiem 

que alhora també tenen rellevància pel que fa a definir al formador (F) i formador de 

formadors (FF); i totes aquelles que altres autors vinculen al formador (F) i al formador 

de formadors (FF), de manera que farem un recull i un posterior anàlisi. 

 

 

3.3.1. La definició d’Evans.  

 

Evans (1990), defineix la figura dels formadors (F) com els encarregats de 

desenvolupar els programes. Encara que  participen en la seva planificació, han de 

vetllar per l’apropiada transmissió i transferència de coneixements, habilitats i 

actituds en el lloc de treball. El formador (F) sol ser, com és el cas del formador de 

formadors (FF),  un professor (F) especialitzat i que de forma temporal actua com a 

formador de formadors (FF). 
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3.3.2. La definició de Rubio. 

 

Rubio (1996), l’anuncia com el professional que realitza el seu treball en el 

desenvolupament de la formació. Sol ser un especialista que es caracteritza per la seva 

experiència en els continguts a desenvolupar i per tant també a de portar-lo a dominar 

aspectes pedagògics els quals cal posar en joc junt amb els continguts.  

 

Aquesta autora diferencia també tres tipologies més relacionades amb la formació i 

voldríem destacar una de les funcions, la qual imputa al coordinador o tècnic de 

formació ja que s’acosta a una possible competència del formador de formadors de 

formadors (FFF), com és la constant innovació i investigació pel que fa a l’entorn de 

les possibilitats de la formació. 

 

 

3.3.3. La definició de Jiménez. 

 

Jiménez (1998), el defineix com un tècnic la funció bàsica del qual és la d’impartir la 

formació. Per aconseguir-ho cal que tingui en compte tant la planificació, el 

desenvolupament i l’avaluació de les accions de formació. 

 

 

3.3.4. La definició de Ferrández. 

 

Ferrández (2000), com altres autors citats diferencia als professionals de la formació en 

funció del camp d’actuació: el pedagògic-didàctic i el pedagògic-organitzatiu. El 
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primer i el que ens interessa s’ocupa de les activitats orientades a l’elaboració de plans 

de formació, detecció de necessitats, formulació d’objectius, disseny d’estratègies 

metodològiques, determinació de la temporalització i disseny de l’avaluació. Inclou 

aquí els experts en enginyeria de la formació, responsables aquests del 

desenvolupament de nous productes i de l’ús de les noves tecnologies. 

 

Defineix al formador també des del punt de vista instructor-ensenyant-professor com 

a aquell professional de la formació encarregat de realitzar la formació pròpiament 

dita. El considera l’element clau de la programació, procés i avaluació de les accions 

formatives. Des de l’àmbit específic i alhora ampli de la formació no formal actua tant 

en les accions inicials com en les continues o permanents. 

 

Aquest autor també ressenya la diferència entre els formadors (F) dedicats totalment i 

els que ho fan a temps parcial o ocasionalment, de manera que aquest segon grup 

compaginen la formació amb una especialitat professional amb una experiència i 

qualificació que és el seu referent principal. 

 

 

3.3.5. La definició de Dupont i Reis. 

 

Per una altra banda Dupont i Reis (1991) diferencien entre aquells formadors a jornada 

completa i els formadors ocasionals. 
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 Destaca la figura dels professors, aquells que imparteixen aspectes teòrics 

adquirits per mitjà de la formació superior, dedicats fonamentalment a la 

docència però allunyats dels contexts laborals. 

 

 Els autors diferencien entre els formadors a jornada completa, especialistes 

en una matèria o experts amb una sòlida experiència dedicats a la formació i 

que evolucionen per tal de millorar la seva formació pedagògica per tal 

d’adaptar-se als reptes de la formació en el seu camp, i els formadors a 

jornada parcial, normalment especialistes en una matèria que coincideix 

alhora en la seva activitat professional, sent la formació l’activitat secundària. 

En aquest cas també les seves necessitats de formació giren al voltant de la 

pedagogia. 

 

 Aquests autors també diferencien a l’especialista en concepció pedagògica i 

concepció de la formació, dissenyen productes i útils pedagògics des del 

punt de vista dels processos formatius i les noves tecnologies, alhora són 

experts en la concepció i avaluació dels mètodes de formació. 

 

A l’hora de delimitar i diferenciar el perfil del formador en front a altres figures 

professionals, Dupont i Reis (1991) apunten una sèrie d’elements que cal considerar: 

 

 La tipologia dels destinataris. 

 Les modalitats de formació. 

 Les especialitats. 

 L’estatus dins de la professió. 
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 Els moments d’intervenció dins del procés de formació.  

 

 

 

3.3.6. Les definicions de Germe i Proença. 

 

Germe (1991) o Proença (1991) també diferencien els formadors depenent de la seva 

temporalitat. 

 

 Formadors i ensenyants, aquells que realitzen les accions de formació tot i 

que poden assumir feines complementàries com la planificació de plans, 

programes i cursos o l’elaboració de materials.  

 

 Formadors ocasionals o a temps parcial, els que combinen la seva feina de 

formació, secundària; amb una altre, principal. 

 

 

3.3.7. La definició de la Comissió Europea. 

 

La Comissió Europea (1995), planteja tres concepcions que fan referència a les missions 

dels formadors de les quals en destacarem la del formador com a instructor. Tot i això, 

anunciarem algunes de les característiques que es destaquen per a altres perfils però que 

ens semblen interessants pel que fa a la descripció del que ha de ser el formador de 

formadors, els mateixos autors no exclouen la idea de la interacció entre les 

característiques de cada una de les figures que anuncien. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

144  

 

Missions del formador com a instructor: 

 

 Selecció de la modalitat d’organització de la formació més adequada segons 

l’avaluació de necessitats. 

 Ha de definir el context intern i extern de la formació que es porta a cap. 

 Disseny i desenvolupament de la formació seleccionant les estratègies 

didàctiques més adequades. 

 Disseny del material didàctic necessari. 

 Formació dels formadors tècnics pel que fa als continguts psicopedagògics. 

 Avaluació de la formació. 

 Ha d’atendre a la característica dels sistemes d’educació no formal i dels 

destinataris, adults en formació professional. 

 

Destacarem algunes de les missions que els autors identifiquen amb perfils més 

directius i de coordinació: 

 

 Una visió prou àmplia que permeti la vinculació de les accions formatives amb 

les no formatives. 

 Proporcionar el tipus de formació més adequada en funció de les necessitats 

individuals i socials. 

 Vincular les accions de formació amb les de treball. 

 Disseny de processos de formació oberts i flexibles. 

 Utilització d’allò quotidià (experiències, accions, problemes..) com a base per al 

desenvolupament de les accions de formació. 

 Assistència i tutoria als participants pel que fa a les seves necessitats formatives. 
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 Avaluació dels efectes de la formació i el seu impacte en l’estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

146  

 

3.4. ELS ROLS, LES FUNCIONS I LES COMPETÈNCIES DELS 

FORMADORS DE FORMADORS. 

 

 

En aquest apartat pretenem acostar-nos un pas més per tal d’arribar a reconèixer les 

competències dels formadors dels formadors (FF), a partir del que diferents autors han 

publicat referent a les diferents figures que poden coincidir en una estructura formativa i 

centrant el treball en la descripció d’aquestes per tal de limitar-les i diferenciar-les. 

 

Ara, citarem diferents treballs en els quals l’estudi es centra en conèixer els rols, les 

funcions i activitats que els formadors assumeixen per desembocar finalment en les 

competències del formador (F) i del formador de formadors (FF). Arribats aquí, haurem 

obtingut més dades a partir de les quals proposar una síntesi que ha d’intentar apuntar 

cap a les competències dels formadors dels formadors dels formadors (FFF).  

 

 

3.4.1. Els rols, les funcions i les activitats del formador, vàries 

propostes. 

 

El formador de formadors (FF) haurà d’ajudar al professor (F) perquè sigui capaç  

d’augmentar i perfeccionar els seus coneixements i experiències que li permetin 

satisfer els seus interessos i d’aquesta forma poder desenvolupar-se individual, 

social, laboral i políticament. 
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Com a punt de sortida hem fet referència de nou a Jiménez (1996), en ella apareixen els 

primers elements a identificar que ens han de permetre limitar i focalitzar les 

competències dels formadors de formadors (FF): 

 

 El formador de formadors (FF) es dirigeix a un grup de participants adults. 

 

 Ha de posar en funcionament els mecanismes pedagògics que li permetin 

mitjançar entre la cultura i els participants. 

 

 El formador de formadors (FF) ha de conèixer el context en el que desenvolupa 

el procés d’ensenyament-aprenentatge per tal que aquest sigui significatiu pel 

professor (F) i s’adeqüi a les seves necessitats, interessos i experiències. 

 

Complementant una mica la proposta anterior, Blignières-Légeraud i Deret (1991) 

diferencien cinc fases en les quals es desenvolupa la professió del formador: anàlisi, 

disseny, execució, seguiment i control-avaluació. Aquestes fases també coincideixen, 

diuen els autors, amb diferents perfils dins de l’organització de la formació. Destacant 

que la fase de disseny correspondria al formador especialitzat en l’enginyeria de la 

formació i la d’execució correspon als perfils relacionats amb impartir  la formació. 

 

De la proposta de Puente (1995) ens interessen tres de les funcions generals que dit 

autor relaciona amb el formador: 

 

 Programar el procés d’aprenentatge. 
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 Transmetre i exercitar coneixements, destreses i actituds. 

 

 Adequar el procés a les característiques individuals i grupals dels participants i 

ajudar a aquests a identificar-se amb els objectius fixats i formes de treball 

escollides. 

 

Una altra descripció de les funcions generals del formador complementaria a les 

anteriors, és la que defineix Tejada (1999): 

 

 Oferir diferents tipus de formació relacionada amb la satisfacció de necessitats 

específiques (individuals i socials), ja definides per altres professionals o 

conjuntament amb ells. 

 

 Definir, dissenyar i ajustar els cursos de formació d’acord amb les necessitats 

del professorat. 

 

 Impartir el curs de formació d’acord amb la programació establerta. 

 

 Dissenyar els materials didàctics necessaris en relació amb el desenvolupament 

de les activitats previstes. 

 

 Avaluar la formació impartida, implicant els instruments d’avaluació per recollir 

la informació necessària. 
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Una altra autora, Alonso (1994), destria el perfil del formador en tres funcions bàsiques 

les quals hem sintetitzat: 

 

 Funcions de docència: 

1. Coneixement dels continguts que ha d’ensenyar. 

2. Formació psicopedagògica específica. 

 

 Funcions de recolzament a la docència: 

1. Planificació de la formació i articulació coherent entre els nivells de 

planificació: avaluació de necessitats, establiment d’objectius, disseny del 

pla/programa i avaluació del procés, resultats i impacte. 

2. Organització i gestió de la formació. 

 

 Funcions d’investigació: 

1. Investigació avaluativa. 

2. Investigació-acció. 

 

 

3.4.2. La proposta de l’EPISE. 

 

Una proposta amb una visió orientada des del punt de vista dels rols que pot assumir el 

formador depenent de les necessitats que es tinguin dins de la formació que es dugui a 

terme és la que proposa l’EPISE (2000). Diferencia quatre rols diferents que poden ser 

desenvolupats per una mateixa figura o per varies, depenent de les necessitats i 

organització de la formació que es portarà a cap. 
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 El formador com a dinamitzador: ajuda als participants a aconseguir les seves 

pròpies conclusions i aconseguir els seus propis objectius. 

1. Haurà d’ajudar a establir les necessitats de formació individual. 

2. Acordar objectius didàctics. 

3. Disposar d’habilitats formatives apropiades. 

4. Facilitar el feedback als participants. 

5. Ajudar a les persones a identificar i utilitzar les oportunitats de formació 

adequades. 

 

 El formador com a mentor: Suposa ser un model per la persona a la qual 

ajuda. Allò que transforma a algú en un mentor és l’experiència en el treball i la 

seva competència pedagògica que li permet realitzar la seva tasca. 

 

 El formador com a coach: Ajuda als participants en el seu lloc de treball a 

aprendre per mitjà de la reflexió de les experiències per tal de comprendre millor 

els processos implicats. És un pont entre la formació i l’aprenentatge en el lloc 

de treball. 

 

 El formador com a assessor: Ha d’ajudar als participants a gestionar la seva 

pròpia formació i a aconseguir els seus propis objectius. Ha d’estimular-los a 

acceptar la responsabilitat del seu propi desenvolupament i a treballar pensant en 

les seves possibilitats potencials. 
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Els rols presentats són molt semblants i es podrien agrupar en un que integrés les 

diferents accions que es proposen. Tot i l’excessiva diferenciació, hem de ressaltar de la 

proposta alguns aspectes interessants que afecten en el rol del formador en els llocs de 

treball:  

 

 La proposta també reflecteix la visió que la formació ha d’anar encaminada a la 

individualitat de cada participant i apostant no només en allò que ha 

d’aprendre sinó també en allò que pot aprendre. 

 

 Per un altre cantó ens apareixerà la idea de la necessitat de la proximitat que ha 

d’haver-hi entre la formació i el món del treball que ha de desenvolupar 

després el participant. 

 

 Per últim destacar d’aquesta proposta el punt de vista del formador com a guia 

sense arribar a ser una insígnia dels coneixements, habilitats, actituds i valors 

que el participant ha d’aprendre. 

 

 

3.4.3. Una proposta més àmplia, Donnay. 

 

Una proposta que valora més punts enfocada a les situacions de treball dels formadors 

justificada a través de les figures de l’adult en formació (F) i del formador de formadors 

(FF)  és la presentada per Donnay (1990). 
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La proposta de Donnay considera prèviament i com a referent les situacions de treball 

en interacció, tant del professor (F) com del formador de formadors (FF).  

Diferents situacions de treball s’interrelacionen amb altres entre les que apareix la 

situació de treball del professor (F) que passarà per una situació de formació. Per tant el 

rol que haurà d’assumir el formador de formadors (FF) està condicionat per la situació 

de treball del professorat, atendre aquest refent és significatiu tenint en compte  com i 

quant han canviat les tasques i necessitats de la docència.  

 

Als professors (F) se’ls demana més polivalència, més autonomia i responsabilitat, per 

tant, això els suposa als formadors de formadors (FF) la necessitat d’assumir noves 

qualificacions les quals s’hauran de desenvolupar mitjançant la formació. 

 

El segon element que actua com a referent per al formador de formadors (FF) és 

l’aprenentatge del professor (F) en les situacions de treball. Aquestes, tot i no ser 

situacions de formació inicialment, provoquen en el professor (F) participant dels 

cursos, situacions d’aprenentatge que han de ser considerades pel formador de 

formadors (FF) a l’hora d’estructurar les accions formatives.  

 

El formador  de formadors (FF) haurà de considerar les necessitats, experiències i 

interessos del professor (F) si el que es pretén és una formació contínua de qualitat 

d’aquests. En definitiva l’aprenentatge ha d’aparèixer com un ventall experiencial-

professional-ocupacional que els professors (F) aporten a les situacions formatives. 

 

L’últim element que destaca com a determinant pel treball del formador de formadors 

(FF) és el contextual. Tenint present el context socio-econòmic i laboral, el formador 
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de formadors haurà d’incorporar en les seves accions, l’especialitat i la percepció que es 

dona a la formació en l’entitat que demanda la formació. 

 

 

 

Figura 3.1.: Els actors de la formació i la seva situació de treball. 
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El formador de formadors (FF) ha de  considerar la situació de treball del professorat 

(F) i el procés d’aprenentatge que es realitza  en aquesta situació, en el cas del 

formador de formadors dels formadors (FFF), hauria de contemplar tant el primer 

com al segon en una nova extensió de la figura anterior. Al voltant d’aquest nucli 

central es desenvolupa la seva activitat de treball, la seva formació i l’aprenentatge 

derivat de la situació de treball i de formació. 

 

 

3.4.4. Una proposta complementària, Leclerq. 

 

Complementaria a la proposta de Donnay trobem una nova proposta, Leclercq (1991), 

que també analitza les diferents tasques que el formador ha de desenvolupar. L’estudi 

presenta tres cares bàsiques i nou facetes (tres per cara) que ens defineixen la 

professionalitat del formador. 

 

La cara dels objectius de la formació està definida per tres elements clau que a la 

vegada són tres tasques fonamentals dels formadors: 

 

 Les aptituds funcionals que son modalitats de saber fer  demandades per la 

societat i que han de desenvolupar els participants. 

 Els processos mentals que el participant en els processos de formació ha 

d’assimilar per manifestar dites aptituds o sabers fer. 

 Els continguts que cal dominar mitjançant una selecció i seqüenciació 

adequades amb suport material tradicional o multimèdia. 
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La segona de les cares correspon al context que inclou les següents tasques: 

 

 Tenir en compte la varietat de destinataris i els seus projectes. 

 Tenir en compte els recursos tant humans, materials com funcionals i les 

limitacions d’aquests. 

 Utilitzar de la millor forma possible els agents, formadors i participants, i les 

seves missions. 

 

Figura 3.2.: Elements clau de la tasca dels formadors. 
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L’última de les cares és la corresponent als principis estratègics i les activitats 

d’aprenentatge en la qual s’anuncia: 

 

 Tindre en compte els mecanismes d’aprenentatge, els processos generals 

d’assimilació i els seu diferent domini segons els participants. 

 Avaluar segons una teoria idònia.  

 

 Aplicar estratègies i tàctiques d’intervenció més propicies en cada situació i 

per a cada un dels destinataris. 

 

En la proposta de Leclercq apareixen diferents interaccions que li afegeixen complexitat 

a la tasca del formador: 

 

 La primera de les interaccions és la de les diferents cares proposades. Objectius, 

context i principis estratègics. 

 

 Una segona interacció que es dona en cada una de les cares que es presenten, 

formada cada una d’elles per tres facetes diferents que donen sentit i profunditat 

a la cara a analitzar. 

 

 La tercera de les interaccions és la que es produeix entre diferents cares o dins 

de la mateixa.  

1. La interacció que sorgeix de recaure en l’organització i gestió de 

l’aprenentatge que és fonamentalment contextual. 
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2. Aquella interacció referida a la ret conceptual que fa referència als 

objectius.  

3. La que fa referència als aspectes contextuals i de principis estratègics i 

que es caracteritza per la necessària personalització de la interacció. 

4. Finalment, la interacció que es fixa amb els criteris i procediments 

d’avaluació que relaciona els objectius amb els principis estratègics. 

 

 

 

3.4.5. Els perfils de formador, Di Bartolomeo. 

 

L’última de les propostes que s’ha analitzat és la presentada per Di Bartolomeo (1999), 

aquesta destaca ja que integra funcions, rols i activitats del formador. Es plantegen 

diferents perfils que afecten al formador, a partir de cada un d’aquests es desenvolupen 

diferents rols, funcions i activitats. Alhora, els perfils permeten orientar la formació 

d’aquests formadors tenint en compte les característiques de cada un dels perfil. 

 

 

3.4.5.1. Perfil academicista. 

 

 Considera a l’alumne com un objecte de la seva transmissió. 

 L’alumne te una funció passiva en la recepció del saber. 

 El seu context d’actuació és l’aula. 

 Tot el procés de formació es centra en el formador (presa de decisions, relacions 

amb els participants i selecció i seqüenciació de continguts). 
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 La comunicació entre els components del grup passa pel formador. 

 El domini del contingut és pel formador, el fonamental en la seva activitat. 

 L’avaluació es limita a activitats de selecció i control. 

 Imposa les seves opinions als alumnes. 

 Si els participants no aprenen és un problema d’ells i per tant no es qüestiona la 

seva activitat. 

 Al no considerar un saber pedagògic per compartir, la col·laboració amb altres 

companys és escassa o nul·la. 

 El seu treball és vocacional i en conseqüència no derivat d’un procés de 

formació. 

 

 

3.4.5.2. Perfil tecnològic. 

 

 La resposta del participant es pot preveure en funció de l’estímul que el 

formador prepara. 

 El procés d’ensenyament-aprenentatge ja no és subjectiu. 

 El mètode és compartit pels formadors comparant-se amb paràmetres objectius. 

 L’aprenentatge del participant està condicionat per l’eficàcia i eficiència de 

l’ensenyament del formador. 

 La relació amb els destinataris és formal, obviant el component afectiu. 

 L’avaluació és útil per verificar la consecució de l’objectiu per part del 

participant. 

 La preparació de les sessions és detallada estructurant tots els moments sense 

deixar res a l’atzar. 
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 El formador és un expert transmissor de competències específiques. 

 La formació es forma en base a mètodes considerats com a vàlids segons la 

investigació experimental. 

 

 

3.4.5.3. Perfil humanista. 

 

 El formador te en compte les necessitats, interessos i experiències del 

participant. 

 Apareix un interès per allò afectiu de manera que influeix en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge. 

 El procés de formació avarca tota la persona i no només un petit sector de 

coneixements i habilitats. 

 Es dona major importància a l’aprenentatge al considerar diferents elements que 

hi intervenen. 

 El formador i el participant participen conjuntament en el procés d’ensenyament 

aprenentatge. 

 El treball individualitzat agafa un nou referent: les necessitats, interessos i 

experiències dels participants. 

 El formador assumeix una funció de facilitador del procés d’aprenentatge sense 

ser l’únic punt de referència per als participants. 

 El treball del formador és en equip ja que l’intercanvi d’experiències és 

necessari. 

 La formació del formador es torna més complexa a l’haver d’integrar de la 

millor forma possible coneixements i experiència. 
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3.4.5.4. Perfil crític. 

 

 La qualitat de la formació està en els factors que resideixen en el context social, 

polític, econòmic, laboral, artístic.... 

 A les característiques personals del participant cal sumar-hi les culturals del 

grup. 

 El canvi que suposa la formació inclou a l’individu i al grup. 

 El millor mètode amb el qual el formador pot comptar per a gestionar el procés 

d’ensenyament aprenentatge  és la investigació-acció. 

 L’avaluació formativa agafa una especial rellevància al ser necessària 

l’adequació dels continguts no només al grup, sinó també al context en el qual la 

formació es desenvolupa. 

 El formador és per sobre de tot un investigador i un innovador de la seva 

pràctica diària. 

  La col·laboració amb altres professionals s’estén als que treballen juntament 

amb ell fent-se extensiva a altres professionals que comparteixen la formació en 

altres contexts. 

 L’element innovador de la formació està en la reflexió de i sobre l’acció, afegint 

a la necessitat d’integrar continguts teòrics, pedagògics i contextuals. 
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3.5. LA FORMACIÓ DEL FORMADOR DE FORMACIÓ 

CONTINUA. 

 

L’anàlisi de la formació dels formadors de formació contínua pot fer-se, segons el punt 

de vista de Navio (2001), des de dos perspectives: 

 

1. Analitzant els models que des dels diferents paradigmes d’investigació 

didàctica s’han generat. Això ens hauria de permetre analitzar, tant la pràctica 

actual de la formació de formadors, com les possibilitats de desenvolupament 

sota els paradigmes i models en els que ens puguem ubicar. 

 

2. Recollint les apreciacions que diferents experts fan sobre les diferents 

experiències en formació de formadors. La finalitat d’aquest anàlisi està en 

poder extreure de les diferents aportacions els elements més destacats de cara a 

deixar entreveure les característiques que en l’actualitat ha de tindre la formació 

de formadors. 

 

La comparació de les dues visions sobre la formació dels formadors, ens ha de permetre 

apropar-nos a una síntesi al voltant del model que millor enllaci amb les “millors 

pràctiques” que en aquest context de formació es venen desenvolupant.  
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3.5.1. Els models de formació docent i la seva concreció en la formació 

de formadors. 

 

En la literatura que s’ocupa de la formació de formadors, hi ha una desconsideració pel 

que fa al tema dels models de formació. Tot i que són amplies les recomanacions, 

descripcions de casos i propostes ideals sobre com ha d’organitzar-se aquesta formació, 

també és cert que és difícil entreveure si en les diferents propostes, la qualitat de la 

formació dels formadors es deguda a les seves característiques o a la descripció que es 

fa de la mateixa. 

 

És per això que és precís indagar en els diferents models generals de formació docent, 

que emmarcats en paradigmes d’investigació, ens permeten acotar les possibilitats que 

poden oferir-se en l’actualitat en el desenvolupament de la formació de formadors. 

 

 Hem d’assumir que la majoria de models de formació docent que s’han plantejat fan 

referència a l’actuació del professor i no del formador de formadors. Per tant, el seu 

context inicial de referència és el Sistema Educatiu. 

 

Considerarem inicialment per ubicar el lloc que la formació de formadors ocupa en el 

camp pedagògic l’anàlisi des de la investigació didàctica que ens proporciona Pérez 

Gómez (1989). La seva proposta inicial, sota les característiques de diferents 

paradigmes, ens delimiten inicialment l’anàlisi que pretenem en aquest apartat. 

 

Dels cinc paradigmes d’investigació que el citat autor identifica, destacarem les 

característiques de quatre com a punt de partida per a l’estudi de la formació de 
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formadors. Ja que en el següent quadre hem agrupat en un de sol, el paradigma 

mediacional, els dos proposats per l’autor, mediacional centrat en l’alumne i 

mediacional centrat en el professor. 
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P
u
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personals. 

 Pobresa conceptual i 

simplisme que 

condueix al 

reduccionisme. 

 

 Desconsidera el 

comportament del 

participant en els 

processos 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

 La relació causa 

efecte entre el 

comportament del 

docent i 

l’aprenentatge del 

participant. 

 

 

 No sempre existeix 

una relació 

unidireccional entre 

el pensament i 

l’acció. 

 Escassa 

desconsideració de 

variables 

contextuals. 

 

 Dificultat en 

l’estudi del procés 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

Taula 3.1.: Característiques bàsiques dels paradigmes d’investigació didàctica. 

 

Ja presentats els paradigmes que orienten la investigació didàctica i per tant del paper 

del docent, analitzarem alguns models didàctics sense arribar a ser exhaustius en la seva 

consideració exceptuant aquells que s’agrupen sota el paradigma ecològic. Els diferents 

models s’agrupen en orientacions que ens aportaran una idea sobre la formació dels 

formadors. 

 

 

PARADIGMA 

PRESAGI-

PRODUCTE 

 

 

 

PARADIGMA PROCÉS-PRODUCTE 

 

Orientació 

Artesanal 

 

Orientació Acadèmica 

 

Orientació Tècnica 

 

Model 

desenvolupament 

 

Model 

enciclopèdic 

 

Model 

comprensiu 

 

Model 

d’entrenament 

 

Model de presa 

de decisions 

 

 
 

 

PARADIGMA MEDIACIONAL 

 

 

 

PARADIGMA ECOLÒGIC 

 

Orientació 

Personalista 

 

Orientació Pràctica 

 

Orientació Social-Reconstruccionista 
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Model facilitador 

d’aprenentatge 

 

Model 

tradicional 

 

Model reflexiu 

sobre la pràctica 

 

Model de crítica i 

reconstrucció 

social 

 

Model 

d’investigació-

acció i formació 

per a la 

comprensió 

 
 

Taula 3.2.: Síntesi dels principals models de formació docent. 

 

 

Navío aposta pel paradigma ecològic  i per un model concret de formació de 

formadors: el model contextual crític. Tot i això, farem un ràpid recorregut per les 

diferents propostes que es poden considerar des dels diferents paradigmes 

d’investigació didàctica. 

 

El nostre punt de partida és la proposta de Ferrández i altres, 2000, sintetitzada en 

l’anterior quadre (taula 3.2. Síntesi dels principals models de formació docent), 

centrarem l’exposició en base a les diferents orientacions proposades, ressaltant els 

models més destacats per a cada una d’elles. Farem especial esment a les 

característiques que mereixen ser destacades pensant en el formador de formació 

contínua. 

 

 

3.5.1.1. L’orientació artesanal. 

 

Ens presenta a un docent que aprèn d’un expert mitjançant l’observació de la tasca i la 

imitació. És la imitació del desenvolupament professional estable la que suposadament 

permet que el futur docent pugui arribar a convertir-se en professional. 
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Aquesta orientació presenta moltes deficiències pel que fa a l’aplicació de la formació 

de formadors. Els formadors no actuen en un camp professional estable. Si al 

desenvolupament pedagògic sumem les característiques dels continguts de formació 

contínua i la influència del context en l’actuació professional, podrem constatar que un 

dels preceptes de l’orientació artesanal, els contexts estables, no es compleixen en el 

camp del formador. 

 

Per tant, podem concloure que és una orientació poc aconsellable per a la formació de 

formadors. Tot i això, és cert que gran part de les accions de formació en el lloc de 

treball es segueixen organitzant sota els plantejaments d’observació i imitació. 

 

 

3.5.1.2. L’orientació acadèmica. 

 

Considera al docent com un especialista del contingut que cal transmetre en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. La formació docent es basa en el contingut amb el fi de 

que es disposi d’un domini altament especialitzat de la matèria. Dins d’aquesta 

orientació, podem concretar dos models: 

 

 L’enciclopèdic, considera que un docent és competent en la mesura que 

domina els sabers de les disciplines que ocupen la seva tasca. 

 

 El comprensiu, afegeix al domini dels continguts de les disciplines, la 

importància de buscar el millor mètode per a la transmissió dels continguts 

als discents.  
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Per tant, no només interessa disposar d’un bon domini de continguts, a més a més, es 

precís disposar d’una preparació psicopedagògica. Parlem de mètode i no d’estratègia 

metodològica per la cerca del mètode que millor serveixi per a transmetre determinats 

continguts sense importar ni el context ni les característiques dels discents.    

 

Tot i que aquesta orientació considera un element fonamental per a l’exercici 

professional competent del formador, com el del contingut, coixeja de la consideració 

de la part psicopedagògica, especialment de les característiques de l’adult, i de la 

consideració del context. Aquests elements són fonamentals per a l’exercici professional 

del formador. 

 

 

3.5.1.3. L’orientació tècnica. 

 

Aquesta orientació és la representació més desenvolupada del paradigma procés-

producte pel que a la formació docent es refereix. En aquest cas, el centre d’interès en la 

formació del docent està en el coneixement del contingut i en les destreses, 

competències, necessàries per a l’ensenyança.  

 

 Una concreció d’aquesta orientació està representada pel model d’entrenament.  

Es busca l’eficàcia docent a través de la identificació de les competències que 

són observades i mesurades en situacions d’intervenció. Els llistats que se’n 

obtenen, serveixen per estructurar i organitzar els processos de formació docent. 
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Cal remarcar que aquesta formació basada en competències, considera una 

concepció de la competència que es limita a les destreses. 

 

 Una evolució d’aquest últim model descrit està representat en el model de presa 

de decisions.  A més a més de disposar de determinades destreses per intervenir 

en el procés d’ensenyament, el docent ha de disposar de la competència per tal 

de seleccionar les destreses més adequades a cada situació. Per prendre 

aquesta decisió, el docent haurà de disposar d’un ampli coneixement de les 

investigacions sobre ensenyament per poder, en funció de l’anàlisi de cada 

situació, seleccionar el mètode més adequat. 

 

La tendència, exposada en aquesta orientació, per tal de disgregar l’activitat 

professional del formador en varis perfils professionals específics, pot conduir a buscar 

la identificació de destreses concretes que en forma d’estàndards d’actuació, delimitin 

clarament allò que a cada professional li competeix a nivell general.  

 

 

3.5.1.4. L’orientació personalista. 

 

Dita concreció del paradigma mediacional, proposa considerar que el docent és un 

facilitador de l’aprenentatge en el discent. Aquesta proposta és considerada com una 

de les funcions bàsiques del formador, sobretot fent referència a la formació continua. 

No obstant, l’orientació personalista considera exclusivament les característiques que 

ha de tindre el docent.  
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És per aquesta raó que ens sembla poc apropiada per ser plantejada en els actuals 

programes de formació de formadors, tenint en compte que el docent com a facilitador 

precisa, a més, d’un coneixement ampli de les característiques dels alumnes-professors i 

del context en el qual ha de facilitar l’aprenentatge al participant. 

 

 

3.5.1.5. L’orientació pràctica. 

 

Des d’aquesta perspectiva, es considera l’ensenyament com una activitat complexa i 

contextualitzada. Per a tal fi, el docent ha de ser un professional reflexiu que pugui 

donar respostes adaptades a les situacions complexes. L’element fonamental 

d’aquesta orientació es troba en la reflexió que des de la pràctica, permet al professional 

intervenir i donar resposta als reptes que es plantegen. 

 

 El model tradicional considera que el fonament clau per la formació docent està 

en la pràctica més que en la teoria. 

 

 Per una altra banda, el model reflexiu sobre la pràctica, més desenvolupat 

conceptualment, integra de forma més clara la teoria i la pràctica i a l’inrevés. 

En ell s’integra la reflexió com un dels elements fonamentals en el model de 

competència professional. Aquesta reflexió, que ha de ser en l’acció i sobre 

l’acció, ve a concretar allò que especifica el model reflexiu sobre la pràctica.   
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3.5.1.6. L’orientació social-reconstruccionista.   

 

Manté una relació molt estreta amb l’anterior al posar l’èmfasi en el caràcter crític de 

l’ensenyament. Així, a la reflexió li afegim l’esperit crític que ha de tenir el docent.   

De fet, la complexitat del procés d’ensenyament-aprenentatge requereix en el 

professional de l’educació i de la formació no només de processos de reflexió, sinó 

també d’una actitud crítica enfront a dit procés.  

 

A més, com a orientació ubicada en el paradigma ecològic, fa del context un element 

bàsic sobre el que es recolza la reflexió i la crítica. La consideració del context és 

àmplia, per una part, el context és el d’ensenyament-aprenentatge, però també considera 

el context social en el que es desenvolupa el procés ensenyament-aprenentatge sobre el 

que el professional haurà d’actuar de forma crítica amb una actitud transformadora. 

 

Un dels models que concreten aquesta orientació és el d’investigació-acció i formació 

per a la comprensió. Cerca que el docent transformi la seva pràctica i a la vegada es 

transformi com a professional. Per mitjà del treball cooperatiu amb altres 

professionals, el model es transforma en un instrument per al desenvolupament 

professional. No es busca només comprendre una pràctica professional com és 

l’educativa, sinó transformar-la. 

 

El model de crítica i reconstrucció social veu en la pràctica, no només el moment 

d’aplicació de la teoria, sinó també l’ocasió d’adquirir coneixements. Tres aspectes són 

considerants com a fonamentals: 
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 La importància del bagatge cultural que posseeix el formador i que actua com a 

element fonamental per a comprendre la realitat. 

 La importància als processos de reflexió crítica. 

 El compromís polític del docent com a transformador de la realitat en la que 

actua. 

 

 

3.5.2. El model contextual crític de formació de formadors. 

 

Tots aquests aspectes estan citats en un model concret sobre el que ens detindrem per 

ser un referent per a aquest treball. Ens referim al model contextual crític de formació 

de formadors. El model des de la seva presentació inicial ha anat evolucionant, és per 

això que fem referència a diferents textos en els que apareix: Ferrández (1989), 

Ferrández (1996b), Ferrández i Tejada (1998) i Ferrández i altres (2000). 

 

Aquest model presenta dos elements clau: 

 

 Per una banda, la consideració del context que no es limita a allò pròxim en 

l’activitat del formador. Inclou també la part sociolaboral, cultural, 

econòmica, política, tecnològica i artística, és a dir, el context en el que es situa 

la formació emmarcada en el principi d’educació permanent. 

 Per una altra part, destaca el model, la reflexió que, des de la formació contínua, 

ha de facilitar els processos d’innovació en una realitat tant canviant com és la 

professional i ocupacional. 
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El model contextual crític de formació de formadors, considera quatre referents: 

 

 El camp de la formació inicial ha de garantir el següent: 

1. Una preparació en l’estructura científico-cultural que li incumbeix al 

formador; els continguts de la disciplina o disciplines que com a formador 

més o menys especialitzat ha de dominar (electrònica, mecànica...). 

2. La integració de les estructures pedagògiques que formen part de les bases 

del currículum. 

3. Una preparació i una integració de la realitat del món del treball entesa en 

sentit ampli i en tots els seus aspectes (noves formes d’organització del 

treball, mobilitat laboral, realitat europea...). 

 

 El camp de la formació contínua cal que s’especifiqui en el següent: 

1. Domini de les tècniques d’anàlisi de procés (reflexió crítica “in facto”). 

2. Domini de les tècniques d’anàlisi dels resultats (reflexió crítica “ex post 

facto” i processos de contrastació (teoría-pràctica, oferta-demanda,...). 

3. Coneixement de les tendències en el món del treball. 

 

 El procés permanent d’innovació és l’element sobre el qual es transformen les 

accions formatives en funció de les necessitats del context i com a fruit dels 

processos de reflexió i de contrastació.  

 El context referencial als àmbits d’exigència professional i ocupacional. 
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Figura 3.3.: Model contextual crític de formació de formadors. 

 

 

Un cop presentat el model, Navío (2001), justifica les raons per les quals arriba a optar 

per aquest i no per un altre model: 
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 És un model que, des del paradigma ecològic i des d’una orientació social-

reconstruccionista en la formació de formadors, considera que els processos de 

formació (ensenyament-aprenentatge) són suficientment complexes com per a 

ser reduïts a un llistat de tasques, activitats o funcions que podrien proposar-

se al formador de formació contínua. 

 

 El camp d’actuació del formador de formació contínua és específicament 

complex. Les característiques de la formació en el lloc de treball plantegen la 

necessitat de contextualitzar les pràctiques així com plantejar solucions 

innovadores als problemes que es plantegen en una feina, cada cop més regit 

pel coneixement i no per un conjunt d’habilitats. 

 

 L’empresa, en el nostre cas l’escola, context fonamental per al professional de la 

formació contínua, està carregada d’aspectes culturals, tecnològics, socials, 

polítics i ideològics que el formador ha de considerar si desitja que la seva 

pràctica tingui alguna utilitat. Per aquesta raó, el formador ha d’atendre, no 

només a processos de formació pel lloc de treball, sinó per al context o entorn 

de treball. 

 

 El model, a diferència d’altres considerats des d’un enfocament social-

reconstruccionista, parteix de la consideració de la figura professional del 

formador. Tot i que altres models poden aportar elements semblants i inclús 

útils, l’especial referència del mateix al formador i a allò que suposa (educació 

no formal, adults, formació professional), mereixen que l’utilitzem com a 

referència. 
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 Tot i ser un model de formació de formadors, conté elements que transcendeixen 

a la formació. Així, els processos de reflexió, contrastació i innovació formen 

part de la pràctica professional del formador. Més enllà de l’actualització de les 

competències professionals mitjançant processos de formació contínua, es dona 

la possibilitat d’utilitzar la pràctica reflexiva com un element més del constant 

canvi al qual han d’estar subjectes aquests professionals.  

 

 

3.5.3. Algunes propostes específiques sobre la formació de formadors. 

 

Des de diferents perspectives s’apunten algunes recomanacions específiques en torn a la 

formació de formadors. Enlloc de presentar-les aïllades, Navío (2001), intenta enllaçar-

les amb els models de formació als que hem fet al·lusió anteriorment. 

 

 

3.5.3.1. La proposta de Danau. 

 

Danau (1991) sintetitza una sèrie de recomanacions derivades d’un estudi dels anys 

vuitanta a nivell europeu, aquestes han de tindre’s en compte a l’hora de planificar els 

programes de formació de formadors: 

 

 Flexibilitat dels programes als requisits canviants del món del treball. 
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 Continuïtat dels programes que permeten un procés de formació permanent a 

mesura que nous reptes, tendències i desafiaments es plantegen com a 

necessaris. 

 Integració de la teoria i la pràctica de la formació, de les diferents competències 

necessàries, de la formació en l’organització i/o lloc de treball i de la formació 

en l’estratègia de l’empresa. 

 Agrupar diferents experiències en matèria de formació de formadors que poden 

ser utilitzades com a elements de contrast, comparació i crítica reflexiva per part 

dels formadors. 

 Augmentar la investigació sobre la investigació de la formació de formadors, el 

paper canviant del formador i la seva qualificació. 

 

 

3.5.3.2. La proposta de Blignières-Légeraud i Deret. 

 

Blignières-Légeraud i Deret (1991) consideren que una formació de formadors ha de 

tindre en compte, a més del que altres autors han apuntat, l’acció de formació 

pròpiament dita i la investigació sobre la pròpia acció. 

 

Ens apropem, per tant, a un professional que constantment ha de prendre decisions en 

un entorn canviant i des del seu àmbit d’estudi ha d’investigar les noves formes de 

procedir didàcticament, des del punt de vista organitzatiu i des de l’orientació. 
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3.5.3.3. La proposta de Liepmann i Bunk. 

 

Liepmann (1991) planteja la necessitat de disposar d’una formació específica pels 

formadors  dels formadors, el referent principal dels quals és el món de treball del 

professor. Ja que en aquest context la demanda de canvi és constant i exigeix, en el 

formador de formadors, competències específiques diferenciades. Per aquesta raó, 

proposa una formació de formadors que s’encamini a la creació d’una competència per 

a l’acció pedagògica. 

 

Aquesta competència d’acció és definida per Bunk (1994) atenent a quatre ingredients 

bàsics: competència tècnica, metodològica, social i participativa. Dita competència 

s’integra en la competència d’acció. És per això, que Liepmann concreta la competència 

d’acció en el que és propi dels formadors, l’acció pedagògica. 

 

Aquesta competència integradora i genèrica suposa atendre, segons l’autor, a tres 

tipologies de competències bàsiques que s’han de considerar en la formació dels 

formadors: 

 

 Una competència relacionada amb el contingut que el formador ha de transmetre 

al participant amb més o menys intencionalitat i amb la col·laboració d’aquest 

últim. 

 

 Una competència relacionada amb el mètode o procediment que ha de seguir el 

formador per tal que el participant aconsegueixi els objectius que es plantegin en 

la planificació de la formació. 
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 Una competència relacionada amb la part social que afecta  a la relació que 

s’estableix entre formador i participant i que transcendeix al context en el que la 

formació es desenvolupa. 

 

 

3.5.3.4. La proposta d’Engeshoven. 

 

Engelshoven i altres (1999) consideren que la formació del formador ha de canviar pel 

que fa al seu referent paradigmàtic. Segons els autors, la raó rau en la consideració del 

formador més com un animador que com a un instructor. Tot i que no proposen un 

paradigma en concret sobre el qual referir-se, suggereixen aspectes mediacionals i 

ecològics més propis del procés-producte.  

 

 

3.5.3.5. La proposta de Donders. 

 

Per a Donders (1999), la formació inicial del formador cal centrar-la en els següents 

aspectes: 

 

 Familiaritzar-se amb els cursos i programes. 

 La possibilitat de poder observar com ensenyar. 

 La possibilitat de poder intervenir com a formadors mitjançant l’assistència 

d’experts. 

 La capacitat de poder reflexionar sobre els propis resultats. 
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 Disposar d’una sòlida formació didàctica de base. 

 

La formació contínua del formador ha de garantir: 

 

 El coneixement de l’evolució tecnològica del món laboral. 

 Els canvis que es produeixen en la societat i en l’evolució de les empreses.  

 La professionalització del formador. 

 Evitar el desgast professional dels formadors. 

 

 

3.5.3.6. Les propostes de Thibault i Ferrández. 

 

Thibault (1997) profunditza en l’anàlisi de les pràctiques de formació de formadors. 

Segons aquesta autora, gran part d’aquesta formació s’integra en el procés de 

professionalització en forma de dispositius en alternança, sense existir quasi bé accions 

de formació inicial prèvies a l’exercici de la professió. 

 

El formador quan accedeix a la formació, aporta una experiència a vegades incipient i a 

vegades amplia en el camp professional. Amb tot això, la formació haurà de considerar 

l’aportació d’aquestes experiències per a construir la professionalització del formador. 

 

En resum, la formació en alternança sembla ser una possible via per a la 

professionalització del formador al considerar que les competències es construeixen des 

de la formació i des de l’acció professional contextualitzada. 
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Ferrández i altres (2000) apunten també a aquest últim apunt, la principal font de 

formació del formador és l’experiència professional, que es reforça amb accions de 

formació de formadors específiques i tot sovint aïllades del context de treball. 

 

 

3.5.3.7. Les propostes a nivell europeu. 

 

La formació continua del formador està dispersa en tot el conjunt europeu, tot i això, 

avarca, com a mínim, dos tipus de formació en aquest sentit: 

 

1. La millora de les tècniques pedagògiques, per exemple: metodologia, ajuda 

pedagògica, avaluació, programació... 

2. L’actualització científico-tècnica sobre l’especialitat que s’exerceix. 

 

Les propostes considerades des del nivell europeu, enllacen, tot i que no es manifesta 

obertament, amb models de formació de formadors que consideren les propostes del 

paradigma ecològic. Alguns aspectes proposats estan enllaçats amb les característiques 

del model contextual-crític de formació de formadors: 

 

 La necessitat de la formació continua que enllaci amb la formació inicial del 

formador. 

 La consideració del context com a referent  principal per a l’organització de la 

formació. 

 La necessària relació teòrica-pràctica com a element per a la contrastació des de 

la reflexió crítica. 
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4. LES COMPETÈNCIES DOCENTS 
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4.1. INTRODUCCIÓ. 

 

Per abordar el sentit de les competències, caldria preguntar-se: competències per a 

què? o al servei de què? No es tracta de reproduir un discurs tècnic, sinó que els 

docents trobin el camí per desenvolupar les seves pròpies competències, de manera que 

trenquin la seva tradicional dependència (Àlvarez, 2001) del poder polític, dels experts, 

dels llibres de text i de la racionalitat burocràtica, i es puguin sentir qualificats i tinguin 

poder de decisió real, a partir de la reflexió contextualitzada. 

 

En segon terme, caldria saber com s’entenen les competències aplicades a la 

professió docent. La funció docent pot estructurar-se, a grans trets, en dos tipus de 

tasques principals (Imbernón, 1994, pàg. 27): 

 

 La tasca del professorat com a mediador en el procés d’ensenyament–

aprenentatge. 

 La tasca de coneixedor disciplinari, que comporta la intervenció curricular 

(malgrat que aquest coneixement pedagògic de planificació curricular és 

essencialment col·legial). 

 

A aquestes dues dimensions caldria afegir una dimensió social més àmplia, que 

emmarca les anteriors. Per fer-ho, tal com hem dit, la competència professional es 

formarà en últim terme en la interacció de la pràctica docent en el context. 
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En tercer lloc, volem analitzar en quin marc d’actuació cobren sentit les 

competències. Per fer-ho rescatem de Perrenoud (2004) el decàleg sobre competències, 

que assenyala què és important: 

 

1. Existeixi un sistema de referència que susciti un ampli consens i que es 

converteixi en una eina de treball per a tots. 

 

2. Aquest sistema tingui en compte les competències com a recursos i no com a 

finalitats en si mateixes. 

 

3. Les competències professionals se situïn més enllà del domini acadèmic, dels 

sabers que cal ensenyar, i tinguin en compte la seva transposició didàctica a 

classe. 

 

4. Es tractin, amb aportacions teòriques i períodes de pràctiques, les dimensions 

transversals de l’ofici. 

 

5. Les competències parteixin d’un anàlisi de la pràctica i incorporin aspectes 

com la por, la seducció, el desordre, el poder... 

 

6. Les competències de base vagin per davant de l’estat de la pràctica, per no 

repetir models vells. 

 

7. Aquestes competències puguin ser desenvolupades des de la formació inicial i 

al llarg de la formació permanent. 
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8. Es prenguin com a eina al servei dels plans de formació (del seu disseny, 

avaluació...). 

 

9. S’inclogui la dimensió reflexiva, de tal manera que es renunciï a prescripcions 

tancades i es faciliti eines d’anàlisis de les situacions educatives complexes. 

10. S’incorporin la implicació crítica i el plantejament sobre aspectes d’ètica 

associats a cada situació. 
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4.2. CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DOCENTS. 

 

4.2.1. Competències genèriques. 

 

Per tal d’analitzar les competències en sentit ampli, rescatem una de les propostes 

existents que il·lustra els diversos tipus d’habilitats que un professional de qualsevol 

disciplina hauria de tenir. 

 

Rodríguez i altres (2003) estudien en quin grau posseeixen els titulats universitaris 

algunes competències acadèmiques pròpies dels estudis cursats, així com determinades 

competències transversals: 

 

1. Competències interpersonals: 

 Comunicació. 

 Treball en equip. 

 Lideratge. 

 

2. Competències cognitives: 

 Resolució de problemes. 

 Pensament crític. 

 Raonament quotidià. 

 Creativitat. 

 

3. Competències instrumentals: 

 Gestió. 
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 Instrumentals (idiomes, informàtica, documentació). 

 

Aquests també destaquen la importància de la competència en l’expressió oral i escrita. 

 

 

4.2.2. Competències exclusivament docents. 

 

Les següents són algunes de les classificacions que des de diversos àmbits s’han dut a 

terme pel que fa a les competències que haurien de posseir els docents. 

 

 

4.2.2.1. Classificació de Scriven. 

 

Scriven (1998) és citat per McKenna i altres (1998) i d’una manera més extensa per 

Farland i Gullickson (1998), considera que, normativament, des del punt de vista de 

l’administració educativa, les responsabilitats que poden ser avaluades perquè 

determinen el bon fer d’un professor/a són les següents: 

 

1. Coneixement de la responsabilitat de l’ensenyament: 

 Coneixement del camp concret de competència. 

 Coneixement d’altres matèries presents en el currículum. 

 Coneixement del centre i del context. 

 Coneixement de les responsabilitats docents. 
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2. Planificació i organització de l’ensenyament: 

 Estructuració del treball dels professors substituts. 

 Desenvolupament del curs i/o millora. 

 Selecció i creació de materials. 

 Utilització de recursos disponibles (agències locals, especialistes...). 

 Suport als alumnes amb necessitats especials. 

 Proporcionar als alumnes deures de casa amb sentit. 

 

3. Comunicació: 

 Habilitats  de comunicació generals. 

 Implicació dels pares en l’educació dels fills. 

 Eficàcia de la comunicació del contingut del curs a tots els alumnes. 

 Domini de la tecnologia educativa. 

 Gestió de l’aula. 

 Desenvolupament del curs. 

 Avaluació del curs. 

 

4. Organització de la classe: 

 Relació amb els alumnes. 

 Supervisió eficaç dels ajudants d’aula. 

 Manteniment de la disciplina a classe. 

 Assistència individual als alumnes. 

 Gestió per evitar emergències, i per quan calgui afrontar-s’hi. 
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5. Eficàcia en la instrucció: 

 Motivació per aprendre per part dels alumnes. 

 Supervisar i facilitar l’aprenentatge dels alumnes. 

 Efectes positius sobre l’aprenentatge de tots els alumnes. 

 Energia física i emocional per suportar les tensions de l’ensenyament. 

  

6. Avaluació: 

 Diagnòstic i resposta a les necessitats dels alumnes i les alumnes. 

 Avaluació i millora del curs, ensenyament, materials, currículum... 

 Avaluació i millora de les activitats d’aula. 

 Avaluació del progrés de l’alumnat (puntuacions d’examen i altres 

actuacions dels alumnes). 

 Obtenció i utilització del feedback dels alumnes en l’ensenyament. 

 Elaboració, impartició, puntuació i interpretació d’exàmens.  

 Qualificació i classificacions. 

 Comunicació del progrés acadèmic als alumnes, directors, pares i altres 

persones autoritzades (informes). 

 

7. Professionalitat: 

 Conducta ètica en comportament personal i professional. 

 Promoció i modelatge de tractament equitatiu als alumnes, companys, 

pares. 

 Actitud i actuació professional. 

 Coneixements (lectura de literatura professional). 

 Activitats de formació professional. 
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 Cooperació amb altres membres del personal del centre. 

 Servei a la professió (especialment coneixements sobre educació 

professional, ajudant els principiants i companys, investigant en educació, 

treballant per organitzacions professionals). 

 

8. Altres serveis individualitzats al centre i la comunitat: 

 Organització del terreny de joc i disciplina. 

 Conformitat amb les normes i reglaments escolars. 

 Reforç de les normes escolars. 

 

 

4.2.2.2. Classificació d’Angulo. 

 

Angulo (1999) recull les cinc classes de competències proposades per Houston: 

 

1. Competències cognitives. 

2. Competències d’actuació. 

3. Competències de conseqüències (referides als canvis que produeixen en 

l’estudiant). 

4. Competències afectives. 

5. Competències d’exploració (o objectius expressius o d’experiència pràctica, 

adquirits en situacions no necessàriament educatives). 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

190  

 

Angulo (1999) també recupera la sistematització de Gimeno i Pérez (1983), que per la 

seva banda va ser adoptada d’Oliva i Henson (1980), i classifica les competències per a 

la formació docent en les categories següents. 

 

1. Destreses de comunicació: 

 Demostrar l’habilitat de comunicar oralment informació sobre un tòpic de 

forma coherent i lògica. 

 Demostrar l’habilitat per escriure amb estil lògic, fàcil i comprensible, amb 

correcció gramatical i estructura de frase apropiada. 

 Demostrar l’habilitat per comprendre i interpretar un missatge després 

d’escoltar-lo. 

 Demostrar l’habilitat per llegir, entendre i interpretar materials 

professionals. 

 

2. Destreses tècniques: 

 Diagnosticar els coneixements i destreses prèvies dels estudiants 

necessàries per assolir un conjunt d’objectius d’ensenyament. 

 Identificar objectius a llarg termini per una matèria concreta. 

 Construir i ordenar seqüencialment objectius relacionats entre si a curt 

termini. 

 Seleccionar, adaptar i elaborar materials d’ensenyament per als objectius 

d’instrucció i per les necessitats d’aprenentatge dels alumnes. 

 Seleccionar, desenvolupar i elaborar seqüències d’activitats d’aprenentatge 

relacionades entre si, apropiades per un conjunt donat d’objectius 

d’ensenyament i necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. 
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 Entaular relació amb els estudiants a classe utilitzant recursos 

motivacionals, verbals i/o visuals. 

 Donar directrius per dur a terme una activitat instructiva. 

 Elaborar un test per mesurar el rendiment de l’alumnat, d’acord amb 

criteris basats en els objectius. 

 

3. Destreses administratives: 

 Establir un conjunt de procediments i mecanismes a classe per a la 

utilització de materials i desplaçaments de l’alumnat. 

 Formular una manera de comportament de l’alumnat a la classe. 

 Identificar les causes del mal comportament a l’aula i aplicar tècniques per 

corregir-les. 

 Identificar i/o desenvolupar un sistema per guardar documents de classe i 

del progrés individual dels estudiants. 

 

4. Destreses interpersonals: 

 Aconsellar els estudiants, tant de manera individual com col·lectiva, pel 

que fa a les seves obligacions acadèmiques. 

 Identificar i/o demostrar conductes que reflecteixin el respecte per la 

dignitat i el valor d’altres grups ètnics, culturals, lingüístics i econòmics. 

 Demostrar destreses d’ensenyament i socials que ajudin els estudiants a 

desenvolupar un autoconcepte positiu. 

 Demostrar destreses d’ensenyament i socials que ajudin els estudiants a 

interactuar constructivament amb els seus semblants. 
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4.2.2.3. Classificació de Perrenoud. 

 

Perrenoud (2004) destaca deu noves competències de base per ensenyar: 

 

1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge. 

2. Gestionar la progressió dels aprenentatges. 

3. Concebre i promoure l’evolució de dispositius de diferenciació. 

4. Implicar els alumnes en els seus aprenentatges i el seu treball. 

5. Treballar en equip. 

6. Participar en la gestió de l’escola. 

7. Informar i implicar els pares. 

8. Utilitzar noves tecnologies. 

9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió. 

10. Gestionar la pròpia formació contínua. 

 

S’ha de destacar una diferència entre aquesta classificació i les altres. Les competències 

s’entenen, en aquest cas, de forma àmplia, genèrica i flexible. Perrenoud té una visió 

de competència que supera el sentit “d’habilitat concreta” i posa més èmfasi en el sentit 

contextualitzat de tot el conjunt d’habilitats i coneixements que es tenen. 

 

 

4.2.2.4. Classificació de l’ANECA. 

 

Aquestes sigles corresponen a l’Agència d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, la 

qual ha elaborat un document que porta per objectiu facilitar l’adequació de les 
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titulacions de mestre a l’Espai Europeu d’Educació Europeu. Aquest document 

estableix les competències transversals en totes les titulacions de mestre: 

 

1. Instrumentals: 

 Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

 Capacitat d’organització i planificació. 

 Comunicació oral i escrita en la llengua materna. 

 Coneixement d’una llengua estrangera. 

 Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi. 

 Capacitat de gestió de la informació. 

 Resolució de problemes. 

 Presa de decisions. 

 

2. Personals: 

 Treball en equip. 

 Treball en un equip de caràcter disciplinari. 

 Treball en un context internacional. 

 Habilitats en les relacions interpersonals. 

 Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat. 

 Raonament crític. 

 Compromís ètic. 

 

3. Sistèmiques: 

 Aprenentatge autònom. 

 Adaptació a noves situacions. 
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 Creativitat. 

 Lideratge. 

 Coneixement d’altres cultures i costums. 

 Iniciativa i esperit emprenedor. 

 Motivació per la qualitat. 

 Sensibilitat envers temes mediambientals. 

 

Aquest document destaca a més de les competències transversals, tota una col·lecció de 

competències específiques interessants de conèixer (ANECA, 2004, pàg. 96-122). 

Aquest document serà treballat i estudiat amb profunditat en el capítol 8 d’aquest 

projecte, concretament en el punt 8.4.1. “Les competències de la titulació de mestre” i 

en tots els seus subapartats. 

 

 

4.2.2.5. Comparació i proposta global. 

 

A partir de les diferents competències proposades en els diversos llistats i fent-ne un 

anàlisi, arribarem a la conclusió que n’existeixen unes quantes en les quals coincideixen 

els diferents autors. Aquelles que més vegades es repeteixen són les següents: 

 

1. Capacitat de planificació i organització del propi treball. 

2. Capacitat de comunicació. 

3. Capacitat de treball en equip. 

4. Capacitat d’establir relacions interpersonals satisfactòries i de resoldre els 

conflictes. 
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5. Capacitat d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

A tot això hi afegirem dues habilitats personals essencials per treballar d’una manera 

realista, adaptant-se a la realitat i amb uns nivells d’exigència adequats: 

 

6. Autoconcepte positiu i ajustat. 

7. Autoavaluació constant de les nostres accions. 

 

Totes aquestes competències han de permetre al docent, resoldre les seves tasques 

quotidianes amb eficiència i la possibilitat d’enfrontar-se a nous reptes amb seguretat i 

il·lusió. Tot i això no s’ha d’oblidar capacitats amb un caràcter més instrumental com 

poden ser l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació o la capacitat 

de comunicar-nos oralment i per escrit que resulten imprescindibles, o que certes 

competències personals com són la capacitat de treballar en equip, el planificar el propi 

treball, el tenir una autoestima ajustada, les habilitats interpersonals o els processos de 

reflexió sobre la nostra tasca han d’incorporar-se a la nostra feina diària perquè arribem 

a ser competents en el sentit més ampli del terme. 
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4.3. LES COMPETÈNCIES DEL FORMADOR DE FORMACIÓ 

CONTÍNUA. 

 

Una proposta que sintetitza l’estudi de les competències del formador de formació 

contínua és la que presenten Bouclet i Huguet (1999), aquesta ens servirà de punt de 

partida d’aquest punt. 

Els autors ressalten dos tipus de competències que els formadors han d’integrar: 

 

 Les pedagògiques que fan referència al paper de mitjancer que han de jugar els 

formadors entre els objectius i els continguts amb els destinataris. Per a tal fi 

haurà de desplegar les estratègies metodològiques. 

 

 Les d’intervencions que es relacionen amb el context que és la base per a la seva 

tasca professional. 

 

 

4.3.1. Proposta de la Comissió Europea. 

 

Des de la Comissió Europea (1995) s’aprofundeix en el camp pedagògic, insisteix 

aquesta proposta en tindre en compte els elements contextuals que afecten a l’actuació 

del formador. A partir d’aquest punt de vista descriu un llistat de competències que ha 

d’assumir el formador: 

 

 Competència de diagnòstic. Relacionada amb la identificació de problemes i 

amb les característiques del context, de manera que podem plantejar possibles 
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solucions a allò plantejat en el diagnòstic. Cal que aquestes solucions es 

concretin en programes d’activitats de formació. 

 

 Competència de realització. Organització adequada del context per a la 

resolució dels problemes. Atendre a objectius derivats de necessitats individuals 

i socials i estructurar la formació. 

 

 Competència d’integració. Surt a relluir en el moment que s’assegura la 

integració i transferència d’allò adquirit mitjançant la formació al lloc de treball.  

 

 Competències vinculades a la personalitat. Ens referim al conjunt de 

competències transversals genèriques i específiques que com a persona i 

professional ha de disposar. 

 

 Competències en el domini didàctic-metodològic. Inclouria tota la 

psicopedagogia de l’adult tant pel que fa a grups, continguts, objectius i 

estratègies metodològiques. 

 

 Competència en direcció de grups. Fa referència a tot allò relacionat amb la 

dinàmica de grups. 

 

 Competència d’assessorament. Assessorament a individus i grups en relació a 

necessitats de formació. 
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 Competència en matèria de treball cooperatiu. Tant pel que fa a l’exigència 

de l’organització del treball com per l’organització del procés d’ensenyament-

aprenentatge de les persones adultes. 

 

 Competències en el domini de les condicions organitzatives i polítiques.  

Tots aquells aspectes que des del context concret de la formació continua cal 

considerar com a fonamentals (programació, desenvolupament, avaluació, 

context laboral legislació, dret...). 

 

 

4.3.2. La proposta de l’INEM. 

 

La següent proposta tracta tant de les competències (unitats i realitzacions) com de les 

capacitats. Es refereix a les competències com allò que és observable i en certa manera 

mesurable de l’actuació del formador. Les capacitats són allò que la persona ha 

d’aportar, encara que es derivi d’un procés de capacitació, per tal d’actuar amb 

competència. 

 

Aquesta proposta prové de l’estudi dels diferents perfils que defineixen la família 

professional “Docència i Investigació”, portat a cap per l’INEM el 1996. D’aquest 

estudi en destacarem la figura del formador i ressaltarem algunes de les parts atribuïdes 

al responsable de formació.  
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UNITAT DE COMPETÈNCIA 1 
 

 

Programar accions formatives vinculant-les a la resta de les accions de formació de l’organització, 

d’acord amb les demandes de l’entorn. 

 

 

REALITZACIONS PROFESSIONALS 

 

 Dissenyar el procés d’ensenyament-aprenentatge aplicant les tècniques de programació didàctica 

per a facilitar l’aprenentatge i respondre a les necessitats i demandes detectades. 

 Gestionar l’acció formativa programada, vinculant-la a la resta de les activitats de formació 

portades a cap per l’organització, coordinant-la amb el resta de professionals de la formació per 

a garantir la consonància i la coherència del programa de formació dissenyat. 

 
 

Taula 4.1.: Unitat de competència del formador de formadors 1 

 

 

 UNITAT DE COMPETÈNCIA 2 
 

 

Proporcionar oportunitats d’aprenentatge adaptades a les característiques dels individus o grups i 

a les seves necessitats de qualificació, així com acompanyar i orientar de forma contextualitzada, el 

procés d’aprenentatge i la qualificació dels mateixos. 

 

 

REALITZACIONS PROFESSIONALS 

 

 Crear les òptimes condicions d’aprenentatge, aprofundint els aspectes més importants a 

desenvolupar, vinculant-los amb els processos productius i mostrant-se negociador en els 

aspectes del programa que ho permetin per facilitar l’inici, desenvolupament i implicació en el 

procés formatiu. 

 

 Impartir els continguts formatius del programa utilitzant i alternant tècniques, estratègies i 

recursos i materials didàctics i avaluant formativament per facilitar l’adquisició de les 

competències professionals. 

 Proposar, dinamitzar i supervisar activitats d’aprenentatge en grup utilitzant metodologies 

actives per tal de fomentar el desenvolupament de les competències metodològiques, socials i 

participatives. 

 Assessorar als participants per mitjà d’activitats d’orientació ocupacional, integrades en el 

procés formatiu, que contribueixin al millor exercici de l’ocupació, per facilitar el 

desenvolupament de totes les actituds i competències professionals necessàries per a la recerca, 

manteniment i/o promoció en el lloc de treball. 

 Tutoritzar, supervisar i acompanyar de forma individualitzada, el procés d’aprenentatge dels 

participants, d’acord amb la modalitat formativa presencial, oberta o a distància, de que es tracti 

proporcionant estratègies, pautes i fonts d’informació per a desenvolupar i potenciar les 

capacitats d’autoaprenentatge i òptim desenvolupament del participant. 

 
 

Taula 4.2.: Unitat de competència del formador de formadors 2 
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UNITAT DE COMPETÈNCIA 3 
 

 

Verificar el nivell de qualificació aconseguit, els programes i les accions de mode que permeti la 

presa de decisions per a la millora de la formació. 

 

 

REALITZACIONS PROFESSIONALS 

 

 Verificar objectivament el nivell aconseguit pels participants, aplicant proves d’avaluació 

oportunes, per tal de certificar el nivell de capacitació o qualificació assolit. 

 Avaluar els components del procés formatiu, segons la modalitat formativa de la qual es tracti, 

revisant  crítica i constructivament els resultats obtinguts, la informació dels participants i altres 

professionals per prendre decisions i introduir millores i variacions que els adeqüin més a les 

demandes que pretenen cobrir. 

 
 

Taula 4.3.: Unitat de competència del formador de formadors 3 

 

 

UNITAT DE COMPETÈNCIA 4 
 

 

Contribuir activament a la millora de la qualitat de la formació. 

 

REALITZACIONS PROFESSIONALS 

 

 Participar en la dinàmica organitzativa de la institució, treballant en equip amb els altres 

professionals de la formació, incorporant i fent propostes que contribueixen al desenvolupament 

i bon funcionament de la mateixa. 

 Participar amb altres professionals en la concepció i elaboració d’instruments, materials i 

recursos didàctics per a ampliar les seves competències tècnico-metodològiques. 

 Crear i mantenir relacions amb l’entorn professional i productiu de forma sistemàtica i periòdica 

per a la seva actualització i perfeccionament docent. 

 Realitzar un seguiment formatiu, de manera planificada, per tal d’ajudar a la transferència i 

manteniment de les professions adquirides pels participants en accions formatives. 

 
 

Taula 4.4.: Unitats de competència del formador de formadors 4 

 

 

 

 Flexibilitat metodològica docent. 

 Capacitat d’adaptació a l’entorn. 

 Capacitat de previsió i anticipació. 

 Capacitat de reacció davant situacions conflictives, innovadores o imprevistes. 
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 Capacitat d’argumentació i  comunicació verbal i no verbal. 

 Capacitat de simplificar i relacionar els continguts formatius amb situacions pròximes a la 

realitat professional. 

 Capacitat didàctica i habilitats docents. 

 Capacitat d’organització i planificació del seu treball. 

 Capacitat d’anàlisi, síntesi i crítica. 

 Capacitat empàtica. 

 Capacitat de relació social. 

 Capacitat d’assumir responsabilitats respecte a la tasca docent i a la participació en 

l’organització. 

 Capacitat de modificar constructivament els propis plantejaments. 

 Capacitat de cooperació i col·laboració amb els diferents membres de l’organització. 

 Capacitat de transmetre actituds i valors en relació a la formació i l’ocupació. 

 Capacitat de realitzar valoracions objectives. 

 Capacitat creativa i d’innovació didàctica. 

 Capacitat de prendre decisions. 

 Capacitat de convicció i habilitat per convèncer. 

 Capacitat de treball autònom. 

 Capacitat per relacionar idees, conceptes i experiències. 

 Capacitat d’adopció d’innovacions relatives al seu entorn professional. 

 Capacitat per transmetre experiències i provocar aprenentatge. 

 Capacitat de solució de problemes previstos i no previstos. 

 Capacitat per contemplar el conflicte des de la vessant funcional. 

 Capacitat de fugir a la resistència al canvi. 

 Capacitat d’atendre a l’adult com a element social responsable. 

 Capacitat de generalització per a extrapolar i transferir continguts formatius de situacions 

concretes a diferents contexts. 

 

Taula 4.5.: Llistat de capacitats del formador de formadors. 
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4.3.2. La proposta de l’ISFOL. 

 

Des de l’ISFOL, Institut per al Desenvolupament de la Formació Professional dels 

Treballadors d’Itàlia, 1995, ens arriba la següent proposta, “Referencials dels 

formadors”. En ella es sintetitzen les característiques particulars del perfil del formador 

definint les competències bàsiques i específiques del mateix.  

 

La proposta s’estructura en funcions i en macroactivitats, les competències per la seva 

banda es diversifiquen en genèriques o fonamentals i específiques. Al mateix moment 

cada àmbit de competències, si així ho podem dir en base a les funcions, presenta 

diferents graus de mestria a considerar pels formadors. 

 

De la següent taula que sintetitza aquesta proposta, destacarem que no totes les funcions 

de la família professional de la formació li competeixen al formador. Moltes d’elles són 

específiques d’altres perfils com per exemple la competència relacionada amb la 

coordinació i direcció. 

 

També destacarem la diferència que hi ha entre competències fonamentals i 

específiques i que això suposa la possibilitat d’adequar les accions de formació a cada 

situació i per a cada tipus de formador. D’aquesta manera, les macroactivitats 

fonamentals es relacionen amb tots els formadors, mentre que les específiques han 

d’atendre a cada situació i, en el seu cas, han de desenvolupar-se atenent a les 

especificacions del context de treball del formador com a professional específic dins de 

la família professional de la formació. 
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FUNCIONS 

 

 

MACROACTIVITATS 

 

Competències 

tècnico-

professionals 

 

 

Grau de 

mestria 

 

A. Diagnòstic 

 

A.1. Diagnòstic de necessitats i de la demanda 

individual de formació. 

 

Específica 

 

2 

 

A.2. Anàlisi de la demanda social o organitzativa de 

la formació. 

 

Fonamental 

 

1 

 

B. Planificació 

 

B.1. Planificació de programes de formació. 

 

Fonamental 

 

1 

 

B.2. Concepció de projectes d’accions i de sessions 

de formació. 

 

Específica 

 

2 

 

B.3. Concepció de projectes i producció de mitjans i 

recursos per a l’aprenentatge (noves tecnologies). 

 

Específica 

 

2 

 

C. Realització 

 

C.1. Ensenyament científic, tècnic i pràctic. 

 

Específica 

 

3 

 

C.2. Animació i seguiment de l’aprenentatge 

individual i en grup. 

 

Específica 

 

3 

 

C.3. Tutoria i inserció en el treball. 

 

Fonamental 

 

1 

 

D. Avaluació i 

seguiment 

 

D.1. Avaluació i seguiment d’accions. 

 

Fonamental 

 

1 

 

D.2. Avaluació dels resultats d’aprenentatge i/o 

competències. 

 

Específica 

 

3 

 

D.3. Avaluació del potencial de les persones. 

 

Fonamental 

 

1 

 

D.4. Avaluació i seguiment de les condicions de la 

qualitat de servei cap al receptor. 

 

Específica 

 

2 

 

E. Promoció 

 

E.1. Gestió de les relacions externes amb l’empresa 

i amb els organismes i actors locals. 

  

 

E.2. Promoció i màrqueting del servei. 

 

Específica 

 

1 

 

E.3. Comercialització del servei. 

  

 

F. Qualitat i 

investigació 

 

F.1. Gestió del sistema de qualitat i identificació de 

les accions de millora. 

 

Específica 

 

1 

 

F.2. Investigació i desenvolupament del servei, 

innovació. 

 

Específica 

 

1 

 

F.3. Desenvolupament professional. 

 

Específica 

 

2 
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G. 

Coordinació i 

direcció 

 

G.1. Definició de les estratègies de servei. 

  

 

G.2. Recerca de recursos humans, tecnològics, 

financers i organitzatius. 

  

 

G.3. Supervisió del servei i de la seva millora. 

  

 

G.4. Direcció i coordinació dels recursos humans de 

l’organització. 

  

 

G.5. Presidir la negociació amb els clients del 

servei. 

  

 

Taula 4.6.: Perfil de les competències del formador de formadors. 

 

 

4.3.4. La proposta de Martins. 

 

Una altra proposta que pren el punt de vista de les competències ve des de Portugal de 

la mà de Martins (1999) de l’Instituto de Empleo y de Formación Professional. 

 

Segons l’autor el formador és el professional que en una acció de formació, estableix 

una relació pedagògica amb els participants. Afavoreix l’adquisició de coneixements i 

de competències i a la vegada el desenvolupament d’actituds i formes de comportament, 

propis d’una bona actuació professional. 

 

Segons aquesta proposta les competències atenen a les capacitats, a la vegada es 

destaquen sabers tant de naturalesa psicosocial com de naturalesa tècnica i 

pedagògica. Les competències que s’estableixen per al formador són les següents: 
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DE NATURALESA PSICOSOCIAL 
 

 

 Saber ser i estar en situació professional en el lloc de treball, en l’organització. Aquestes 

competències fan especial referència a l’assiduïtat, puntualitat, a l’actitud personal i professional, 

a l’aplicació en el treball, a la responsabilitat compartida i a l’autònoma, a les bones relacions de 

treball, a la capacitat de negociació, a l’esperit d’equip, al valor personal i professional. 

 

 

 Posseir una facilitat de comunicació que implica la comunicació interpersonal, l’esperit de 

direcció, l’estabilitat emocional, la tolerància, la resistència al sentiment de frustració, 

l’autoconfiança, l’autocrítica i el sentit ètic personal i professional. 

 

 

 Tenir la capacitat de relacionar-se amb l’objecte de treball; és a dir, la capacitat d’anàlisi i de 

síntesi. De planificació i organització, de resolució de problemes, de presa de decisions, de 

creativitat i de flexibilitat i esperit d’iniciativa i d’obertura als canvis. 

 
 

Taula 4.7.: Les competències professionals del formador de formadors de naturalesa psicosocial. 

 

 

DE NATURALESA TÈCNICA I PEDAGÒGICA 
 

 

 Ser capaç de comprendre i d’integrar-se en el context propi per a l’exercici de la seva activitat: la 

població activa, el món del treball i els sistemes de formació, el domini tècnic-científic i/o tecnològic 

objecte de la formació, la família professional de la formació, el rol i el perfil del formador, els 

procediments d’aprenentatge i la relació pedagògica, la concepció i l’organització de cursos o d’accions 

de formació. 

 

 

 Ser capaç d’adaptar-se i de cooperar en diferents contexts organitzatius i per a diferents grups de 

participants. 

 

 

 Ser capaç de planificar i de preparar les seqüències de formació (per individus o grups); analitzar el 

context específic de les seqüències: objectius, programa, perfils d’entrada i de sortida, condicions de 

realització de l’acció, concebre el pla de les seqüències, definir els objectius pedagògics, analitzar i 

estructurar els continguts de formació, seleccionar els mètodes i tècniques pedagògiques, concebre i 

elaborar els suports didàctics, concebre i elaborar els instruments d’avaluació. 

 

 

 Ser capaç de dirigir i portar a cap el procés formatiu i l’aprenentatge en els grups de formació i el 

desenvolupament de continguts de formació, desenvolupar la comunicació en el grup, motivar als 

participants, generar els fenòmens de relacions interpersonals i de dinàmica de grup, generar els temps i 

els mitjans materials necessaris per a la formació, utilitzar els mètodes, les tècniques, els instruments i 

els suports didàctics. 

 

 

 Ser capaç de generar la progressió de l’aprenentatge dels participants, és a dir, d’efectuar una avaluació 

informal i formal de la marxa de la formació, així com una avaluació final o global. 

 

 

 Ser capaç d’avaluar l’eficàcia de la formació i sobretot d’avaluar el mètode de formació així com 

participar en l’avaluació de l’impacte de la formació en les actuacions professionals. 

 
 

Taula 4.8.: Les competències professionals del formador de formadors de naturalesa tècnica i pedagògica. 
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4.3.5. La proposta de Liang. 

 

La proposta de Liang (1999) és genèrica i específica a la vegada. Per una banda, 

genèrica ja que te en compte les competències bàsiques del personal de la formació. Per 

una altra, específica perquè atén a les competències bàsiques dels formadors en l’entorn 

de treball. Les competències que proposa estan agrupades en quatre àrees: 

 

 Competència de comunicació: Inclou habilitats orals i escrites, habilitats de 

consultoria i capacitat de treballar en equip. Inclou aquesta competència la 

capacitat de considerar els elements culturals externs i interns en els processos 

de formació. 

 

 Competència d’organització i gestió: Fa referència a la comprensió de 

l’organització, la capacitat de desenvolupar pressupostos, seleccionar personal, 

gestionar projectes, treballar sota pressió i implementar accions 

complementàries no formatives. 

 

 Competència de disseny: Inclou l’anàlisi de les necessitats formatives i no 

formatives, el disseny i el desenvolupament de la formació i avaluació de 

l’aprenentatge i dels materials didàctics. 

 

 Competència investigadora: centrada principalment en la recopilació, l’anàlisi 

i l’avaluació de la informació. 
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El desenvolupament d’aquestes competències suposa considerar activitats professionals 

que les posin en joc: 

 

 Coneixement i promoció de l’entitat que suposa articular la formació amb 

l’estratègia de l’entitat. 

 

 Treball amb altres professionals de l’entitat que garantissin l’adopció de la 

formació en l’entitat com a element bàsic i fonamental de la mateixa. 

 

 Creació de rets efectives de comunicació que impliquin als diferents membres de 

l’entitat en relació amb la importància de la formació. 

 

 Desenvolupament i manteniment de relacions interpersonals que permetin crear 

una visió corporativa i no només un conjunt de visions individuals de les 

finalitats i objectius de l’entitat. 

 

 Solució de problemes i presa de decisions orientades a temes de formació. 

 

 Oferir una visió de credibilitat de la tasca professional de la formació.  

 

 

4.3.6. La proposta de Tejada. 

 

Per finalitzar aquest punt, ressenyarem la proposta de Tejada (2001) complementaria a 

les anteriors ja que s’expressa en forma de competències, i a la vegada ens servirà com a 
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síntesi d’elles ja que engloba en tres tipus les diferents competències presentades pels 

diferents autors. 

 

 Competències teòriques o conceptuals que integren el saber de la professió i 

el saber fer cognitiu. 

 

 Competències psicopedagògiques i metodològiques que integren el saber i el 

saber fer. Això avarca des de la planificació fins a la verificació dels 

aprenentatges, passant per les estratègies d’ensenyament-aprenentatge, tutories... 

 Competències socials que integren el saber ser i el saber estar. Això suposa 

aspectes d’organització, administració, gestió, comunicació i animació en la 

formació. 
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5. CAP A ON S’ENCAMINA LA FORMACIÓ DE 

FORMADORS? 
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5.      Cap a on s’encamina la formació de formadors. 

 

 5.1. Introducció. 

 5.2. Influència de les NTICs en l’activitat del formador. 

5.2.1. Factors que inhibeixen o potencien la incorporació de les NTICs. 

5.2.2. La proposta de Puente. 

5.2.3. La proposta d’Arnaud. 

5.2.4. La proposta de Tejada. 

5.2.5. La proposta de Cano. 

5.2.6. La proposta de Cebrián. 

5.2.7. La proposta de Guir. 

5.2.8. Síntesi de la influència de les NTICs en l’activitat del formador. 

5.2.9. Com es podria millorar la competència en l’ús de les NTICs? 

 5.3. La influència del context d’actuació en l’activitat del formador de formadors. 

 5.3.1. La proposta de Donnay. 

5.3.2. La proposta de Danau. 

5.3.3. La proposta d’Attwell. 

5.3.4. La proposta d’Orly. 

5.3.5. La proposta de Donders. 

5.3.6 La proposta de Leclerq. 

 5.4. La qualificació dels formadors de formadors. 

5.4.1. La proposta de Garrick i McDonald. 

5.4.2. La proposta de Navio. 
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5.1. INTRODUCCIÓ. 

 

El món de la formació està en continu canvi, i per tant el dels professionals que la 

planifiquen, la desenvolupen, l’avaluen, la investiguen i la innoven. És per això que 

apuntar cap a on s’encamina la formació dels formadors és una tasca necessària. 

 

Fent referència a les temàtiques tractades fins al moment, podem apuntar algunes 

tendències en relació amb la formació de formadors: 

 

 L’evolució del rol i de les competències dels formadors, amb especial 

referència a la influència que les tecnologies de la informació i de la 

comunicació tenen en l’activitat professional del formador. 

 

 La validació de l’experiència dels formadors, per ser una professió a la qual 

s’accedeix mitjançant experiència i no exclusivament per l’acreditació d’una 

formació inicial específica. 

 

 Els estàndards de qualificació dels formadors, en el marc dels diferents 

sistemes de qualificació que apareixen en els diferents estats europeus. 
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5.2. INFLUÈNCIA DE LES NTICs EN L’ACTIVITAT DEL 

FORMADOR. 

 

Un dels aspecte que podem considerar que influeix de forma decisiva en l’activitat del 

formador i que a més a més suposa un canvi en el rol del formador, és el de les 

tecnologies de la informació i comunicació (TICs). 

 

La recent incorporació dels multimèdia interactius, d’Internet, d’eines com el correu 

electrònic... en els processos de formació, fan que la formació mateixa canviï, i per tant 

el paper del mediador en el procés d’aprenentatge del participant, és a dir, el del 

formador. 

 

Actualment les escoles, com altres institucions, estan reinventant-se al voltant de les 

oportunitats obertes per la tecnologia de la informació. Les xarxes educatives virtuals 

s'estan transformant en les noves unitats bàsiques del sistema educatiu, que inclouen el 

disseny i la construcció de nous escenaris educatius, l'el·laboració d'instruments 

educatius electrònics i la formació d'educadors especialitzats en l'ensenyança en un nou 

espai social. 

 

Una possible definició per a les TICs podria ser la que proposa Guir “....totes les 

tecnologies que s’utilitzen per a planificar, difondre i validar coneixements i 

formacions” 
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5.2.1. Factors que inhibeixen o potencien la incorporació  de les NTICs. 

 

Els principals factors que inhibeixen la incorporació de les noves tecnologies de la 

informació i comunicació les podem reunir en dos tipus: 

 

 Exogen: vinculats bàsicament a la manca d’equipament i dificultats de 

manteniment, falta de suport tècnic. 

 

 Endogen: relacionats amb la falta de formació, amb el desconeixement de les 

possibilitats de les NTICs, amb el temor del professorat a exposar-se a una 

experiència frustrant, amb la dificultat d’adequar la pràctica pedagògica al 

treball amb les NTICs... 

 

Podríem fer un llistat on apuntéssim alguns dels arguments en contra de l’ús de les 

NTICs o algun dels seus principals inconvenients i hi apareixerien reflexions com les 

següents: 

 

 Falta de formació. 

 Falta d’habilitats, dificultats i limitacions en l’ús de la tecnologia. 

 Problemes amb l’actualització del software. 

 Excés d’informació a la qual dona lloc, la qual costa gestionar. 

 Pèrdua d’informació. 

 Pèrdua de temps. 

 Excessiva dependència de les noves tecnologies. 
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Mentre que, en canvi, si féssim un recull semblant, però llistant els arguments a favor 

de la utilització de les NTIC trobaríem arguments del tipus: 

 

 És un recurs que es pot integrar transversalment en el currículum. 

 Augmenta la motivació. 

 Augmenta el rendiment o/i l’eficiència (estalviant temps i esforç). 

 Afavoreix diferents formes d’expressió i un pensament menys lineal. 

 És un repte aprendre a utilitzar instruments i eines noves. 

 

Es pot haver fet front a situacions estimulants i altres de frustrants, però, en definitiva, 

les noves tecnologies són imprescindibles. No s’hauria d’oblidar però, que haurien de 

constituir un recurs per ajudar-nos a fer la nostra feina, no pas a entorpir-la. Haurien 

de contribuir que tots, formadors i alumnes, aprenguin a ser, a saber fer i conviure. 

 

Per una altra banda, les noves tecnologies no només agilitzen els processos que abans 

podíem fer de forma manual o amb d’altres procediments, sinó que suposen una nova 

manera de concebre la nostra feina, les nostres relacions... 

 

Per tant, no és un simple recurs, sinó que porta incorporat un canvi de concepció, tal i 

com reflexiona Tedesco (1998), que afecta tant el procés de socialització, pel qual una 

persona es converteix en membre d’una societat, com el procés d’aprenentatge, pel 

qual la persona incorpora coneixements i informacions. 

 

En qualsevol cas i per començar, farem referència a Marqués (2000), aquest autor 

proposa que hauríem de posseir una mínima capacitat d’ús de les noves tecnologies. 
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Planteja un recull dels coneixements que considera bàsics que podrien configurar 

l’alfabetització digital necessària per a qualsevol ciutadà: 

 

 Coneixement bàsic del sistema informàtic: elements del hardware, tipus de 

software, xarxes,... 

 Gestió bàsica de l’equip: administració d’arxius i carpetes, antivirus,... 

 Ús del processador de textos: correctors... 

 Navegació per Internet: cerca i selecció d’informació. 

 Ús del correu electrònic. 

 Creació, captura i tractament d’imatge digital. 

 Elaboració de documents multimèdia: presentacions, pàgines web... 

 Coneixement bàsic del full de càlcul i les bases de dades. 

 

 

5.2.2. La proposta de Puente.  

 

El primer autor que ressenyarem respecte en quin sentit les NTICs influeixen en el 

formador és Puente (1995). Segons l’autor, les funcions genèriques dels formadors 

canvien quan en el procés d’ensenyament-aprenentatge intervenen els multimèdia 

interactius. 

 

 El formador de formadors, com a programador, director i coordinador del procés 

d’aprenentatge ha de ser capaç de precisar quines tasques es poden assignar al 

treball amb mitjans audiovisuals interactius. La missió del formador de 

formadors com a programador serà la d’introduir el treball amb multimèdia de 
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tal forma que s’aconsegueixi el màxim profit amb els mateixos, tenint en 

compte les seves possibilitats i els condicionants de les persones que participen 

en el procés. 

 

El formador de formadors haurà d’aconseguir que cada participant pugui 

autoorganitzar el seu treball individual amb multimèdia, quins objectius ha 

d’aconseguir, com pot explotar les possibilitats del mitjà i la delimitació del 

paper del multimèdia en el procés d’aprenentatge. 

 

 El formador de formadors com a transmissor d’informació i com a adaptador del 

procés d’aprenentatge a les característiques dels participants, executa aquesta 

funció en els moments presencials i en el procés de tutoria. Ha de vetllar, 

fonamentalment, per la transferència i contextualització dels aprenentatges. 

 

 

5.2.3. La proposta d’Arnaud. 

 

Alguns autors ens donen una altra perspectiva, com és el cas d’Arnaud (1996), aquest 

apunta que el formador de formadors ha de canviar de manera significativa la seva 

activitat, ja que per l’efecte de les NTICs ja no és el que disposa de tota la informació. 

El participant pot aconseguir informació ràpida i abundant gràcies als mitjans 

informàtics.  

 

Per tant, és de calaix, la necessitat que el formador sigui un guia en el procés de 

recollida d’informació amb la finalitat que el participant aprengui a pensar enfront de 
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la mateixa. És per això que l’autor considera que la tutoria és un element fonamental en 

la tasca del formador pel que fa als multimèdia. 

 

 

5.2.4. La proposta de Tejada.  

 

En la mateixa línia del canvi del rol del formador per l’efecte de les NTICs, 

ressenyarem també a Tejada (1999). 

 

“Les possibilitats formatives de les emergents NTICs permeten alliberar al formador de 

les tasques repetitives, estrictament informacionals, reconvertint-les, que no 

disminuint-les, dins del procés ensenyament-aprenentatge”. 

 

Segons Tejada, en certa manera reubica el paper del formador de tal manera que la 

figura d’aquest és: 

 

 Programador, director i coordinador de processos d’aprenentatge amb 

mitjans interactius. Ja que les NTICs permeten l’autoaprenentatge, el formador 

haurà de dirigir i coordinar dit procés per tal d’aconseguir que cada participant 

tingui clar com autoorganitzar el seu treball, quins objectius assolir i com 

explotar al màxim les possibilitats del mitjà i de l’aprenentatge. 

 

 Transmissor d’informació i impulsor de l’exercitació de coneixements, 

procediments i actituds. Tot i que el participant estigui exercitat en els mitjans, 
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el formador li permetrà ampliar la informació i contextualitzar-la amb la 

finalitat d’incidir en l’entorn social i en el món actitudinal. 

 

 Motivador i llaç de connexió entre els objectius a assolir i el participant. El 

formador haurà d’informar als participants sobre les possibilitats del mitjà en 

relació amb les seves necessitats i nivell de formació. Tot això per aconseguir 

que cada participant pugui buscar l’estratègia més apropiada amb el fi d’obtenir 

el màxim profit dels mitjans. En aquest sentit, el formador és un tutor del procés 

d’autoaprenentatge. 

 

 

5.2.5. La proposta de Cano.  

 

Aquesta autora es planteja com exercici de sortida per la seva proposta analitzar els 

canvis tècnics que es produeixen en incorporar a la nostra vida les noves tecnologies. El 

que és realment interessant però, serà el resultat de l’aplicació d’aquests i els canvis de 

caire pedagògic i professional dels formadors, això queda reflectit en la taula 5.1 

presentada en la pàgina següent. 

 

Per tant de l’anàlisi d’aquesta se’n desprèn i es demostra que utilitzar les NTICs és pels 

formadors una competència: 

 

 En primer lloc, de tipus instrumental, transversal a tot tipus de perfils 

professionals i essencial per desenvolupar-se en el món actual. 
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 En segon lloc, que transcendeix el que és instrumental per suposar una 

transformació en els models comunicatius, en les relacions amb els altres i 

en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Durant un temps la recerca d’informació ha estat molt necessària, actualment la 

informació disponible és molta i es troba al nostre abast amb gran facilitat. Al dia d’avui 

es tracta, més aviat, de seleccionar la informació que ens seria necessària per a cada 

situació i de saber processar-la adequadament i, finalment, d’analitzar-la amb 

criteri. 

 

Fins fa poc el coneixement que una persona podia adquirir durant l’època de formació 

inicial li resultava professionalment útil durant tota la vida laboral, avui dia, el 

coneixement científic evoluciona tant i amb tanta rapidesa que alguns coneixements 

conceptuals que podem aprendre durant els primers anys d’estudiant hauran quedat 

obsolets en poc temps. 

 

 

 

 

 
 

ELEMENT 

 

CANVIS TÈCNICS 

 

CANVIS 

PROFESSIONALS 

 

 

CANVIS 

PEDAGÒGICS 

 

Ordinador personal 

 

 Capacitat de 

digitalització i 

d’informació. 

 

 

 Major organització 

dels documents 

personals. 

 

 Noves maneres de 

processar la 

informació. 

 

Multimèdia 

 

 Capacitat 

d’organitzar quantitat 

d’informació de 

diferents maneres, 

suports i arxius. 

 Construcció de 

simuladors. 

 

 

 Integració de sistemes 

expressius i mitjans. 

 Disponibilitat de nous 

materials didàctics. 

 Més accés a la 

informació. 

 

 Interactivitat tècnica 

i comunicativa que 

propicia el diàleg i la 

participació. 

 Model globalitzat. 
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Internet 

 

 Ordinadors en xarxa 

 

 Treball en xarxes. 

 

 Necessitat de 

formar-se i formar 

per tenir la capacitat 

de selecció i 

tractament de la 

informació. 

 Possibilitat de ser 

receptor i emissor de 

comunicacions. 

 
 

Taula 5.1.: Canvis tècnics, professionals i pedagògics deguts a la incorporació de les NTICs. 
 

 

Necessitaríem, doncs, ser capaços d’adaptar-nos, de seguir aprenent. Per fer-ho, la 

recerca, el processament i la interpretació de nova informació, amb l’ajuda de les 

noves tecnologies, hauria de ser una competència essencial dels formadors.  

 

Sintetitzant tot el que hem plantejat, caldria tenir la capacitat de desenvolupar processos 

de: 

 

 Recerca d’informació. 

 Selecció de la informació. 

 Síntesi de la informació, per mitjà de tècniques diverses: resums, mapes 

conceptuals... 

 Anàlisi de dades amb diferents instruments i metodologies. 

 Interacció d’informacions. 
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5.2.6. La proposta de Cebrián. 

 

L’anterior proposta, Cano, es podria considerar de caràcter molt instrumental, però fins i 

tot les competències que poden considerar-se més instrumentals tenen una dimensió 

més àmplia. A arrel d’això, Cebrián (1997) proposa que pel que fa a les NTICs, els 

formadors cal que disposin de: 

 

 Coneixements sobre processos de comunicació i de significació que generen 

les diverses NTICs, així com un consum equilibrat dels seus missatges. 

 

 Coneixements sobre les diferents formes de treballar les noves tecnologies en 

les diverses disciplines i àrees. 

 

 Coneixements organitzatius i didàctics sobre l’ús de les NTIC en la 

planificació d’aula i de centre. 

 

 Coneixements teoricopràctics per analitzar, entendre i prendre decisions en 

els processos d’ensenyament i aprenentatge amb les NTIC. 

 

Disposar d’aquestes habilitats hauria de portar als formadors a canviar la seva feina, les 

seves relacions a la feina, les seves estratègies, i fins i tot, la visió i gestió del 

coneixement. Les possibilitats que ofereixen les NTICs estan canviant el dia a dia i 

tenen el potencial de canviar-lo radicalment. Alguns exemples d’aquesta variació es 

poden observar en: 
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 Les intranets en les quals es pengen actes, documents d’ús intern, recursos... 

 

 Els estudis i investigacions que es realitzen a partir de la recerca d’informació a 

Internet. 

 

 Les maneres d’abordar els processos d’aprenentatge, fent servir les NTICs com a 

motivació d’un tema, de reforç d’alguns continguts, de presentació d’alguna 

informació de formes diverses i dinàmiques, per afavorir la percepció de tots, en 

funció de l’estil cognitiu de cada un. 

 

 Els recursos didàctics: 

1. Correu electrònic per facilitar el contacte entre alumnes de diferents 

zones. 

2. Portals amb recursos pel professorat i l’alumnat. 

3. Debats i fòrums en línia. 

4. Desenvolupament de la fotografia i el vídeo digital. 

5. Perifèrics adaptats per facilitar l’atenció als alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

 

Així doncs, es pot afirmar que no es tracta d’una competència merament instrumental, 

sinó que darrere hi ha un canvi cognitiu, un canvi de model, una autèntica 

transformació. 
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5.2.7. La proposta de Guir. 

 

Per últim destacarem altre cop a Guir (1996), la seva proposta la considerarem 

complementaria a les anteriors en el marc d’influència de les NTICs. Es deriva d’un 

estudi que planteja els rols i competències clau dels formadors en el context de les 

noves tecnologies. 

 

Aquest estudi agrupa les competències del formador en set categories genèriques que 

abracen els següents dominis: 

 

 Competències d’organització i d’administració. 

 Competències metodològiques (enginyeria de la informació). 

 Competències tecnològiques (noves tecnologies de la informació i de la 

comunicació). 

 Competències d’animació i de comunicació (en formació). 

 Competències estratègiques (anàlisi organitzacional intern i extern). 

 Competències conceptuals/teòriques (coneixements teòrics). 

 Competències psicopedagògiques. 

 

El que ens interessa d’aquest llistat, no és aquest pròpiament dit, sinó destacar del 

mateix com aquestes categories identificades es veuen afectades per la introducció de 

les NTICs en el procés de formació i com a conseqüència com afecten al formador.  
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5.2.8. Síntesi de la influència de les NTICs en l’activitat del formador. 

 

L’impacte de les NTICs en les competències genèriques del formador te dos tipus de 

conseqüències: 

 

 Per una banda, l’aparició de noves competències específiques en el domini 

tecnològic, teòric i psicopedagògic. 

 

 Per una altra, la modificació de competències genèriques en l’àmbit 

psicopedagògic i en el que es refereix a la comunicació. 

 

 Així, segons l’autor, les competències d’organització i administració, 

metodològiques i estratègiques no es veurien afectades. Contràriament, nosaltres 

pensem que, sobretot calen noves competències metodològiques i estratègiques, 

ampliant d’aquesta forma les possibles competències a les quals cal que doni 

resposta la tasca del formador de formadors de formadors (FFF). 
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El següent quadre recull les conseqüències de les NTICs en les competències del 

formador: 

 

 

  

Competències 

tecnològiques 

 

 

Competències de 

comunicació-

animació 

 

 

Competències 

teòriques 

 

Competències 

psicopedagògiques 

 

Aparició de 

noves 

competències en 

el context de les 

TICs 

 

 

 Les noves 

tecnologies de 

la informació i 

de la 

comunicació. 

 

 Saber utilitzar 

les eines de 

tecnologia 

educativa. 

 

 

 

 

 Bases de dades 

i bases de 

coneixements. 

 

 Mètodes 

d’ensenyament i 

ajuda per a les 

eines multimèdia 

informatitzades. 

 

 Mètodes de tutoria 

en situacions 

d’autoformació 

multimèdia. 

 

 

Modificació de 

competències en 

el context de les 

TICs 

 

  

 Aptituds i 

capacitats: 

feedback, 

processos de 

grup i treball en 

equip, 

negociació, 

reflexió, relació 

interpersonal. 

 

 

 Teories de 

l’aprenentatge, 

anàlisi de 

l’actuació en 

situació 

professional. 

 

 Capacitats i 

aptituds sobre 

temes d’orientació 

professional, 

d’explicitació del 

model teòric, de 

tècniques de 

desenvolupament 

personal i de 

formació, de 

mètodes 

d’individualització 

de l’aprenentatge i 

de seqüències 

individuals 

d’aprenentatge. 

 
  

Taula 5.2.: Conseqüències de les NTICs en les competències del formador de formadors 

 

 

5.2.9. Com es podria millorar la competència en l’ús de les NTICs?  

 

Es diu que els formadors haurien d’ajudar al seu alumnat a preparar-se per afrontar el 

seu futur. Caldria doncs, integrar la capacitat de fer servir les noves tecnologies, 
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emmarcada, si es vol en una capacitat més àmplia, que seria l’ús eficient dels recursos. 

Aquesta habilitat hauria d’ajudar als formadors a expressar-se, comunicar-se, 

desenvolupar noves formes de comunicació... 

 

Podríem arribar a diferenciar diversos nivells d’utilització de les NTICs, a tall 

d’exemple presentem la següent taula, la qual resumeix una proposta de la política de 

desenvolupament de les competències en les NTICs a Xile: 

 

 

 
 

 

 

ÚS BÀSIC 

 

 Alfabetització informàtica. 

 Coneixements bàsics: familiarització amb l’equip i utilització de programes 

bàsics (Word, fulls de càlcul, ús del correu electrònic). 

 Ús de les NTIC per resoldre problemes quotidians. 

 És el que ha de proporcionar-se en el sistema educatiu ordinari. 

 

 

 

ÚS AVANÇAT 

 

 Ús més sofisticat, relacionat amb la resolució de problemes en l’àmbit 

professional. 

 Major coneixement de software. 

 Xarxes de col·laboració entre usuaris. 

 

 

 

ÚS COMPLEX 

 

 Les NTIC resulten indispensables per a la pràctica quotidiana. 

 Ús de tecnologies punteres, de gran precisió... 

 
 

Taula 5.3.: Nivells d’ús de les NTICs. 

 

 

Caldria progressar des d’un ús bàsic cap a un ús avançat. On òbviament la formació 

hauria de tindre un paper essencial en aquest progrés. Per tal de fer-ho, els formadors 

haurien de superar les seves dificultats, tipus: 

 

 Problemes per aplicar-ho al servei dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 Falta de formació. 

 Falta de mitjans. 
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 Traves de tipus tècnic. 

 Resistències al canvi. 

 Por a perdre la relació amb els altres. 

 

I alhora haurien de valorar els aspectes positius que inclourien: 

 

 Utilitat per a la feina i la vida diària. 

 Motivació. 

 Creativitat. 

 Interacció entre persones. 

 Dinamisme en l’aprenentatge. 

 

Per acabar de tancar aquest punt, mostrem la classificació que proposa Marqués (2000), 

derivada de l’estudi que va realitzar el Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, on 

es recullen les 39 competències bàsiques en NTICs, agrupades en les dimensions 

següents: 

 

 Coneixements dels sistemes informàtics (hardware, xarxes, software). 

 Ús del sistema operatiu. 

 Cerca i selecció d’informació a través d’Internet. 

 Comunicació interpersonal i treball col·laboratiu en xarxes. 

 Processament de textos. 

 Tractament de la imatge. 

 Utilització del full de càlcul. 

 Ús de bases de dades. 
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 Entrenament i aprenentatge amb les NTICs. 

 Telegestions. 

 Actituds generals davant les NTICs. 

 

A partir d’aquesta proposta i adaptant-la, caldria que cada formador intentés veure, a 

partir d’ella, quines són les seves capacitats pel que fa a les NTICs i posteriorment 

hauria de procedir a una triple reflexió: 

 

 Si posseeix o no una habilitat. 

 Si aquesta és important pel desenvolupament del seu treball. 

 I si és possible aprendre-la. 
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5.3. LA INFLUENCIA DEL CONTEXT D’ACTUACIÓ EN 

L’ACTIVITAT DEL FORMADOR DE FORMACIÓ. 

 

Les competències del formador de formadors s’especifiquen i estan condicionades per 

les característiques del context d’actuació en el qual s’han de desenvolupar. Molts 

autors manifesten que la situació de canvi socioeconòmic i tècnic que ens envolta 

condiciona la tasca dels formadors. 

 

Tal i com manifesta Coulson-Thomas (1991), enfront d’un context que demanda, més 

flexibilitat, al formador de formadors se li exigeix també flexibilitat i d’altres demandes 

que semblen especificar competències que els hi són pròpies per la poca distància que 

han de tindre respecte al món del treball dels formadors. 

 

 

5.3.1. La proposta de Donnay. 

 

Des d’aquest punt de vista, Donnay (1990), destaca els reptes que es plantegen en front 

del formador: 

 

 El contingut a aprendre pel participant ha canviat. Se li exigeix que integri 

teoria i pràctica per tal de poder resoldre situacions professionals cada cop més 

complexes. Per tant, el formador de formadors ha d’integrar la complexitat de 

les situacions de treball per tal de teoritzar i preparar el lloc de treball com un 

context possible de formació. Li estem exigint al formador de formadors un 

coneixement de la realitat del treball que ha de concretar-se en cada context. 
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 Com que es tracta de formar a formadors adaptables i no adaptats, un dels rols 

que ha d’assumir el formador de formadors és el de dinamitzador o facilitador 

dels processos d’aprenentatge de l’adult i desconsiderant un rol de transmissor 

d’informacions. 

 

 El formador de formadors ha d’afavorir els processos de reflexió de l’adult amb 

la finalitat que aquest pugui aconseguir major autonomia. La recerca de 

l’adaptabilitat en el formador suposa insistir en un formador de formadors capaç 

d’analitzar els diferents contexts de treball aportant accions de formació en línia 

amb les necessitats socials i individuals detectades.  

 

 El formador de formadors ha de considerar els principals referents de cara a 

l’aprenentatge de l’adult: interessos, necessitats i experiències. 

 

 El formador de formadors ha de formar a l’adult perquè pugui autodirigir els 

seus propis processos d’aprenentatge. Cal que li aporti estratègies que li 

possibilitin l’autonomia dels seus aprenentatges. En conseqüència, el formador 

de formadors és un creador d’entorns que faciliten la incorporació de nous 

aprenentatges. 

 

 Com que és l’adult el que decideix aprendre, el paper que juga el formador de 

formadors en el procés és indirecte. 
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5.3.2. La proposta de Danau. 

 

El següent autor que ressenyem, apunta a altres aspectes que donen a entendre el canvi 

en la posició del formador de formadors. Danau (1991), cita als destinataris de la 

formació en relació amb el paper que juguen en aquest procés i recaient en la relació 

que estableixen amb el formador de formadors: 

 

 El paper del formador de formadors es qüestiona, canvia la relació tradicional 

entre el formador de formadors i l’alumne-professor. 

 

 El formador, que tradicionalment era la persona que disposava del contingut i 

del ritme de la formació, assumeix ara un paper més de tipus recolzament. 

 

 L’alumne-professor, que tradicionalment es sotmetia a la formació, assumeix 

ara la responsabilitat de la seva pròpia formació, i el seu paper adquireix una 

nova importància en el procés de formació. 

 

D’aquesta manera el formador de formadors haurà de garantir no només la formació, 

sinó també l’aprenentatge, creant el clima adequat. Aquesta gestió del procés 

d’ensenyament-aprenentatge transforma al formador en un agent de canvi i per tant, 

encara que de diferent forma que en altres moments, el seu paper és fonamental. 
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5.3.3. La proposta d’Attwell.  

 

Aquest autor analitza els nous rols dels formadors de formadors dins del context 

europeu, identifica dos perspectives en l’evolució del rol del formador de formadors: 

 

1. Des del referent de la formació inicial: canvien les activitats instruccionals que 

condueixen a l’aprenentatge professional. 

 

2. Des del referent de la formació continua: la influència del context organitzatiu  

en el desenvolupament de la competència, i en conseqüència en l’activitat del 

formador de formadors. 

 

Des de la influència del context específic de la formació continua , els canvis que 

afecten al paper del formador de formadors des del punt de vista de l’autor, són els 

següents: 

 

 Com a expert en instrucció, el formador de formadors hauria d’organitzar els 

contexts d’aprenentatge, formular objectius, estructurar els continguts, guiar i 

monitoritzar l’aprenentatge dels participants, interactuar i conduir la conversació 

amb els participants, planificar i avaluar el procés instructiu. 

 

 Com a responsable de la formació dins de l’organització, hauria d’integrar en 

les funcions organitzatives de la formació. És per aquesta raó, que hauria de 

desenvolupar la formació, hauria de facilitar l’aprenentatge en el lloc de treball i 
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hauria d’actuar com a conseller en els processos d’aprenentatge creant les 

condicions, estructurant el procés, planificant les activitats, animant i facilitant. 

 Hauria d’assumir la reflexió com a element fonamental per al seu 

desenvolupament professional. 

 

 

5.3.4. La proposta d’Orly.  

 

Una altra proposta més pròxima per donar-se també en un context europeu és la d’Orly 

(1998), el qual presenta algunes característiques que caldria que tingués un formador de 

formadors. La seva proposta avarca aspectes més amplis i interessants que afecten 

alhora al formador de formadors des de la perspectiva de la professionalitat, és a dir, 

que no fan referència a aspectes lineals com un conjunt d’habilitats, coneixements o 

actituds. La següent és una síntesi de la proposta de l’autor: 

 

 Transformador de la cultura ja que facilita el pas de: 

1. La lògica cartesiana a la lògica sistèmica. 

2. La lògica de l’obediència a la de la responsabilització. 

3. La lògica piramidal a la lògica en ret. 

4. La lògica de l’assistència a la de l’autonomia. 

5. La lògica individual a la lògica del grup i equip. 

 

 Estrateg pel fet que participa en: 

1. L’anàlisi de les necessitats de la formació. 

2. L’elaboració del pla de formació. 
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3. L’adaptació de finalitats i objectius de l’entitat i dels formadors-

alumnes. 

 

 Conseller en tant que: 

1. Motiva als treballadors que participen en la formació. 

2. Clarifica els diferents punts de vista de les diferents parts de 

l’organització. 

3. Suscita noves necessitats. 

4. Ajuda a l’organització a que comuniqui la informació. 

 

 Expert pedagògic ja que : 

1. Transforma els sabers en funció de les necessitats dels participants. 

2. Planteja indicadors de seguiment i verifica l’evolució dels mateixos. 

 

 Agent de transmissió de sabers i competències perquè: 

1. Verifica permanentment les competències i sabers necessaris. 

2. Sol·licita l’avaluació de les competències. 

 

 Garant de la vida del centre de formació en tant que: 

1. Facilita el seu us als formadors. 

2. L’actualitza permanentment. 

3. Anticipa les necessitats del centre i proposa noves formes d’intervenció 

des de la formació. 
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5.3.5. La proposta de Donders.  

 

Sembla que són dos els elements que influeixen en l’evolució de les competències dels 

formadors segons Donders (1999).  

 

 Per una banda, destaca les noves formes de formació vinculades a la realitat 

del treball, com podrien ser els equips de treball, cercles d’aprenentatge,... 

 

 Per una altra, apunta la influència de la formació oberta i a distància 

mitjançant l’ús  de noves tècniques informàtiques. (Aquesta acció ens donarà 

peu al següent punt d’aquest estudi). 

 

Ambdós aspectes tindran una influència decisiva en el rol que hauria de jugar el 

formador de formadors. En la següent taula sintetitzem la seva aportació, apuntant als 

rols tradicionals i els que en resulten dels canvis que l’autor apunta en el context de la 

formació. Com en el cas d’altres propostes, els rols tradicionals haurien d’integrar-se als 

nous rols i per tant més que un canvi en l’activitat professional dels formadors de 

formadors, es tractaria d’un afegit de noves responsabilitats. 

 

 
 

ROLS TRADICIONALS 

 

 

ROLS A INTEGRAR 

 

 Expert formador. 

 Instructor. 

 Organitzador. 

 Líder de grups. 

 Avalador. 

 

 Gestor d’accions d’aprenentatge 

individualitzat. 

 Gestor de medis per a la formació 

assistida per ordinador. 

 Tutor. 

 Consultor. 

 
 

Taula 5.4.: Rols tradicionals i nous a integrar en el nou perfil del formador de formadors. 
 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

236  

 

5.3.6. La proposta de Leclerq.  

 

Segons Leclerq (1991), el paper que juga el formador està constantment redefinint-se ja 

que aquest es veu afectat pels canvis que es produeixen en el context de la formació. 

 

 

 

CANVIS PRODUITS EN LA FORMACIÓ 

 

 

REDEFINICIÓ DEL PAPER DEL 

FORMADOR 

 

 

Necessitat d’autoformació: 

A causa de l’inevitable augment de les accions de 

formació, en els contexts de treball s’imposa una 

tendència cada cop més generalitzada a 

l’autoformació que permet mantenir i actualitzar 

els coneixements. 

 

 

El formador és un co-agent de l’autoformació. 

Juntament amb el participant haurà d’analitzar les 

necessitats, definir el projecte d’autoformació, 

fixar objectius, planificar accions, executar 

accions, actuar com a observador i com a 

col·laborador en la presa de decisions sobre la 

formació que afecta a l’adult. 

 

 

Importància de l’aprenentatge: 

Es produeix un gran gir des de l’ensenyament cap 

a l’aprenentatge. Tot i això el gir ha de combinar 

els dos referents: el de l’ensenyament i el de 

l’aprenentatge. 

 

 

El formador ha passat a ser un organitzador de 

l’entorn propici per a l’aprenentatge, i per això, 

les seves funcions es multipliquen i 

s’especialitzen. D’un simple transmissor de 

coneixements es passa a ser un assessor, 

facilitador, confrontador, mediador, i dissenyador i 

realitzador de productes. 

 

 

Potenciació del sentit i del projecte: 

La formació ha de ser adequada a les 

característiques i necessitats de cada participant. 

D’aquesta manera, no serà possible la integració 

de nous aprenentatges en el participant si no es 

consideren les estratègies personals de l’adult. 

  

 

El formador haurà de tenir en compte les 

característiques dels participants a l’hora de 

planificar els continguts. Haurà de considerar al 

participant com al mediador bàsic entre el 

contingut a aprendre i el context en el qual aquest 

ha d’aprendre. El participant és un més del procés i 

a més a més és actiu. 

 

 

Modificació dels referents cognoscitius: 

L’ús de les Tecnologies de la Informació  i la 

Comunicació introdueixen canvis en la manera de 

planificar l’estratègia metodològica. 

 

 

El formador haurà d’atendre a un equilibri en la 

combinació de codis: el simbòlic, l’analògic i 

sobretot l’icònic. 

 

Explosió de l’accessibilitat mediàtica: 

Els documents electrònics substitueixen als 

materials impresos. 

 

 

El formador pot disposar de major informació, 

recopilar-la de manera ràpida, i si és precís, 

construir el material necessari pel 

desenvolupament de la formació. 

 
 

Taula 5.5.: Efectes en els canvis apareguts en la formació en el paper del formador de formadors. 
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5.4. LA QUALIFICACIÓ DELS FORMADORS DE FORMADORS. 

 

De les tres tendències identificades en la introducció d’aquest capítol, la tercera d’elles 

sembla preocupar de manera especial en el context europeu. Des de la inexistència 

d’estàndards de competència o de qualificacions en alguns països europeus (Taalas, 

1999), fins a propostes específiques que es plantegen des de les professions de la 

formació com a element per acordar una política europea compartida en matèria de 

formació de formadors.  

 

 

5.4.1. La proposta de Garrick i McDonald.  

 

És en aquest sentit que Garrick i McDonald (1992) defensen el desenvolupament 

d’estàndards de competència dels formadors. La preocupació pragmàtica pretén tindre 

una utilitat en torn al professionalisme d’aquesta figura professional. Tot seguit llistem 

l’ús potencial de la identificació de dits estàndards: 

 

 Per a especificar les competències requerides: 

1. Per la seva inclusió en les descripcions professionals i laborals dels 

formadors. 

2. Pel reclutament i la selecció. 

3. Per la definició del treball. 

 

 Per a avaluar i formar als formadors: 

1. Per tal d’avaluar l’actuació dels formadors. 
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2. Per assistir als formadors menys experimentats. 

 

3. Per clarificar quines competències es requereixen pels que la seva 

activitat principal no és la formació. 

 

 Per guiar el desenvolupament personal professional: 

1. Avaluació personal de les habilitats. 

2. Prioritzar les necessitats de formació. 

 

 Per guiar als formadors de formadors i als processos de certificació: 

1. Per l’establiment de línies generals per al desenvolupament de programes 

de formació de formadors. 

 

 Per guiar a les organitzacions en la seva concepció de la formació: 

1. Desenvolupament d’estratègies des de les entitats  per a la formació i el 

desenvolupament. 

 

 Per a explicitar el rol de la formació en les diferents ocupacions: 

1. Inclusió en les classificacions ocupacionals. 

 

 

5.4.2. La proposta de Navio.   

 

Amb tot el que s’ha presentat, Navío (2001), conclou que el futur de la qualificació dels 

formadors passa pel següent: 
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 La consideració de la professionalitat del formador des del punt de vista de la 

professionalització, pel fet de ser una professió que evoluciona de manera 

constant. 

 

 La clarificació de les funcions, rols i competències des de la perspectiva 

evolutiva però amb un referent paradigmàtic i modèlic que li doni sentit. 

 

 Una aposta clara per una formació de qualitat que sota plantejaments 

contextuals i reflexius, atengui als desafiaments que la professió i l’entorn 

plantegen als formadors. 
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MARC PRÀCTIC 
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6. ANÀLISI DELS DIFERENTS AGENTS DE LA 

 FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSORAT 

CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
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6.      Anàlisi dels diferents agents de la formació contínua del professorat científic i 

tecnològic. 

 

 6.1. Els agents actuals en la formació del professorat. 

  6.1.1. El particular àmbit científic i tècnic. 

  6.1.2. L’alumnat de l’àmbit científic i tècnic. 

  6.1.3. El professorat de l’àmbit científic i tècnic. 

  6.1.4. La formació contínua del professorat de l’àmbit científic i tècnic. 

6.1.5. La formació contínua de l’àmbit pedagògic del professorat científic i 

tecnològic. 

 6.1.6. La formació contínua científica-tecnològica del professorat científic i 

tècnic. 

 6.2. La necessitat d’una nova figura, el formador de formadors dels formadors 

(FFF). 

 6.3. El formador de formadors dels formadors (FFF). 

  6.3.1. La fusió d’ambdós àmbits. 

  6.3.2. Formació científica i tècnica del formador de formadors dels formadors. 

  6.3.3. Formació psicopedagògica del formador de formadors dels formadors. 

6.3.4. L’experiència com a formador dels formadors de formadors dels 

formadors (FFF). 

 6.4. Síntesi de tasques del formador de formadors dels formadors (FFF). 
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6.1. ELS AGENTS ACTUALS EN LA FORMACIÓ  DEL 

PROFESSORAT  

 

6.1.1. El particular àmbit científic i tècnic. 

 

Centrarem la nostra recerca de les competències del formador de formadors del 

professorat  (FFF) dins de l’àmbit científic i tècnic, ja que entenem que aquestes 

difereixen molt d’aquelles que fan referència a l’àmbit social, sanitari o artístic. 

 

Aquesta diferenciació ve donada ja que cada una d’aquestes branques inclou disciplines 

molt distants i amb pocs punts de contacte entre elles la qual cosa suposa un diferent 

tractament docent i didàctic.  

 

 

Figura 6.1.: Desenvolupament de les competències del formador de formadors del professorat (FFF). 

 

Àmbit 

científic i 

tecnològic 

Àmbit  de 

les ciències 

socials 

Àmbit de 

les ciències 

de la salut 

Àmbit de 

les 

humanitats 

Àmbit 

artístic 

FORMADOR DE FORMADORS DEL PROFESSORAT 

Desenvolupament de competències transversals, comunes a tots els àmbits 

Desenvolupament de competències específiques de cada àmbit 
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El fet que els formadors de cada una de les branques hagin de desenvolupar 

competències comunes a totes les diferents branques per tal d’afrontar el seu treball, no 

treu que hagin de desenvolupar competències les quals no són extrapolables a un altra 

branca per ser específiques d’aquesta. 

 

Un cop centrats en la branca científica-tècnica, caldrà que especifiquem quins són els 

agents que actuen en ella i quina és la seva acció i la seva motivació dins de l’estructura  

i així poder anar desgranant i descriure la figura del formador de formadors del 

professorat (FFF). 

 

 

6.1.2. L’alumnat de l’àmbit científic i tècnic. 

 

El primer dels agents i la base de l’ensenyament és l’alumnat, en aquest cas farem 

referència a universitaris, alumnes de batxillerat, de secundària i dels cicles formatius de 

grau mig i superior. 

 

 Com ja hem matisat, apuntarem a totes les assignatures i disciplines d’aquests estudis 

del món científic i tècnic. Des de la base de les matemàtiques, física, química, 

tecnologia i representació gràfica de l’ESO, entre d’altres, fins a totes les especialitats i 

estudis específics de les carreres universitàries o  branques de la formació professional. 

 

L’alumnat busca en el seu professorat (F) universitari o de secundària, la transmissió 

de coneixements científics i tècnics bàsics, actualitzats i avançats. Aquests han de ser 

la base dels seus futurs estudis o la plataforma de llançament cap al món laboral, és per 
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això de la necessitat que aquests siguin actualitzats i punters per tal de ser competitiu 

tant en el camp acadèmic com en el laboral. 

 

 

Figura 6.2.: Alumnat de l’àmbit científic i tècnic distribuït en els diferents nivells de l’ensenyament reglat. 

 

 

6.1.3. El professorat (F) de l’àmbit científic i tècnic. 

 

El professorat és el següent agent que analitzarem. Aquí inclourem des d’aquells que es 

dediquen a l’ensenyament de base de les disciplines científiques i tècniques de l’ESO i 

els batxillerats, com són les  matemàtiques, tecnologia, ciències naturals, física, 

química, dibuix tècnic, electrotècnia, electrònica i informàtica. Passant per totes les 

especialitats i aplicacions d’aquestes en un món més orientat a les necessitats 

ALUMNAT DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC I TÈCNIC 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

 

Famílies professionals: 

 

Comunicació. imatge i so 

Edificació i obra civil 
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Fabricació mecànica 
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Informàtica 
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Química 

. 

SECUNDÀRIA 

 

Crèdits: 

 

Matemàtiques 
Ciències naturals 
Tecnologia 
Visual i plàstica 

BATXILLERAT 

 

Crèdits: 

 

Matemàtiques 

Física 
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ambient 
Química 
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Electrotècnia 
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UNIVERSITAT 
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Estadística 

Biologia 

Biotecnologia 
Ciències ambientals 

Física 

Geologia 
Matemàtiques 

Química 

 

Àmbit tècnic: 

 

Arquitectura 

Enginyeries 
Màquines navals 
Navegació marítima 

. 
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empresarials i de treball que configuren totes les branques de la formació professional 

del vessant científic-tècnic. Fins a tot el professorat de l’àmbit universitari dedicat a 

l’ensenyament dels estudis de ciències, així com tots aquells de la vessant tècnica, ens 

referim a l’arquitectura i a totes les branques de l’enginyeria. 

 

 Estem davant d’un col·lectiu al qual se li exigeix uns coneixements acadèmics bàsics, 

actualitzats i avançats de l’especialitat científico-tècnica que imparteixen en les 

institucions docents on treballen. Per tant fem referència a Graus, PostGraus i Masters 

en les diverses enginyeries i arquitectura, així com Enginyers i Arquitectes Tècnics i 

Superiors, i alhora als Graus, PostGraus i Masters en les diverses branques científiques 

així com les respectives llicenciatures i diplomatures. 

 

 

Figura 6.3.: Objectiu i formació del professorat (F) de l’àmbit científic i tècnic. 
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Alhora caldria exigir una formació pedagògica bàsica per tal d’afrontar la docència en 

òptimes condicions per treure’n el màxim profit, per tal de fer arribar a l’alumnat els 

coneixements adequats i exigibles a cada nivell formatiu sobre la o les assignatura/es 

que s’imparteixen en la docència. Per norma, aquests han obtingut aquests 

coneixements psicopedagògics per mitjà de cursos oficials, Màster en Formació del 

professorat, CAP (Curs Aptitud Pedagògica) o CQP (Curs Qualitat Pedagògica). 

 

 

6.1.4. La formació contínua del professorat (F) de l’àmbit científic i 

tècnic. 

 

Ara que ja tenim definit el perfil  del professorat científic-tècnic des de les diferents 

vessants, ens podem plantejar que és el que aquest professorat busca en la formació 

permanent. Això ens portarà a definir les competències del formador d’aquests cursos 

dirigits al professorat.  

 

Tenint en compte que per una banda se’ls demana que siguin competents en una 

especialitat científica o tecnològica, la qual han de dominar en la seva base però també 

haurien d’oferir uns coneixements actualitzats i les seves aplicacions en el món 

docent o laboral actual. Aquests, necessitarien cursos, formació permanent, 

relacionada amb l’ampliació dels coneixements cientifico-tècnics que els permetin 

assabentar-se i adquirir els sabers actualitzats i avançats de la disciplina que dominen. 

 

Per una altra banda i veient la necessitat del professorat per adquirir eines 

psicopedagògiques que els ajudi a la transmissió dels coneixements al seu alumnat, o 
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eines per tal d’apropar-se a aquest i a les problemàtiques que l’envolten, és clara la 

necessitat d’un altre tipus de formació permanent. Aquesta estaria centrada en 

l’ampliació dels coneixements del camp didàctic i psicopedagògic que permetés 

enfrontar-se a la feina docent amb més seguretat i amb un gran ventall d’instruments 

que aplicar.  

 

Per tant arribem a la conclusió que podem diferenciar dos tipus de formació continua, 

una centrada en la branca psicopedagògica  i una altra que ha d’abraçar les disciplines 

científico-tecnològiques. 

 

 

Figura 6.4.: Diferents àmbits dins de la formació contínua del professorat (F). 
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les eines psicopedagògiques és transversal per a tot el professorat (F), ja sigui de la 

branca cientifico-tecnologica, o de la social, sanitària, artística o humanitats. I per tant 

no només exclusiva del ventall de la vessant científico-tècnica, sinó comuna en totes 

elles. Podríem assumir que una bona part de la formació pedagògica pot ser transversal; 

però no estem d’acord en la total transversalitat quan arribem al nivell d’aplicació 

a l’aula. 

 

 

6.1.5. La formació contínua de l’àmbit pedagògic del professorat (F)  

científic i tecnològic. 

 

Aquesta vessant de la formació permanent del professorat (F) més transversal a nivell 

de tot el professorat i gens específica dins de les diferents branques  que conformen 

l’ensenyament, és instruïda per especialistes en psicopedagogia i didàctica docent des 

dels ICE’s de les diferents universitats.  En concret pedagogs, sociòlegs o psicòlegs 

formats en les corresponents facultats de l’àmbit social; els quals centren la seva tasca 

en la recerca i aplicació d’eines i instruments didàctics i docents aplicables en els 

diferents àmbits i nivells de la formació, alhora que tenen l’opció de posar-los a prova 

en la formació tant d’alumnes com del professorat i extreure’n de l’experiència pròpia, 

dels companys i dels alumnes la idoneïtat d’aquests, com es mostra en la figura 6.5. 

 

Tot i que aquesta branca de la formació del professorat surt dels límits d’aquest treball, 

el qual es vol centrar en la figura del formador de formadors del professorat de l’àmbit 

científico-tecnològic, l’hem analitzat i ens interessa en aquest treball per centrar millor 

les competències del formador de formadors de formadors (FFF). 
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Figura 6.5.: Objectiu, formació i experiència del formador de formadors (FF) de l’àmbit pedagògic. 
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Com ja hem ressaltat, el que el professorat hauria de trobar en aquests cursos és 

l’ampliació i aprofundiment dels seus coneixements de l’especialitat científica o tècnica 

de la qual en són docents. Per tant, exigiran informació actualitzada i avançada ja que 

la base d’aquestes disciplines la dominen i ja en són experts. 

 

 Els assistents a aquests cursos també demandaran que els continguts científics-tècnics 

que se’ls presentin estiguin adaptats als diferents nivells de formació dels professors 

assistents; i alhora, també adaptats als diferents nivells de formació als quals després 

haurà d’aplicar i adaptar el professor quan desenvolupi la seva tasca docent. 

 

La figura que haurà de fer front a aquesta demanada serà el formador del professorat o 

formador de formadors (FF). El seu perfil cal cenyir-lo a un especialista en un camp 

de la matèria, en una de les disciplines científco-tècniques. Aquest agent a d’estar 

capacitat per fer front a la demanada de coneixements específics punters, actualitzats i 

avançats que està cercant el professorat en la seva formació permanent. 

 

Com a conseqüència d’aquesta exigència, és necessari que el formador de formadors 

(FF) es dediqui principalment a la recerca científica i tècnica per tal d’acomplir els 

objectius plantejats pels participants en els seus cursos.   

 

Hem de ressenyar també, l’existència de la demanda de formació d’aquells professors 

que necessiten complementar i estendre els seus coneixements. Com podria ser per 

exemple l’Enginyer Tècnic Industrial que demanda formació en el camp de la telefonia 

o la televisió o el cas invers, l’Enginyer en Telecomunicacions que vol ampliar els seus 
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coneixements sobre motors. En aquest tipus de casos ens referim a professors ja de 

l’àmbit científic o tecnològic especialistes en un camp i que estan interessats en 

disciplines també científiques o tècniques paral·leles. 

 

Per tant vist els punts anteriors, respondrien a aquest perfil acadèmic els llicenciats, 

graus i màsters en les disciplines científiques, els arquitectes tècnics o superiors, graus i 

màsters en arquitectura o els enginyers tècnics o superiors i graus o màsters en 

enginyeries de totes les branques tecnològiques. Dins d’aquest perfil també hi entren els 

doctors de disciplines científiques i tecnològiques. Podríem afegir que aquells que 

desenvoluparan la tasca de formadors de formadors (FF), han de centrar part del seu 

treball en la recerca i desenvolupament dels camps que dominen per ser-ne pioners, 

guies i avançats dins del seu àmbit; o bé, experts en un camp desconegut pels 

professors/alumnes.  

 

Per una altra banda, com a formadors que són, caldrà exigir-los una formació 

pedagògica de base mínima. Com en el cas del professorat, aconseguida per mitjà dels 

cursos impartits pels diferents ICE’s en relació a la formació inicial del professorat, 

Màster en formació del Professorat, CAP, CQP.  

 

El formador de formadors (FF) complementaria aquesta formació pedagògica inicial per 

mitjà de l’experiència contrastada de la docència com a professor ja sigui en l’àmbit 

universitari, de la formació professional o de l’ensenyament secundari.  
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Figura 6.6.: Diferents necessitats de formació contínua del professorat (F) de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

Aquesta visió propera a l’alumnat i a la figura del professorat (F), viscuda en primera 

persona, l’hauria d’ajudar a acostar i adaptar els coneixements que posseeix com a 

pioner d’un camp del qual n’és un especialista, als nivells necessaris i adequats per a 

cada nivell de formació. Aquesta adaptació, hauria de ser aplicada en funció de 

l’alumnat de base i de l’alumnat/professorat que assistirà a les seves classes. 

 

Dins del camp de la formació pedagògica del formador de formadors (FF), hauríem de 

ressaltar que aquests no s’haurien de conformar amb els coneixements de base 

psicopedagògics que van ser adquirits en una formació inicial molt bàsica. Estem 

parlant de professorat que es planteja que posseeix prou coneixements  en un camp 

específic per tal de ser un assessor d’altres col·legues d’ofici i que alhora el recolzen uns 

anys d’experiència com a docent.  
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Figura 6.7.: Objectiu, formació i experiència del formador de formadors (FF) de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

En conclusió, una de les competències del formador de formadors (FF) hauria de ser 

detectar en el seu moment  la necessitat d’ampliar i adaptar els seus coneixements 

psicopedagògics, per ser aquests bàsics, mínims, inadequats per a desenvolupar la tasca 

que li pertoca dins de la docència.  
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6.2. LA NECESSITAT D’UNA NOVA FIGURA, EL FORMADOR DE 

FORMADORS DELS FORMADORS (FFF). 

 

El formador de formadors (FF), doncs, necessita de  les institucions docents que li 

proporcionin cursos, recursos per tal d’assolir aquesta mancança que detecta en la seva 

formació i conseqüentment a l’hora d’aplicar-ho en la seva tasca com a formador. Són 

molts els cursos, seminaris, estudis, destinats a cobrir aquesta demanda. Són moltes les 

institucions que es preocupen per donar resposta a aquestes demandes: ICE’s, sindicats, 

agrupacions empresarials... 

 

La gran part d’aquets cursos tenen un àmbit genèric, transversal. És a dir, estan dirigits 

al professorat en general, sigui quina sigui la seva especialitat o sigui quin sigui el nivell 

formatiu al qual aplica després els coneixements rebuts. Aquests cursos o seminaris 

tenen com a objectiu proporcionar eines, instruments didàctics per a l’aplicació 

després en les seves classes per part dels formants. Aquests cursos aportaran nous 

coneixements, continguts, recerca en l’àmbit psicopedagògic de manera que els 

assistents tindran noves eines per treballar amb els grups classe i amb els alumnes 

individualment. 

  

Ens hauríem de plantejar doncs, si aquest tipus de curs és el que necessitarien els 

professors (F) i els formadors de formadors (FF). Estem parlant d’una docència genèrica 

vàlida per a totes les branques de l’ensenyament i per a totes les especialitats d’aquestes. 

És prou clar, que una eina aplicable als nivells de l’ESO efectiva i idònia en aquest 

ensenyament, no te perquè ser-ho a l’hora d’aplicar-la als estudis de caràcter més pràctic 

de la formació professional o als més acadèmics de l’àmbit universitari. Per tant, és 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

256  

 

compartit per tothom l’argument que l’aplicació de totes les eines i instruments no són 

vàlids per a tots els nivells  formatius, ni aplicables en la mateixa intensitat ni de la 

mateixa forma. 

 

Llavors ens preguntem: 

 

 Els continguts que s’aprenen en aquests cursos són vàlids per a totes les 

diferents branques de l’ensenyament? 

  Es poden aplicar de la mateixa forma instruments didàctics, pedagògics en 

una vessant per exemple social que en una de tècnica?  

 Pot passar que una eina molt vàlida en una branca no tingui cap aplicació 

pràctica en una altra? 

  Si això fos així, els formadors d’aquests cursos han de conèixer com aplicar i 

amb quina intensitat fer-ho segons el tipus d’ensenyament i en qui nivell es 

vol aplicar? 

 

D’igual manera que en el cas de l’aplicació dels continguts dels cursos als diferents 

nivells formatius, ens decantem per remarcar la falta de solidesa en el plantejament que 

tots els recursos, eines, instruments...són aplicables en tots els àmbits i branques de 

l’ensenyament i ens reafirmarem en la proposta que caldria saber adaptar-los a cada 

disciplina en funció de la seva idoneïtat. 

 

 Així doncs, caldria fomentar la recerca i el treball per tal d’aconseguir recursos, eines 

adaptats o fins i tot creats especialment per tal d’aconseguir el màxim rendiment en 

la docència de cada una de les disciplines docents. Per tant, una de les competències del 
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formador de formadors (FF) hauria de ser saber construir les pròpies eines d’aplicació 

en la docència. D’aquesta reflexió, de retruc,   en podem extraure una primera pista de 

la necessitat de la creació de la nova figura del formador de formadors del professorat 

(FFF), el qual hauria de formar als formadors de formadors (FF) per tal d’obtenir 

aquesta competència. 

 

En els cursos de formació continua del professorat (F) destinats als continguts 

psicopedagògics ens trobem amb uns formadors que són uns grans dominadors d’aquest 

camp específic. Professionals de la recerca docent; pedagogs, sociòlegs, psicòlegs, els 

quals disposen d’uns coneixements amplis dins d’aquest àmbit, però limitats en la seva 

aplicació directe en la docència de les diferents especialitats de l’ensenyament, 

especialment en l’àmbit científic i tècnic. 

 

 La comprovació de la validesa de cada un dels recursos i eines, de l’efectivitat d’un 

mètode o instrument, en definitiva l’aplicació d’elles i les seves conseqüències recau en 

el professorat (F). Són els professors/estudiants els que després apliquen els continguts 

dels cursos en la seva tasca docent segons els seus criteris, experiència i amb el risc de 

no estar contrastats en el seu àmbit d’aplicació docent. En l’avaluació de la seva 

idoneïtat i recolzat en la seva experiència en l’art de formar, o sigui el seu saber, saber 

fer i saber estar, pesarà el futur de les aplicacions pràctiques dels continguts dels cursos 

de l’àmbit psicopedagògic amb un sentit transversal.  

 

D’aquesta manera deixem en mans del professorat (F) i dels formadors de formadors 

(FF) el fet de decidir, comprovar i avaluar: 
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 Quina formació necessiten. 

 Quines vessants han de reforçar o ampliar per millorar en la seva docència. 

 Quins són dels coneixements apresos en els cursos que els són vàlids. 

 Els que ho seran en certa mesura.  

 I els que no tindran cap aplicació després en la seva tasca docent. 
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6.3. EL FORMADOR DE FORMADORS DELS FORMADORS 

(FFF). 

 

6.3.1. La fusió d’ambdós àmbits. 

 

És aquí on de nou ens apareix la figura del formador de formadors del professorat 

(FFF), la qual hauria de donar resposta a la problemàtica apareguda entre els 

coneixements psicopedagògics, els coneixements específics de cada ensenyament i 

com cal fer-los interactuar per treure’n el màxim rèdit. El formador de formadors del 

professorat (FFF) ha de donar respostes tant als formadors de formadors (FF) de l’àmbit 

científic i tècnic però necessitats d’instruments pedagògics, com als formadors de 

formadors (FF) del camp psicopedagògic però necessitats dels coneixements tècnics i 

científics. 

 

 

Figura 6.8.: El formador de formadors dels formadors (FFF) com a fusió dels formadors de formadors (FF) de l’àmbit pedagògic i 

de l’àmbit científic i tècnic. 
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Per tant podríem començar a fer un primer esbós d’aquest agent com una fusió dels dos 

tipus de formadors de formadors (FF) que fins al moment hem definit, de manera que ha 

de posseir coneixements prou potents en tots dos àmbits i ser capaç d’entrellaçar-los per 

tal de donar resposta a aquesta necessitat detectada. 

 

Concretant en l’àmbit científic i tècnic al qual volem limitar aquest estudi. Que és el que 

demandarà el formador de formadors (FF) a aquesta nova figura del formador de 

formadors del professorat (FFF)? En ell els formadors de formadors (FF) haurien de 

trobar la formació, l’ampliació dels seus coneixements pedagògics i didàctics, dels quals 

coixeja tot i tindre’ls de base i recolzat per l’experiència com a professor, però amb 

l’afegit que aquests siguin d’aplicació contrastada en l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

Figura 6.9.: Objectiu i especialitats del formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tècnic. 
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pedagògica, però alhora, amb la d’un especialista en la vessant disciplinar, en el nostre 

estudi les especialitats científiques i tecnològiques. 

 

 

6.3.2. Formació científica i tècnica del formador de formadors dels 

formadors (FFF). 

 

Hem definit als formadors de formadors (FF) de la branca científica i tecnològica i els 

hem identificat amb els Llicenciats, Graus, Màsters i Doctors en Ciències, els 

Arquitectes Tècnics i Superiors, els Graus, Màsters i Doctors en Arquitectura, els 

Enginyers Tècnics i Superiors i els Graus, Màsters i Doctors en Enginyeria, per ser 

aquest perfil el que ens assegura experiència i formació científica i tècnica actual, 

puntera i avançada i alhora recerca en aquests camps. 

 

 Caldria, doncs,  que el formador de formadors del professorat (FFF) també complís 

amb aquests requeriments ja que hauria d’adaptar i aplicar els coneixements que no 

disposa el formador de formadors (FF) en l’àmbit psicopedagògic amb els continguts 

cientifico-tècnics que totes dues figures haurien de conèixer i dominar. 

 

El formador de formadors dels formadors (FFF) hauria de ser un especialista d’una 

disciplina científica o tècnica, per exemple l’electrònica de potència o el càlcul 

infinitesimal. Això no descarta que bona part dels formadors de formadors (FF) tinguin 

un bagatge més extens i profund pel que fa als coneixements de la disciplina a tractar en 

relació amb els que posseeix el formador de formadors dels formadors (FFF), ja que 

l’àmbit principal de recerca del FF es troba en la disciplina científica o tècnica, mentre 
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que en el cas del FFF principalment hauria de centrar-la en la vessant psicopedagògica i 

de forma secundària en la vessant científica o tècnica. 

 

 

Figura 6.10.: Formació científica-tècnica i psicopedagògica del formador de formadors dels formadors (FFF). 
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forma estarà capacitat per a poder assessorar amb més criteri i millor als formadors de 

formadors (FF) i com a conseqüència directa al professorat (F) i a l’alumnat. 

 

 

6.3.3. Formació psicopedagògica del formador de formadors dels 

formadors (FFF). 

 

Com ja hem anat avançant, el formador de formadors dels formadors (FFF) hauria de 

ser un expert en el camp psicopedagògic, a aquests nivells de la formació contínua del 

professorat  i conegudes les demandes per part dels formadors de formadors (FF) i del 

professorat (F), no ens hauríem de conformar amb un formador que posseeix uns 

coneixements bàsics pedagògics i docents.  

 

Estem buscant a una figura que pugui donar resposta a un alumnat-professorat que ja 

disposa de coneixements de base psicopedagògics i a més a més d’experiència com a 

docents en diferents àmbits de la formació reglada en el camp científic i tècnic. Com ja 

hem apuntat en l’apartat anterior els formadors de formadors (FF) de la branca científica 

i tècnica són experts en la seva disciplina i destinen bona part de la seva tasca en la 

recerca científico-tècnica. Per tant, les necessitats que detecten en la seva formació com 

a formadors, s’encaminen cap a aprendre a transmetre aquests coneixements punters i 

avançats els quals dominen, però amb els quals tenen certes dificultats per difondre. 

 

És per aquesta raó que el formador de formadors dels formadors (FFF) hauria de 

centrar principalment la seva formació i recerca en l’àmbit pedagògic i docent. El 
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seu perfil coincidiria amb el dels Llicenciats, Graus, Màsters o Doctorats en Pedagogia, 

Sociologia o Psicologia.  

 

El formador de formadors dels formadors (FFF) estaria més encaminat en la tasca de 

recerca en la vessant pedagògica, sense oblidar, com hem reflectit en el punt anterior, la 

importància que alhora sigui un expert en la o les disciplines científiques o 

tecnològiques de les que en són especialistes. 

 

 Com ja hem repetit al llarg d’aquest treball, això, hauria d’ajudar tant al formador com 

al formador-alumne, ja que d’aquesta forma la formació que pot oferir el formador de 

formadors dels formadors (FFF) s’ajustaria molt més a la realitat amb la qual ha de 

desenvolupar la seva tasca i la posterior dels formadors de formadors (FF) i alhora 

tindria molta més facilitat per adaptar els seus coneixements pedagògics a les disciplines 

científiques i tècniques i maximitzar-ne així, el rendiment. 

 

 

6.3.4. L’experiència com a formador dels formadors de formadors dels 

formadors (FFF). 

 

En aquest punt, volem destacar la importància que hauria de tindre en la formació de 

formadors que els formadors encarregats de la mateixa, siguin el suficientment  propers 

a la tasca que els professors-alumnes després han de desenvolupar i a la vegada que 

també la puguin viure en primera persona.  
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Alhora, també hauria de ser vital pel desenvolupament de la tasca del formador de 

formadors dels formadors (FFF) poder aplicar, comprovar i avaluar les eines i 

instruments que desenvolupa directament en l’aplicació de la docència i poder 

concloure la validesa de la seva recerca i així a posteriori divulgar-la als seus 

col·legues de professió. 

 

Per tant, seria recomanable pel bon tarannà del formador de formadors dels formadors 

(FFF) disposar d’experiència en el món de la formació en l’àmbit científic i tècnic. 

Afinant una mica més recomanaríem que aquesta experiència, per ser encara més 

enriquidora per la tasca que li espera, fos en tants nivells com fos possible, des dels 

nivells dels instituts i formacions professionals, passant pels estudis universitaris. 

 

Centrant-nos com estem en la formació de formadors de formadors (FF) i sent 

coneixedors que aquests últims són experts en una disciplina científica o tècnica, com 

podria ser per exemple la microelectrònica, seria vital, que disposessin  també els 

formadors de formadors de formadors (FFF) d’experiència, específicament, com a 

formadors en aquesta disciplina. D’aquesta forma tindríem un formador que coneix 

perfectament el camp d’aplicació on haurà d’actuar el professor-alumne a posteriori i 

així adaptar-se i preparar-se per la docència de forma idònia.  

 

Aprofundint encara més en l’experiència com a formador i per tant el coneixement del 

camp en el qual desenvolupa la seva tasca el formador de formadors dels formadors 

(FFF); caldria incidir en la conveniència que aquest també disposes d’experiència com 

a formador (FF)  en l’àmbit de la formació contínua del professorat en tants nivells 

com sigui possible. 
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Un cop més hauríem de destacar la importància que hauria de tindre pel FFF ser 

coneixedor del camp en el qual aquest desenvolupa la seva tasca. Aquesta es troba 

immersa en la formació contínua del professorat. Per tant, seria destacable que els 

formadors de formadors de formadors (FFF) exerceixin o haguessin exercit com a 

formadors de formadors (FF) de la mateixa o altres disciplines o en l’àmbit 

pedagògic. 

 

 

Figura 6.11.: Experiència com a formador del formador de formadors dels formadors (FFF). 
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Entenem doncs, que el coneixement i experiència en el món laboral, o sigui, la docència 

en la formació contínua del professorat d’una disciplina de  ciències o tecnologia en el 

cas d’aquest estudi,  en el qual després ha d’aplicar la seva tasca el professor-alumne, 

hauria de facilitar les col·laboracions que es poden establir entre formador i professor-

alumne i el desenvolupament de la tasca de recerca, aplicació i avaluació del formador 

de formadors de formadors (FFF). Per tant creiem que caldria promoure i premiar 

l’experiència com a formador en tots els àmbits que conformen la figura del formador 

de formadors dels formadors (FFF). 
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6.4. SÍNTESI DE TASQUES DEL FORMADOR DE FORMADORS 

DELS FORMADORS (FFF). 

 

Fins al moment hem volgut destacar la necessitat de l’existència d’un actor en el món de 

la formació contínua del professorat que fos un expert en la o les disciplines científiques 

i/o tècniques i a la vegada un expert pedagògic. 

 

Durant l’anàlisi dels agents i l’estructuració i desenvolupament que hem portat a cap, 

referent a la formació contínua del professorat de l’àmbit científic i tècnic hem pogut 

detectar diverses mancances i punts a reforçar a les quals hauria de donar resposta la 

figura del formador de formadors del professorat (FFF) de l’àmbit científic i tècnic i les 

podríem agrupar en tres blocs: 

 

 Formació bàsica pedagògica dels FF de l’àmbit científic i tècnic. 

 Desconeixement per part dels FF de l’àmbit pedagògic de l’àmbit 

d’aplicació, o sigui,  el científic i tècnic. 

 Poca repercussió de la formació transversal pedagògica sobre la tasca dels 

docents de l’àmbit científic i tecnològic. 

 

En base amb aquests tres anunciats, i amb tot el que fins al moment hem anat exposant, 

creiem que l’objectiu principal al qual hauria de fer front el formador de formadors dels 

formadors (FFF) hauria de ser: 

 
La recerca, ampliació, creació i avaluació de coneixements, recursos, eines pedagògics 

i didàctics d’aplicació en l’àmbit científic i tècnic. 
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Figura 6.12.: Agents i formació d’aquests dins de la formació contínua del professorat. 

FORMADOR DE 

FORMADORS DEL 

PROFESSORAT 

 

FORMADOR DE 

FORMADORS 

PROFESSORAT 
Branca científica i Tècnica 

Universitat, Batxillerat, Formació 

Professional, Secundària 

ALUMNAT 
Universitari, batxillerat, Formació 

Professional, Secundària 

 

Coneixements 

científics i tècnics 
bàsics, actualitzats i 

avançats 

Ampliació dels 

coneixements 

científics i tècnics 
actualitzats i 

avançats 

Ampliació de 

coneixements 

pedagògics i 
didàctics d’aplicació 

en l’àmbit científic i 

tècnic 
RECERCA 

CIENTÍFICA I 

TÈCNICA 

RECERCA  

PEDAGÒGICA 

I DOCENT 

FORMACIÓ  

PEDAGÒGICA 

ACTUAL I 

AVANÇADA 

FORMACIÓ 

CIENTÍFICA 

TÈCNICA 

ACTUAL I 

AVANÇADA 

 

 

FORMACIÓ  

PEDAGÒGICA 

BÀSICA 

FORMACIÓ 

CIENTÍFICA I 

TÈCNICA      

BÀSICA 

 

CAP 

CQP 

 

 

Enginyers Tèc. i Sup.  

Grau i Màster Enginyeria 

Arquitectes Tèc. i Sup. 

Grau i Màster 

Arquitectura 

Llicenciats i Diplomats en 

Ciències 

Graus i Màsters en 

Ciències 

 

Facultats de: 

Pedagogia 

Sociologia 

Psicologia 

 

 

Enginyers Tèc. i Sup.  

Grau i Màster Enginyeria 

Arquitectes Tèc. i Sup. 

Grau i Màster 

Arquitectura 

Llicenciats i Diplomats en 

Ciències 

Graus i Màsters en 

Ciències 
Doctors 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

270  

 

Per acabar aquest capítol, on preteníem centrar dins de l’estructura de la formació 

contínua la figura del formador de formadors dels formadors (FFF), com es resumeix en 

la figura 6.12, a la vegada que reflectíem les raons per les quals  creiem necessària 

l’existència d’aquest agent, intentarem sintetitzar totes aquelles tasques que hem anat 

anunciant durant aquesta part del treball a les quals hauria de fer front el FFF i les quals 

ens ajudaran a especificar quines haurien de ser les competències que modelin el 

formador de formadors del professorat (FFF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formar formadors experts que dissenyin productes i útils sobre la premissa de 

l’ús de les TIC’s. 

 Donar eines als FF i F per a que puguin decidir quines aplicacions, eines són vàlides, 

adaptables, destacables... 

 

 Aplicació i interactuació dels coneixements pedagògics a la disciplina concreta 

científica o tècnica d’aplicació. 

 Coneixedor dels continguts científics o tecnològics específics i saber pensar com els 

FF i els F. 

 Adaptació dels coneixements científics ja coneguts pel FF amb els pedagògics 

desconeguts pel FF i dominats pel FFF. 

 Ampliació i recerca de la disciplina pel que fa a la seva docència, no en la seva 

vessant orientada al món d’aplicació laboral ni de la recerca científica, ja que el FF 

de l’àmbit científic n’és un expert. 

 Centrar la seva tasca en la millora de la seva formació pedagògica i cientifico-

tècnica i de la dels participants per afrontar els nous reptes que la formació els 

depara. 
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 Coneixedor del camp d’aplicació. 

 Saber a qui es destina la formació, en aquest cas seran formadors que formen 

professors, per així poder adaptar i preparar la docència i rendibilitzar-ne la tasca. 

 Hauria d’ensenyar  a adaptar els continguts als nivells de formació diferents de 

l’alumnat final de la formació, universitaris, batxillerat, secundària, formació 

professional. 

 Hauria d’ensenyar a adaptar també els continguts segons si es tracta de formació 

destinada a l’ampliació dels coneixements d’una disciplina coneguda pels 

professors-alumnes o si es tracta d’una disciplina desconeguda per aquests. 

 Conèixer i adaptar recursos per apropar-se a l’alumnat i a l’alumnat-professorat i a 

les seves problemàtiques. 

 Conèixer les necessitats formatives dels formants per tal de proporcionar respostes 

adequades a aquestes. 

 

 Ensenyar a transmetre els coneixements científics i/o tècnics coneguts pels FF i 

els F a l’alumnat. 

 Recerca i treball destinat a la creació, adaptació, tria i avaluació d’eines i recursos 

per a perseguir el màxim rendiment en la docència científica i tecnològica. 

 Ensenyar a saber construir les pròpies eines, recursos. Hauria de donar eines per tal 

que ho puguin portar a cap. 

 Suport a l’autoaprenentatge i dissenyar útils sobre la base de la individualització dels 

processos formatius. 
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 Disseny de solucions individualitzades i d’integració de la formació en el treball. 

 

 Expert en el disseny d’eines i productes en concepció i avaluació de mètodes de 

formació. 

 

 Organització de la tasca docent a desenvolupar. 

 Desenvolupar les activitats de planificació de la formació. 

 Delimitar l’estratègia de la formació. 

 Detectar les necessitats de formació. 

 

 Hauria de detectar en el seu moment la necessitat d’ampliar i adaptar els seus propis 

coneixements tant pedagògics com científics i tècnics. 
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7. EL CONEIXEMENT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
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7. El coneixement científic i tecnològic. 

 

 7.1. Introducció. 

 7.2. Aspectes diferencials de la formació de les ciències i la tecnologia. 

  7.2.1. La seqüència. 

  7.2.2. Relació entre la teoria i l’experimentació o observació. 

  7.2.3. Habilitats quantitatives. 

7.2.4. La recerca i l’equipament. 

 7.3. Els límits del saber. 

 7.4. Noves aproximacions al currículum. 

7.4.1. Una visió filosòfica sobre la naturalesa del coneixement científic. 

7.4.2. La tecnologia com a eix del currículum. 

7.4.3. La història de la ciència. 

7.4.4. La visió constructivista sobre els aprenentatges científics. 

 7.5. La resolució de problemes com a síntesi del “saber” científic i tècnic. 

 7.6. El treball en el laboratori. 

7.6.1. Al laboratori  s’hi aprèn o s’apliquen receptes? 

7.6.2. Laboratori o classe magistral. 

7.6.3. Eficiència al laboratori. 

 7.7. Els valors en la formació de les ciències i la tecnologia.  

 7.8. La comunicació i el treball en equip. 

 7.9. El perfil de formació de les titulacions científiques i tècniques. 

7.9.1. Implicacions del concepte d’aprenentatge al llarg de la vida. 

7.9.2. Formació bàsica i formació aplicada. 

7.9.3. Abstracció i concreció. 
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7.9.4. Impuls de la motivació de l’estudiant. 

7.9.5. Seqüenciació tenint en compte la perspectiva pedagògica. 
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7.1. INTRODUCCIÓ. 

 

Fins al moment hem definit la idea de competències i què implica cap a l’enfocament 

d’ensenyament, aprenentatge i avaluació. En aquest capítol es tractarà dels aspectes 

diferencials de les competències en el món de les ciències i la tecnologia. 

 

En aquest apartat, en primer lloc analitzarem quines són les característiques diferencials 

de l’aprenentatge de les ciències en relació a les altres disciplines, en segon lloc, com es 

podria afrontar el gran repte que presenta el creixement exponencial del coneixement que 

es dóna a la nostra societat i per tant la inabastabilitat del coneixement científic i tècnic. 

 

En aquest context, assolir la formació de graduats competents en les branques de les 

ciències i la tecnologia dependrà de la qualitat en la selecció de les competències 

corresponents, davant de la impossibilitat d’un enfocament enciclopèdic. 

 

Així, per finalitzar el capítol realitzarem una passada pel laboratori i la resolució de 

problemes com a les dues estratègies docents i avaluatives que tant identifiquen els 

estudis científics i tècnics. 
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7.2. ASPECTES DIFERENCIALS DE LA FORMACIÓ DE LES 

CIÈNCIES I LA TECNOLOGIA. 

 

Citarem dos autors, Wubbels i Girgus (1997), aquests assenyalen una sèrie d’aspectes 

que caldria prendre en consideració a l’hora d’enfocar el procés d’ensenyament-

aprenentatge en l’àmbit de les ciències: 

 

 La seqüència. 

 La relació entre la teoria i l’experimentació o observació. 

 Les habilitats quantitatives. 

 La recerca i l’equipament. 

 

 

7.2.1. La seqüència. 

 

L’aprenentatge de les ciències és més seqüencial que en la resta de disciplines, raó per 

la qual la pèrdua o la no comprensió d’algun contingut dificulta l’adquisició dels 

següents.  

 

Això obliga a fer un esforç en l’organització de la seqüenciació del contingut 

(prerequisits de contingut) que esdevé clau per a la coherència del perfil i l’assoliment de 

les competències (o aprenentatge). Aquest esforç organitzatiu serà major a major nombre 

d’assignatures o d’atomització. 
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Wubbels i Girgus (1997) recomanen fer esforços perquè el currículum sigui més 

flexible, i desenvolupar àmplies branques d’habilitats cognitives, no passadissos 

unidireccionals que generen una major i major especialització. 

 

 

7.2.2. Relació entre la teoria i l’experimentació o observació. 

 

Un dels components essencials de les classes de ciències naturals, físiques i 

tecnològiques és l’observació detallada i els experiments duts a terme normalment en els 

laboratoris docents, o sortides a llocs d’interès biològic, geològic... (Miller i Cox, 1998). 

En l’educació de la ciència, l’experimentació té un rol clau. Aquesta relació és la 

característica fonamental de la ciència (Wubbels i Girgus, 1997). 

 

L’experimentació permet donar feedback immediat sobre un bon aprenentatge. En 

aquest sentit, caldria fer conscients als estudiants que és normal fer errors en l’estudi de 

la ciència. La clau és anticipar-los i prendre accions correctives. Un bon currículum 

hauria d’oferir oportunitats per animar a testar hipòtesis, a experimentar, i per tant, a 

equivocar-se. 

 

Ara bé, sempre s’acota per tal de garantir que tots els estudiants observaran els mateixos 

aspectes que tant òbviament es veuen des del punt de vista del professor, la qual cosa és, 

des de la perspectiva constructivista (Duit, 2000) un gran error del qual caldria ser-ne 

conscients per un bon disseny de la formació. 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

279  

 

 

7.2.3. Habilitats quantitatives. 

 

La major part de l’estudi de ciències requereix habilitats quantitatives. Tot i que la 

recerca mostra que les habilitats quantitatives són educables, en algunes societats es 

creuen innates, mentre que per exemple, en les asiàtiques es consideren fruit del treball 

dur, la qual cosa dificulta la tasca formativa. 

 

A tall d’exemple, segons l’estudi de Shaffer, 2000, la recerca sobre les causes del 

rendiment superior dels nens d’origen asiàtic en matemàtiques en les escoles americanes, 

indica el fet que per aquestes famílies l’èxit en matemàtiques es percep i es valora com a 

producte de l’esforç emprat, i no com una habilitat innata. 

 

Wubbels i Girgus (1997) afirmen que els ensenyaments no especialitzats en ciències, 

“nonmajors en ciències”, s’aprèn més ciència que en els ensenyaments especialitzats en 

ciències, “majors en ciències”, si es considera l’objectiu de relacionar la teoria amb 

l’experiment o la realitat. Això resulta paradoxal perquè en aquests cursos sovint 

s’obvien els cursos quantitatius, fet que fa baixar la matrícula d’aquests cursos. 

 

Els autors ho atribueixen al fet que en els “majors en ciències” l’esperit que es transmet 

als estudiants és: “no us preocupeu per com s’assolirà el coneixement, en què s’aplica i 

per què s’ha de calcular d’aquesta manera; sabem allò que és bo que aprengueu, i està 

vinculat a la seqüència dels cursos, així limiteu-vos a fer el que hem establert que feu”.  
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Els autors aconsellen esborrar la divisió entre els dos tipus de línies: els “nonmajors” 

haurien de ser més quantitatius si pretenen una veritable representació de la realitat, i els 

“majors” haurien d’estar menys fixats en algoritmes. 

 

Aquesta discussió de com orientar els “majors” de ciències està connectada amb el debat 

d’organitzar el currículum: 

 

 Conceptualment, és a dir, d’acord amb la seqüència lògica: 

 Coneixements bàsics primer. 

 Aplicacions o anàlisi de situacions concretes un cop assolits aquests 

coneixements. 

 

 O bé partint de l’aplicació o problema, com en el cas de la metodologia de 

l’aprenentatge basat en problemes. 

 

 

7.2.4. La recerca i l’equipament. 

 

Hi ha dos motius pels quals la relació entre recerca i currículum és molt rellevant: 

 

 D’una banda, ningú pot pretendre haver après ciència sense conèixer el seu 

poder investigador. 

 Per una altra banda, el contingut i els mitjans de fer ciència varien ràpidament, 

els professors no en seran conscients si no estan implicats en recerca. 
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Molta de la recerca és experimental o de càlcul, la qual cosa fa que els estudiants amb 

bases raonables de treball puguin contribuir a la recerca ràpidament, cosa que, 

conseqüentment, és un mitjà molt efectiu per cultivar l’interès per la ciència i el seu 

coneixement. 

 

Això es tradueix en una necessitat d’equipament. El procés d’ensenyament de la ciència 

es caracteritza per la necessitat de treball al laboratori o treball de camp i el seu 

equipament associat. Els costos d’equipament han escalat enormement, tot i que la 

informàtica i altres avenços tecnològics n’han alleugerit el cost. Aquest elevat cost ha 

provocat el debat sobre la necessitat d’avaluar acuradament l’eficiència del treball de 

laboratori. 
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7.3. ELS LÍMITS DEL SABER. 

 

El creixement explosiu del coneixement científic fa, segons De Vos, Bulte i Pilot (2002), 

que sigui impossible integrar-lo tot dins un pla de formació. Tot seguit mostrem una cita 

que il·lustra molt clarament què representa aquesta explosió de coneixement, Lin (1998): 

 

“En la història de la ciència calgueren 50 anys per distingir clarament les diferències 

entre àtom i molècula; avui en dia, els professors de química gasten uns 50 minuts 

introduint aquests dos conceptes claus teòrics als estudiants inicials de química. No és 

sorprenent, per tant, que els estudiants tinguin dificultats en la comprensió dels àtoms i 

les molècules.” 

 

En termes estadístics, la mostra de continguts cada cop és més petita en relació a la 

població o a l’univers, la qual cosa –seguint amb l’analogia- augmenta enormement 

l’error mostral. Ara bé, hi ha estudis estadístics que amb una mostra molt petita són 

altament representatius; la clau és que la mostra sigui representativa de la població. 

 

Les competències són, com ja s’ha vist, contextuals: no s’és competent en abstracte, s’és 

competent en determinat aspecte, la seva transferibilitat és un aspecte qüestionat. La 

clau està en la selecció d’aquells nuclis competencials que permetran el 

desenvolupament del graduat en les diferents àrees d’acció que es vagi trobant al llarg de 

la seva vida. Ens la juguem, per tant, en el disseny del perfil de formació. Com escollir-

la? 
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Aquest nou coneixement s’ha anat afegint o superposant al coneixement que s’impartia 

prèviament, conformant un currículum sedimentari no exempt d’inconsistències.  

Com ja hem reflectit anteriorment, el perfil de formació definit en competències passa a 

ser quelcom més que l’acumulació de coneixements, currículum sedimentari, per 

esdevenir un perfil de formació global, on la presència de bits discrets d’informació no 

és tant rellevant com la capacitat d’ús i desenvolupament de nous 

coneixements/destreses davant de situacions o problemes complexos. 

 

Aquest excés de coneixements fa que, segons De Vos, Bulte i Pilot, es suprimeixi el 

raonament científic. Així podríem posar per exemple dins del camp de la química el 

següent: En els llibres de text del 1920, en relació a la fórmula del benzè, s’informa de la 

discussió de l’evidència i que la fórmula de Kékule és la que millor descriu el benzè. 

Aquest raonament encara apareix als anys 60 i 70, però en canvi als anys 80 només es 

comenta que la millor forma de presentar el benzè és, en un examen, amb un cercle. 

 

Els estudiants aprenen formes resumides de resultats científics sense confrontar-se 

amb la naturalesa d’aquests resultats i l’actitud crítica requerida per apreciar-los. 

Tot i seguir afirmant que la física o la química són una ciència, els llibres de física o 

química es presenten als estudiants com un conjunt de veritats seleccionades 

desenllaçades del seu origen científic.   

 

En aquest sentit els autors (De Vos, Bulte i Pilot) subratllen que un currículum no 

necessàriament necessita ser comprensiu, pot ser representatiu; aquest plantejament 

solucionaria el problema de la sobrecàrrega. 
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7.4. NOVES APROXIMACIONS AL CURRÍCULUM. 

 

7.4.1. Una visió filosòfica sobre la naturalesa del coneixement científic. 

 

Per a seleccionar què cal formar, cal veure quines són les maneres en les quals s’ha creat 

el coneixement de la disciplina. Així, el contrast entre la química i la física mostra que 

els conceptes químics es basen més en aspectes qualitatius de la matèria, mentre que els 

físics estan caracteritzats per la matematització. 

 

D’altra banda, les visions sobre el món han evolucionat, la qual cosa implica, o hauria 

d’implicar, canvis en les formes d’impartir el coneixement sobre el món, si no es vol 

corre el perill de donar un coneixement irrellevant.  

 

Earley (2004) defensa que el currículum hauria de ser conscient d’en quina visió del món 

s’està basant, i reflectir-la: qui creu que no segueix cap tradició filosòfica, en realitat pot 

ser esclau d’una visió caduca. Estudis amb professorat de secundària de ciències mostren 

com hi ha diferents “imatges” de la ciència que influeixen en els mètodes docents i 

d’avaluació (Porlán, García, Pozo, 1998). Aquests autors distingeixen entre: 

 

 Racionalisme: Per a aquest model, el coneixement és un producte de la ment 

humana, generat a través del rigor lògic i la raó, i està associat a enfocaments 

docents de reproducció i transmissió verbal que permetin l’apropiació de 

continguts. 
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 Empirisme: En aquest model, l’observació i la inducció, la hipòtesi i 

l’experimentació permeten assolir el coneixement objectiu; el currículum 

s’estructura mitjançant seqüències tancades d’activitats que permetin 

l’assimilació del coneixement. 

 

 Una visió alternativa: En canvi, aquest model, veu la ciència condicionada 

social i històricament, i el coneixement com a temporal i relatiu. Amb aquesta 

visió la metodologia més propera és la recerca sobre problemes significatius com 

a eix de construcció de significats. 

 

Per exemplificar-ho citarem un exemple proposat per Earley i relacionat en la formació 

de la branca de la química. Aquest proposa que el currículum dels cursos introductoris de 

química haurien de tenir un enfocament menys analític, menys basat en allò que és petit 

o minúscul, no només perquè aquest coneixement és, pels estudiants, poc rellevant, i per 

tant, pot semblar prescindible, sinó i sobretot perquè aquest currículum no reflecteix 

l’evolució sobre les visions del món natural.   

 

Visions que han reinterpretat la visió atomicista i mecanicista pròpia del renaixement, 

abandonant l’interès per la recerca dels elements fonamentals, a la comprensió en com 

les unitats existents s’uneixen per constituir agents funcionals. S’ha passat de creure que 

allò que existeix es pot deduir de l’anàlisi dels components, a una visió evolutiva, de 

síntesi, en la qual tot allò que és ha aparegut a través de processos de síntesi. 
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7.4.2. La tecnologia com a eix del currículum. 

 

Diversos autors indiquen que cal tenir en compte que la influència de les diverses 

branques científiques i la tecnologia en la nostra vida, plena de productes electrònics, 

químics, informàtics..., va en augment constant. 

 

El currículum, afirmen, no ha absorbit bé el context tecnològic, simplement s’hi ha afegit 

i ho ha fet al final; així, les aplicacions, tecnologies i les conseqüències per la societat es 

discuteixen al final dels capítols dels temes científics. Els autors creuen que el 

currículum de les branques científiques s’ha isolat de la recerca científica moderna, de la 

naturalesa científica de la disciplina i de la societat, i conseqüentment la rellevància del 

currículum per a l’estudiant, tant com a ciutadà com a futur científic, ha esdevingut 

problemàtica. 

 

Per això proposen començar per la tecnologia, perquè és el motiu per mostrar la 

rellevància de les activitats científiques. Els temes o tecnologies donen el context en 

el qual les habilitats i el coneixement tindran un significat. Cal tindre en compte que 

la proposta és per al currículum de la formació secundària, no de la formació 

universitària. Ara bé, la justificació del seu enfocament és anàloga a la que s’empra per 

introduir l’enfocament de l’aprenentatge basat en problemes en l’educació superior. 

 

Tot i això cal matisar que el pensament tecnològic difereix del científic. Un tecnòleg 

tracta de buscar una solució per un problema situat en un context social, per 

exemple trobant un plàstic apte per a produir joguines infantils, mentre que en canvi, un 

científic es centraria en la comprensió i explicació d’un fenomen. 
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7.4.3. La història de la ciència. 

 

Hi ha autors, com Erduran i Scerri (2002), que encara van més enllà, i es pregunten si no 

faria falta fer referència als contextos culturals, personals o històrics en els quals es 

desenvolupa la ciència, cosa que permetria que els estudiants de ciència desenvolupessin 

l’apreciació de la ciència com a projecte humà. 

 

La història de les diferents ciències i/o tecnologies permet ensenyar als estudiants sobre 

la naturalesa de la ciència i a desenvolupar el pensament crític, ajudar als professors 

a explotar els paral·lelismes entre el desenvolupament individual i l’històric d’una 

matèria de coneixement, i els ajuda a adreçar problemes pràctics de la instrucció, com 

podria ser l’organització del contingut, i a facilitar la integració intercurricular del 

coneixement. 

 

Els autors proposen que a l’hora d’organitzar el currículum o de programar una 

assignatura caldria tenir en compte l’epistemologia (teoria del mètode, fonaments i valor 

del coneixement) d’aquella àrea del coneixement, com s’ha generat el coneixement 

històricament, més que oferir els resultats d’aquest procés. 

 

 

7.4.4. La visió constructivista sobre els aprenentatges científics. 

 

En capítols anteriors ja hem apuntat com l’enfocament de competències implica un nou 

enfocament d’aprenentatge en el qual l’estudiant passa a ser l’artífex principal, el 

constructor del seu propi aprenentatge, i es descrivia el marc teòric del 
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constructivisme. Des del punt de vista d’aquest marc, l’aprenentatge és un procés actiu 

en el qual, aprofitant l’analogia d’una bastida, els individus van construint el seu 

coneixement ancorant-lo en els coneixements i comprensions prèvies. 

 

La formació en ciències no sempre assoleix que els estudiants abandonin les seves 

concepcions preinstruccionals. De fet, segons diversos estudis, ni tan sols l’èxit acadèmic 

en assignatures de ciències garanteix el canvi o la modificació de les concepcions 

precientífiques. 

 

En el fons, aprendre ciència vol dir que els estudiants donen menys estatus a les seves 

concepcions diàries en menor nombre de contextos, mentre que les concepcions 

científiques s’incrementen de forma similar, Duit (2000). 

 

Com es podria canviar o reelaborar les concepcions precientífiques?  El constructivisme 

postula que els constructes tenen una naturalesa temptativa, que es modifiquen , en major 

o menor mesura, quan hi ha evidències disponibles. Només els constructes viables 

sobreviuen. Aquesta visió té clares implicacions en els mètodes docents, especialment 

en el fet que no es poden ignorar les concepcions prèvies dels estudiants, sinó que cal 

desafiar-les. 

 

Cada cop més hi ha un canvi des d’ensenyar habilitats de processos científics, com 

podria ser hipotetitzar i experimentar, a fer èmfasi en la construcció per part dels 

estudiants de teories científiques, models i explicacions. 
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En la taula mostrem algunes de les implicacions o els canvis de la visió constructivista 

sobre l’aprenentatge de les ciències, concretament les que afecten els objectius del 

currículum i el rol de l’aprenent. 

 

 

 

VISIÓ TRADICIONAL DE LA CIÈNCIA 

 

 

VISIÓ CONSTRUCTIVISTA DE LA CIÈNCIA 

 

Objectius del currículum 

 

 

 Coneixement científic: què sabem. 

 

 

 Coneixement sobre la ciència: com i per què 

sabem. 

 

 

 Èmfasi en les explicacions finals plenament 

desenvolupades. 

  

 

 Èmfasi en el creixement del coneixement i 

desenvolupament de les explicacions. 

 

 Amplitud del coneixement. 

 

 

 Profunditat del coneixement. 

 

 

 Coneixement bàsic científic. 

 

 

 Coneixement científic contextualitzat. 

 

 

 Unitats curriculars discretes. 

 

 

 Unitats curriculars connectades. 

 

Rol de l’aprenent 

 

 

 Baix input de l’estudiant, imatge no activa. 

 

 

 Alt input, imatge activa. 

 

 Significats científics rebuts. 

 

 

 Significats científics negociats. 

 

 Baix nivell de reflexió. 

 

 

 Alt nivell de reflexió 

 

 Ús d’estratègies desenvolupades. 

 

 

 Ús de coneixement estratègic, basat en 

principis. 

 
 

Taula 7.1.: Visió tradicional enfront visió constructivista de la ciència. 
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7.5. LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COM A SÍNTESI DEL 

“SABER” CIENTÍFIC I TÈCNIC. 

 

Tot sovint, des de l’esfera acadèmica apareixen queixes sobre el fet que els estudiants 

són pobres o poc hàbils en la resolució de problemes, significant que no són bons 

resolent aquesta tipologia de problemes.  

 

Efectivament hi ha dubtes sobre la transferibilitat de la competència de resolució de 

problemes entre dominis. Una persona que pot resoldre problemes molt complexos en la 

vida diària pot semblar sense esperança quan s’enfronta a un problema científic o tècnic, 

fins i tot si els processos de pensament són molt similars. 

 

Una creença assumida per gran part del professorat és que si l’estudiant sap resoldre un 

problema és que és capaç d’entendre’l conceptualment, mentre que si no sap 

resoldre’l, a no ser que es tracti d’errors de càlcul, és que no és capaç d’enfocar-lo de 

manera correcta conceptualment. 

 

Darrera d’aquesta concepció hi ha la creença que per resoldre problemes cal començar 

per la seva comprensió, és a dir, per classificar els problemes d’acord amb els 

principis que governen la seva solució. Si bé aquesta és la manera com resolen els 

problemes els experts, els novells, en canvi, no poden partir d’aquesta identificació, de 

manera que procedeixen pas a pas, emprant varietat de fórmules, algunes d’elles 

però errònies. Alguns autors qüestionen que els experts solucionin problemes, ja que 

segueixen una drecera coneguda vers la resposta, que s’assembla més a un exercici 

rutinari. 
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Un altre autor, Dewey (1989), definia l’inici de la resolució dels problemes amb un estat 

de perplexitat, confusió o dubte seguit de l’elaboració d’un pla provisional o projecte a 

partir de l’adopció d’alguna teoria (sorgida bé de l’experiència anterior o del fons de 

coneixement), a partir d’aquí es testaven successivament les hipòtesis, reformulant el 

problema quan era necessari, de manera que la comprensió podia esdevenir-se al final. 

 

Els models actuals de resolució de problemes són semblants al proposat per Dewey; són 

cíclics, reflexius i poden semblar irracionals perquè difereixen de l’aproximació que faria 

un expert sobre la tasca, és a dir, parteixen des de la idea que la comprensió del 

problema apareix cap al final de la seva resolució. 

 

La recerca educativa mostra que la solució de problemes no assegura l’assoliment 

conceptual: 

 

 Sawrey (1990) comparant l’èxit en la solució de problemes conceptuals davant 

els numèrics, observava que fins i tot els millors solucionadors de problemes 

numèrics tenien una execució pobra en les qüestions conceptuals. 

 

 Smith i Metz (1996) conclouen que els estudiants sovint aprenen com resoldre 

problemes matemàtics sense una comprensió de la ciència o la tecnologia: 

memoritzen les definicions cientifico-tècniques i empren els termes cientifico-

tècnics sense una autèntica comprensió. Fins i tot es podria arribar al cas 

d’alumnes que responen qüestions correctament emprant raonaments equivocats. 
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La raó principal per la qual els estudiants tenen problemes en resoldre problemes 

científico-tècnics és perquè no entenen els conceptes cientifico-tècnics subjacents, és a 

dir, en tenen una comprensió insuficient.  A la comprensió insuficient dels conceptes 

involucrats en la resolució de problemes, alguns autors hi afegirien dues barreres més: 

l’ús d’algoritmes memoritzats o de regles, i la inhabilitat per transferir i relacionar 

conceptes de diferents nivells. 

 

Altres autors han trobat que l’execució dels estudiants en problemes cientifico-tècnics 

disminueix quan s’incrementa el nombre de passos per arribar a la solució del problema. 

Tot i això, el número de passos no és tant determinant, van trobar que si bé els 

problemes algebraics sempre requerien més temps i un major nombre de transicions per 

a ser completats que els seus problemes conceptuals parells, tots els estudiants resolien 

els problemes algebraics més freqüentment que els problemes conceptuals corresponents, 

independentment del tòpic. És rar, en canvi, els estudiants que comprenen els conceptes 

però que no tenen l’habilitat per formular la solució matemàtica al problema algebraic. 

 

En resum, hi ha una forta evidència que els estudiants, tant els que tenen èxit com els que 

no, no copsen bé els conceptes. Caldria aclarir, doncs, la relació entre la comprensió 

conceptual i l’èxit en la solució de problemes, però cal fer-ho en els diferents tipus de 

problemes de les ciències i la tecnologia en els diferents nivells. 

 

Per tal de millorar el rendiment en la resolució de problemes es proposen les següents 

metodologies:  
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 L’ús d’analogies i de processos de tempteig-correcció (heurístics) de 

pensament. 

 La solució de problemes per modelat, tant pel professor, com per un company. 

 

 Treball en grups i cooperatiu, si bé, aquest no té tant efecte en la resolució de 

problemes en si com en la persistència i ansietat que mostren els alumnes durant 

la resolució de problemes. Després de resoldre un problema cooperativament els 

estudiants saben que els problemes es poden resoldre sense l’ajut d’un professor. 

D’altra banda, l’aprenentatge cooperatiu allunya de l’aprenentatge memorístic, 

s’anima a compartir idees i condueix al desenvolupament de competències 

interpersonals i de comunicació. 
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7.6. EL TREBALL EN EL LABORATORI. 

 

La formació del laboratori és un dels temes més assumits, en el sentit que tothom creu 

que és necessària, però a la vegada més discutits, ja que és molt costós i la recerca no ha 

aconseguit demostrar el seu valor com a eina formativa. 

 

Una crítica a aquest enfocament podria venir dels estudis d’inserció laboral ja que, avui 

en dia, només és una minoria dels titulats en les especialitats científiques o tecnològiques 

que acabarà treballant o fent ús directe dels seus coneixements i habilitats de laboratori 

en el seu treball. 

 

Tot i això, la majoria de les crítiques vénen sobre l’eficàcia de la formació al laboratori. 

Dit d’una altra forma, què fa el laboratori que no es pot fer igualment bé amb alternatives 

menys costoses tant de recursos com de temps? 

 

 

7.6.1. Al laboratori s’hi aprèn o s’apliquen receptes? 

 

Hauríem de considerar com una limitació clau, el fet que es tractin els problemes al 

laboratori com a receptes, és a dir, a la pregunta als estudiants que fan pràctiques sobre 

què estan fent, aquests hagin de contestar assenyalant la línia del procediment en la qual 

es troben. 

 

Els estudiants que segueixen una recepta no fan un experiment, sinó que 

desenvolupen un exercici. El problema està en la manera com s’empren les receptes, ja 
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que en si són eines necessàries utilitzades pels qui treballen al laboratori. La diferència és 

que qui l’empra és la persona que l’ha escrita. La cerca de literatura, les discussions, el 

disseny de l’experiment, l’estimació de les quantitats, tot són inputs necessaris per al 

desenvolupament de la recepta, que els investigadors porten al laboratori. 

 

Contràriament a la creença generalitzada que això és culpa de l’estudiant, quan la 

problemàtica és tant generalitzada potser caldria buscar raons en la forma d’organitzar 

les pràctiques de laboratori. En aquest sentit s’hauria d’apuntar cap al problema de la 

temporalització de les pràctiques (el temps per pensar sobre el que es fa), o al fet que 

el disseny no afavoreixi que els estudiants desenvolupin una apreciació del procés a 

través de la qual progressi la comprensió de la ciència i la tecnologia. La manca de 

participació activa del disseny seria doncs, una de les causes del tractament dels 

problemes de laboratori com a receptes. 

 

 Les crítiques al laboratori per la manca d’aprenentatge de l’estudiant en aquesta 

metodologia han provocat que hi hagi hagut un interès per altres estils d’instrucció de 

laboratori que s’allunyessin del més criticat i clàssic cookbook style.  

 

 Cookbook style: Tot i això, des d’un enfocament pràctic, el fet que es tracti 

d’una metodologia que minimitza recursos, tant de temps com d’espai, 

equipament i personal, hauria de fer que no s’obviés en els cursos introductoris.  

 

Per una altra banda han sorgit alternatives metodològiques de la pràctica en el laboratori 

a la ja esmentada, com podrien ser: 
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 Inquiry-based: La qual persegueix la participació dinàmica de l’alumnat, la 

cerca d’informació a través de la investigació. 

 Problem based learning: Aquesta metodologia també potencia la participació 

activa de l’alumne, en aquest cas per mitjà de l’aprenentatge basat en la 

proposta de problemes. 

 

Alternativament a aquestes propostes, existeixen altres classificacions de les activitats de 

laboratori com la següent: 

 

 Laboratori acadèmic o formal: Empra mètodes didàctics per a verificar i 

il·lustrar lleis o conceptes. 

 Laboratori experimental: En el qual els exercicis o pràctiques són oberts i 

relativament poc estructurats. 

 Laboratori divergent: Ofereix tasques amb un component inicial estàndard i 

estructurat, que es pot desenvolupar de maneres diferents, variable a partir d’un 

inici comú. 

 Laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació: En el qual els 

procediments d’investigació són els principals mètodes d’estudi.  

 

Tot i aquestes diferents classificacions de les metodologies de pràctiques al laboratori i 

de les més innovadores propostes de treball en aquest, són molts els autors que es 

decanten per a centrar-se en la millora de l’eficiència d’aquestes pràctiques i treballs 

desenvolupats en els laboratoris. Tracten d’identificar les qualitats del professorat de 

laboratori que són importants perquè la instrucció del laboratori tradicional sigui més 

eficient i conclouen: 
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 Les principals qualitats dels professors de pràctiques estan relacionades amb el 

coneixement, és a dir, el domini del procediment, relacionar els conceptes 

científics o tècnics amb les aplicacions pràctiques o la comprensió de les 

dificultats típiques d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

 Les qualitats del domini afectiu també són considerades com importants, com 

ara la disposició a ajudar, la proximitat, el fet de no desanimar o donar atenció 

individualitzada. 

 

 

7.6.2. Laboratori o classe magistral. 

 

Alguns autors conclouen que la classe magistral, la demostració i el treball de laboratori 

són igualment efectius en la transmissió dels continguts científics i tecnològics, però que 

les experiències de laboratori són superiors, en donar oportunitats per a adquirir les 

habilitats tècniques en treballar amb instrumentació. 

 

També assenyalen que alguns tipus d’activitats de laboratori orientades a la recerca 

semblarien millors que la classe magistral/demostració o laboratoris de verificació per a 

ensenyar el procés de recerca. Però, alhora adverteixen que caldria que els professors 

fossin competents en mètodes d’ensenyament de recerca per tal de poder-se donar aquest 

benefici. 
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Per una altra banda també podríem trobar partidaris de l’eliminació de les pràctiques en 

el laboratori i les seves raons: 

 

 Normalment s’empra per una simple verificació de principis científics o tècnics 

ja coneguts pels estudiants. 

 

 Molts experiments són trivials i es podrien fer sense pensar. 

 

 Els no trivials sovint implicarien problemes complexos que estarien més enllà 

del nivell de comprensió i que requeririen més temps per una investigació 

satisfactoria que la que permetria el curs. 

 

 Un dels aspectes més preocupants seria que els estudiants mai no veurien com un 

científic expert solucionaria un problema al laboratori. L’absència d’un model 

deixa els estudiants amb un concepte poc clar de com un experiment ben fet 

progressa, i sense estàndards tangibles per jutjar els resultats dels experiments. 

 

 Assenyalen que la supervisió sovint és inadequada i que els estudiants 

percebrien el treball de laboratori com a sèries d’exercicis isolats, que tindrien 

poca o gens relació amb el treball anterior o futur. 

 

En definitiva, el valor del laboratori com a eina de formació no està comprovat, motiu 

pel qual alguns dels autors suggereixen que caldria eliminar el laboratori, ja que no 

retorna les inversions de temps i esforç de professorat i estudiants. 
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En realitat, no es sap exactament què pot fer o no el treball de laboratori. La recerca 

indica que l’ensenyament de laboratori és un entorn complex, on hi ha interaccions entre 

els estudiants, l’activitat, l’instrumental, els professors. Per a complicar-ho encara més, 

aquestes interaccions es podrien veure des de diferents vessants, des del domini cognitiu, 

afectiu o psicomotriu. 

 

Podria passar que la principal contribució del laboratori calgui trobar-la en el 

desenvolupament de la motivació per perseverar en la construcció de la comprensió 

científica o tecnològica, més que, simplement, a ajudar a elaborar un aprenentatge de fets 

memoritzats que tindria poca rellevància en altres àrees de la vida dels estudiants. 

Caldria investigar com el domini afectiu de la motivació, actituds i el domini psicomotor 

d’habilitats tècniques es desenvolupen en el laboratori. 

 

D’altra banda, tot sovint les activitats de laboratori s’escriuen amb la idea d’endegar 

tants objectius com sigui possible: verificar principis científics (àmbit cognitiu) i 

entrenament simultani d’habilitats tècniques (domini psicomotor). El laboratori també té 

potencial per a contribuir al desenvolupament d’habilitats metacognitives com potenciar 

el procés de pensament creatiu, solució de problemes o pensament científic. 

 

 

7.6.3. Eficiència al laboratori. 

 

Per tal de potenciar i poder convertir el laboratori en una eina més eficient varis autors 

suggereixen la possibilitat de considerar algunes qüestions: 
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 Les pràctiques de laboratori haurien de tenir objectius limitats i específics. Els 

laboratoris universitaris solen ser extragrans, dissenyats per recollir qualsevol 

fragment de dades de qualsevol subcategoria del tema. Seria millor dividir els 

laboratoris en diferents parts que permetessin processar una part del laboratori 

abans de saltar a la següent.  

 

 Caldria detallar exactament què seria capaç de fer un cop s’hagués adquirit 

l’habilitat. Un apunt que digués ser capaç d’interpretar un espectrum infraroig, és 

massa vague, quina classe d’espectre, gas o líquid, absorció o reflectància, quina 

freqüència, grup de freqüències... La identificació de les habilitats particulars 

permet detectar-ne el seguiment d’elles i s’incrementa l’eficàcia de l’ús del temps 

al laboratori. Alhora, aquesta identificació també facilita enormement 

l’avaluació. 

 

 El disseny hauria de permetre que les habilitats tècniques i instruments 

estiguessin repartits en diverses pràctiques de laboratori. Com per exemple, 

repetir diferents operacions al llarg del curs o utilitzar instrumentals en diferents 

pràctiques permet que l’estudiant guanyi confiança usant l’instrumental, i si s’hi 

acostumen tindrien més memòria de treball per concentrar-se en l’anàlisi de 

dades. 

 

 Caldria considerar el contingut científic i tècnic dels experiments. Si tindria 

connexions pràctiques, amb el món real, si serien clares aquestes connexions per 

l’estudiant o si s’empraria la tecnologia adequada per tal que s’impliquessin en el 

procés d’aprenentatge amb eines que no siguin obsoletes. 
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 Les discussions pre i post laboratori són aspectes crítics. Hauria de ser en 

aquestes discussions on els estudiants poden fer les connexions més significatives 

entre els fenòmens que observen i mesuren en el laboratori i els conceptes que 

intenten aprendre a classe. 

 Les discussions prelaboratori s’haurien de centrar en allò que els alumnes 

observaran i per què. Haurien d’involucrar l’estudiant en la participació, 

i compensar-lo dels aspectes que acostumen a caure fora de la recepta: 

identificació del problema, estratègies de solució i  disseny de 

l’experiment. 

 

 Les discussions postlaboratori haurien d’ajudar-lo a pensar sobre les 

dades adquirides, com analitzar-les i com connectar-les amb els 

conceptes estudiats. 

 

 Els estudiants haurien de poder fer preguntes tipus que passaria si, fins i tot si 

pel professor la resposta és obvia. Es podria aprofitar el temps que es guanya amb 

els instruments informàtics per tal que tinguin temps d’investigar aquestes que 

passaria si. 
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7.7. ELS VALORS EN LA FORMACIÓ DE LES CIÈNCIES I LA 

TECNOLOGIA. 

 

La manera com s’haurien d’enfocar els valors en la formació de la ciència i la tècnica 

hauria de ser una pregunta pertinent. Molts estarien d’acord en que els problemes morals 

s’esdevenen per l’ús de les aplicacions de la ciència i no pels científics, seguint la 

creença que l’activitat científica genuïna està més enllà dels escrúpols de la moral, sent 

el seu objectiu el coneixement.  

 

Actualment, però, la presència per exemple de la biologia molecular ha fet que molts 

científics comencin a sospitar, que, d’una forma o altra, fer ciència està també relacionat 

amb l’ètica.  Els científics haurien de mesurar el grau en el qual val la pena cada acció 

que emprenen en la persecució de la consecució del coneixement, per tal com podria 

implicar interposar-se en l’evolució harmoniosa de la naturalesa, de la societat i dels 

propis éssers humans.   

 

De la llarga llista d’atributs assignats als científics, només l’últim fa referència “als 

altres” i no a valors purament científics que guiarien la consecució de la veritat o d’una 

bona recerca. La recerca del coneixement pel coneixement és un dels valors considerat 

més alts de la ciència. De fet més d’un autor suggereix que aquest és un aspecte que 

diferencia entre científics i enginyers. 

 

Mentre que pels enginyers el primer valor seria emprar el coneixement pel benestar 

humà, pels científics seria el de servir l’interès públic mitjançant els avenços en el 

coneixement de la ciència. Aquesta diferència de valors faria que científics i enginyers 
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ocupessin professions diferenciades, sent els científics més agosarats, ja que serveixen 

ideals diferents. 

 

 

 

ATRIBUTS CIENTÍFICS 

 

 
 La recerca de coneixement. 

 

 

 Consciència de les pròpies assumpcions. 

 
 El determinisme. 

 

 

 Respecte per allò que la ciència ja coneix. 

 
 La creença que els problemes tenen 

solucions. 

 

 
 Voluntat/disponibilitat per canviar la 

pròpia opinió. 

 

 

 L’empirisme. 
 

 

 Respecte pel poder de la teoria. 

 
 La preferència per les explicacions 

científiques dels esdeveniments naturals. 

 

 

 Apreciació de la probabilitat i 

estadístiques. 

 
 La lleialtat per l’evidència. 

 

 
 Precisió. 

 

 
 La parsimònia. 

 

 

 Respecte per la quantificació i mesura. 

 
 Desenvolupar possibles causes. 

 

 
 Comprensió que tot coneixement té límits. 

 

 
 Escepticisme. 

 

 
 Suspensió de judici. 

 

 

 Empatia per la condició humana. 
 

 

 

Taula 7.2.: Atributs assignats als científics. 
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Per acabar aquest punt, abordarem d’una altra manera la qüestió dels valors, aquesta 

consisteix en analitzar els problemes o la mala conducta dels professionals de la ciència. 

Només caldria llegir els codis d’ètica de la conducta dels col·legis oficials de cada 

titulació, per adonar-se que els professionals poden caure en molts errors:  

 

 Plagiarisme 

 Falsificació 

 Deshonestedat tant amb col·legues, empresaris, treballadors, becaris.. 

 O bé quan es recorda que caldria situar la salut, la seguretat i el benestar de totes 

les persones, així com la reputació de la professió, per sobre de qualsevol 

consideració sobre l’interés propi, i resoldre conflictes a favor del benestar 

públic. 
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7.8. LA COMUNICACIÓ I EL TREBALL EN EQUIP. 

 

En relació tant pel que fa a la comunicació, com en el treball en equip, caldria destacar 

que les habilitats interpersonals desitjables no són menys importants pels científics, 

enginyers o arquitectes que pels llicenciats en lletres. 

 

Els cursos de comunicació són rarament suficients. Per tant, seria recomanable que es 

potenciessin exercicis freqüentment de comunicació escrita i oral, com a part del 

currículum de les titulacions de ciències, críticament avaluats pel professorat científic.  

 

Seminaris, informes de laboratori, exàmens, informes de progrés, conjunts de problemes, 

haurien de ser avaluats tant per la seva claredat com per la seva acuresa.  La tutoria en el 

laboratori també hauria de ser una manera efectiva de consolidar i millorar les habilitats 

de comunicació. L’habilitat de treballar en equips multidisciplinaris és essencial per un 

científic d’avui en dia. Els programes d’estudi haurien d’incorporar experiències de 

treball en equip a la classe i al laboratori. 

 

L’apuntat en aquest apartat juntament amb l’anterior (els valors en la formació de 

ciències), ens hauria d’obrir la porta cap al que podrien ser uns apunts sobre les 

competències transversals de les diferents titulacions de ciències i tècniques i cap a les 

que ens haurien de definir possiblement al formador de formadors de formadors (FFF). 

 

Lligant aquesta via de les competències transversals de la branca científica amb les 

demés competències, assenyalaríem cap a la resolució de problemes tant com a 

educació general com pel que fa a la formació professional, on seria recomanable baixar 
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l’èmfasi en la cobertura del contingut per guanyar-lo en projectes que integrin les 

subàrees de l’especialitat. L’aprenentatge basat en l’experiència, per mitjà de pràctiques 

i estades en empreses, també contribuiria a aprendre com solucionar problemes. La 

solució de problemes també portaria al treball en equip, la qual és la manera amb la que 

es desenvolupa molta recerca i treball.  

 

Amb la mateixa importància que hem destacat la solució de problemes, caldria fer-ho 

amb la comunicació efectiva, tant oral com escrita. 

 

Per acabar aquest capítol, també farem esment de la importància de les competències de 

documentació, una competència el suficientment complexa per necessitar d’instrucció 

formal, i la seguretat, el reconèixer riscos i com minimitzar-los.  
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7.9. EL PERFIL DE FORMACIÓ DE LES TITULACIONS 

CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES. 

 

En el següent capítol d’estudi, capítol 8 “Objectius, capacitats i competències de les 

titulacions superiors” presentarem les competències de diferents titulacions 

universitàries les quals ens haurien d’ajudar en la tasca d’apuntar les competències del 

formador de formadors de formadors (FFF).  

 

Tal i com hem analitzat en el capítol 6 (anàlisi dels diferents agents de la formació 

contínua), la figura del formador de formadors de formadors (FFF) tant hauria de ser 

competent per un cantó psicopedagògic i és per això que ens fixarem en les 

competències de mestres, pedagogs i psicopedagogs, com pel cantó científic i tècnic, de 

manera que avaluarem les competències de les titulacions de química i d’enginyeries. 

 

Abans, però d’entrar en aquesta cerca, voldríem apuntar algunes consideracions prèvies a 

l’hora d’abordar els dissenys de formació de les diferents titulacions analitzades i més 

concretament de les de la vessant científica i tècnica. 

 

 

7.9.1. Implicacions del concepte d’aprenentatge al llarg de la vida. 

 

 L’aprenentatge al llarg de la vida és assumit com un element estructural de la formació. 

La perspectiva de la formació de determinats titulats, consistent a subministrar 

informació es considera obsoleta. Des d’aquesta perspectiva, per tant seria erroni intentar 

desenvolupar perfils de formació complets i exhaustius pel titulat. 
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Caldria formar la persona en una perspectiva àmplia i globalitzadora. Hauria de 

permetre comprendre com funcionen i com es relacionen entre ells els diferents 

àmbits de descripció i d’escala de les diverses titulacions. 

 

 

7.9.2. Formació bàsica i formació aplicada. 

 

 El titulat hauria de tenir eines suficients per entrar en el món del treball. Això no vol dir 

que s’hagi de formar en receptes i aplicacions concretes vàlides per al moment actual, 

però que podrien ser obsoletes al cap de poc temps. S’hauria de dotar a l’estudiant de la 

capacitat de dur a terme una acció reflexiva i de la capacitat d’autocrítica. 

 

 

7.9.3. Abstracció i concreció. 

 

La limitació del temps fa que tot sovint sigui impossible explicar tot allò que constitueix 

el cos complet de la doctrina d’una matèria. En aquestes situacions se sol augmentar un 

grau el nivell d’abstracció dels continguts.  

 

Aquesta generalització, molt correcte i necessària, no sembla que respongui a una bona 

pràctica pedagògica, ja que la conceptualització s’ha de basar en un coneixement previ 

d’allò que es vol conceptualitzar, i no es pot substituir una cosa per l’altra.  
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La capacitat de resolució mecànica de models matemàtics complexos que demostren els 

estudiants no necessàriament està lligada a la comprensió de la realitat descrita pel model 

matemàtic, i que és realment allò que s’hauria de pretendre que aprengués. 

 

Entre els experts hi ha consens en l’opinió que aquesta formació desmotiva l’estudiant i 

li impedeix assolir la comprensió de la realitat. En aquesta línia proposarien que 

determinades matèries generalitzadores però d’elevada abstracció, es reservessin pels 

cicles superiors i màsters. 

 

 

7.9.4. Impuls de la motivació de l’estudiant. 

 

La motivació és un element fonamental per facilitar l’ensenyament, des del primer 

contacte amb la titulació. Per aquesta raó, es proposaria que el primer curs tingués una 

perspectiva clarament d’enginyeria o de l’especialitat científica, més que no pas de 

subministrament d’eines bàsiques, com podrien ser les matemàtiques o la física. 

 

Seria molt interessant que els problemes d’aquestes assignatures, especialment les 

matemàtiques, estiguessin relacionats amb el món quotidià de l’enginyeria o la disciplina 

científica. 

 

Tot i això, l’experiència recent sobre la formació que porten els nous alumnes en les 

eines bàsiques fa que sigui difícil la descontextualització total i possiblement haurien de 

conviure. La comprensió dels fonaments seria més engrescadora un cop es dominen les 

aplicacions dels conceptes. 
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7.9.5. Seqüenciació tenint en compte la perspectiva pedagògica. 

 

Pel que fa a l’organització del currículum, s’hauria de considerar més adequat un 

currículum que respongui en tant que sigui possible a les necessitats formatives dels 

estudiants. 

 

Tot i que el plantejament d’iniciar l’ensenyament amb unes fortes bases de fonaments 

que haurien de permetre entendre de manera sòlida les aplicacions posteriors seria 

conceptualment lògic, a escala metodològica s’hauria de considerar que la comprensió es 

facilitaria quan l’estudiant pot partir de les pròpies vivències i quan aquest veu la 

necessitat de la utilització d’unes eines concretes, de tal manera que es posen en joc 

els elements motivacionals de l’aprenentatge. Els fonaments adquireixen significat per 

a l’alumne un cop ja en coneix la utilitat. 
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8. OBJECTIUS, CAPACITATS I COMPETÈNCIES DE LES 

TITULACIONS SUPERIORS 
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8. Objectius/ Capacitats/Competències de les titulacions superiors. 

 

8.1. El procés per definir les competències. 

8.2. Influències i condicionants. 

8.3. Les competències en l’educació superior. 

8.4. Les competències de l’àmbit pedagògic. 

8.4.1. Les competències de la titulació de MESTRE. 

8.4.1.1.Les competències transversals dels mestres. 

8.4.1.2.Les competències específiques dels mestres. 

8.4.1.3.Les competències docents específiques de l’àrea de matemàtiques. 

8.4.1.4.Les competències docents específiques de l’àrea de ciències 

experimentals. 

8.4.1.5.El perfil dels objectius de la titulació de mestre. 

8.4.2. Les competències de la titulació de PEDAGOGIA. 

8.4.3. Les competències de la titulació de PSICOPEDAGOGIA. 

8.5. Les competències en les titulacions de l’àmbit científic i tecnològic. 

8.5.1. Objectius de formació en QUÍMICA. 

8.5.2. El document Benchmarks of Chemistry. 

8.5.3. El projecte Tuning. 

8.5.4. Els llibres blancs de l’ANECA. 

8.5.5. Comparativa entre els tres projectes. 

8.5.5.1.El saber. 

8.5.5.2.El saber fer. 

8.5.5.3.El saber ser i estar. 

8.5.6. El perfil de formació de l’ENGINYER en QUÍMICA de l’AQU. 
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8.6. Les competències en les ENGINYERIES. 

8.6.1. Introducció a les competències en les titulacions d’enginyeria. 

8.6.2. La definició de competències en les titulacions d’enginyeria. 

8.6.3. El perfil de les competències de les titulacions d’ENGINYERIA en 

INFORMÀTICA. 

8.6.4. El perfil de les competències de les titulacions d’ENGINYERIA en 

TELECOMUNICACIONS. 

8.6.4.1.Career Space Project. 

8.6.4.2.El perfil de l’enginyer en telecomunicacions a l’UPF. 

8.6.4.3.El perfil de l’enginyer en telecomunicacions a l’URV. 

8.6.4.4.Competències màsters telecomunicacions UPC. 

8.6.5. Objectius i competències complementàries de la vessant científica i 

tècnica. 
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8.1. EL PROCÉS PER DEFINIR LES COMPETÈNCIES. 

 

En aquest primer apartat volem destacar el camí, el procés que caldria seguir per tal de 

desenvolupar i definir un perfil de competències d’una titulació i conseqüentment de 

resquitllada el de diverses professions. 

 

En els següents apartats anirem analitzant diferents perfils de titulacions universitàries 

que hem triat a conseqüència de les conclusions del capítol 6 “Anàlisi dels diferents 

agents de la formació continua”. En totes elles a més a més de cercar quines serien les 

competències que les emmarcarien, hem presentat també el procés per mitjà del qual 

s’han descrit, ja que creiem que això ens ajudarà a l’hora de desenvolupar la recerca de 

les competències que ens caracteritzaran al formador de formadors de formadors (FFF). 

 

El procés genèric recomanat per arribar a definir els perfils de competències seria el 

següent: 

 

 Referents clau per la selecció de competències a les titulacions. Coneixement 

expert. Buidat de les dades dels diferents estudis disponibles com podrien ser el 

Projecte Tuning o els models de l’ANECA o els observatoris de les diferents 

universitats. 

 

 Primera validació de la selecció realitzada inicialment. Coneixement expert 

pràctic i contextualitzat. Consulta a experts vinculats a les titulacions de cada 

universitat com podrien ser els professionals, els qui contracten, les empreses, 

els centres de pràctiques, exalumnes... 
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 Validació experta en termes de perfil de la docència. Coneixement expert 

docent per part de l’equip de la titulació, mitjançant un procés deliberatiu 

contrastat i propi.  
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8.2. INFLUÈNCIES I CONDICIONANTS. 

 

Les influències i els condicionants a l’hora de dissenyar el perfil de formació d’una 

disciplina qualsevol, i més concretament el que correspondria a una titulació tècnica, es 

podrien resumir en vuit conceptes: 

 

 Les característiques de l’estudiant, el subjecte de la formació, en aquest cas 

vindrien donades per: 

 La procedència i la formació prèvia. 

 Les capacitats i habilitats requerides per a cada titulació. 

 La disponibilitat temporal i la capacitat de planificació, suficients i 

d’acord amb el nivell que es pretén assolir. 

 Les limitacions de comprensió per la falta de formació, d’experiència o 

de coneixements previs, els quals condicionarien els continguts a oferir 

en cada estadi de la titulació. 

 

 Les expectatives i necessitats de l’estudiant. 

 La necessitat de satisfacció intel·lectual, fent referència tant pels 

continguts com per la metodologia usada en l’ensenyament. 

 La possibilitat d’una planificació temporal flexible adequada a les 

condicions particulars de l’estudiant. 

 L’existència d’unes expectatives d’ocupació suficients, suportades per 

serveis adients tipus borsa de treball, pràctiques en empresa o fires 

d’ocupació. 
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 La possibilitat que els estudis satisfacin també les expectatives de relació 

personal i d’intercanvi, com presencialitat dels estudis, intercanvis amb 

universitats estrangeres o relacions amb empreses. 

 

 Les necessitats socials generals, les quals vindrien determinades en la seva 

major part per l’administració política: 

 El conreu i difusió del coneixement. 

 La culturalització i formació general de la societat. 

 La política territorial general d’equilibri territorial i potenciació de zones, 

campus... 

 La necessitat de formació específica per a l’ocupació per tal de contribuir 

a la inserció laboral dels joves i els recent graduats. 

 

 Les necessitats del mercat laboral, demandades principalment pels ocupadors: 

 L’existència d’una economia globalitzada, de ràpida evolució 

tecnològica i de mercats que genera una gran mobilitat, i l’alta freqüència 

de canvis de llocs de treball, d’empresa o de sector al llarg de la vida. 

 L’estructura econòmica de l’entorn proper en evolució constant, amb 

noves tecnologies, nous processos i nous productes. 

 L’existència al mercat laboral de titulacions concurrents i 

complementàries. 

 Les expectatives dels ocupadors sobre les característiques dels graduats, 

concretades en aspectes de la formació superior, en continguts acadèmics 

i en competències i habilitats personals. 

 L’aparició creixent de l’autoocupació i l’emprenedoria. 
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 Els professionals de les titulacions implicades: 

 Els col·legis i les associacions professionals poden influir i condicionen 

els perfils de formació i les titulacions respectives i les de l’entorn, per 

tal de mantenir els status ja existents o modificar-los. 

 La competència i concurrència amb altres titulacions en el mateix espai 

professional, generadors de tensions. 

 La judicialització de bona part de les actuacions professionals. 

 

 La política universitària de les administracions. Depenent de les opcions 

polítiques dels governs, es determinen les polítiques temàtiques, territorials, de 

gènere... Aquestes polítiques seran determinants a l’hora de fixar els perfils de 

formació de les diferents titulacions i dels diferents centres implicats. 

 

 Les potencialitats internes de centres i departaments implicats, en diversos 

caires: 

 La disponibilitat d’espais, d’equipaments i de professorat adequats. 

 L’experiència i la tradició provades en la titulació o en altres de similars. 

 Els contactes fluids i les relacions sòlides amb l’entorn científic, 

tecnològic i professional implicat. 

 

 El marc normatiu europeu, estatal i autonòmic. En el període de fixació de la 

normativa és on els diferents agents han de jugar el seu paper i la seva capacitat 

d’influència i de convenciment. 
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8.3. LES COMPETÈNCIES EN L’EDUCACIÓ SUPERIOR. 

 

El projecte Tunning (2003) és un dels projectes que més ha influenciat en l’àmbit 

europeu pel que fa al debat de les competències en l’educació superior. L’objectiu de la 

primera fase del projecte va ser definir els continguts i els perfils professionals de set 

titulacions en una dimensió europea, tot identificant les competències tant específiques 

com generals o transversals  per tal de desenvolupar, així, una metodologia per a la 

comprensió del currículum i la seva comparabilitat. L’informe del projecte Tunning 

assenyala tres grans factors que expliquen l’interès de desenvolupar les competències en 

programes educatius: 

 

 La necessitat de millorar l’ocupabilitat en la nova societat del coneixement, a 

causa de factors com la ràpida obsolescència del coneixement o la necessitat 

d’aprenentatge al llarg de la vida. 

 La necessitat d’establir referents comuns per a les titulacions a nivell 

europeu. 

 L’existència d’un nou paradigma educatiu: centrat en l’aprenentatge de 

l’alumnat i que posa més èmfasi en els resultats o els objectius de 

l’ensenyament. 

 

Hi ha moltes classificacions publicades sobre les competències d’un graduat 

universitari, i a més a més diferents: 

 

 En les llistes que proposen. 

 En els termes que fan servir per descriure una determinada competència. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

320  

 

 En les formes d’estructurar-les. 

 

Una de les classificacions més usades i que ens servirà com a tret de sortida, és la 

proposada en el citat projecte Tunning. L’objectiu d’aquest és obrir el debat sobre la 

naturalesa i la importància de les competències, tant generals com específiques, en 

relació amb els continguts de les titulacions. En el projecte, a partir d’una llista inicial 

de 85 habilitats i competències, s’hi defineixen 30 competències que, de manera 

general, haurien de reunir els graduats de primer cicle. Aquestes competències estan 

dividides en tres grups segons siguin instrumentals, interpersonals o sistemàtiques. 

 

 

COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS 

 

 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi. 

 

 

 Capacitat d’organització i de planificació. 

 

 

 Coneixement general bàsic. 

 

 

 Coneixements clau bàsics de la professió. 

 

 

 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa. 

 

 

 Competències elementals en informàtica. 

 

 

 Habilitat de gestió d’informació (recollir i analitzar informació de diferents fonts). 

 

 

 Resolució de problemes. 

 

 

 Presa de decisions. 

 
 

Taula 8. 1.a.: Competències instrumentals del projecte Tuning. 
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COMPETÈNCIES INTERPERSONALS 

 

 

 Habilitats crítiques i d’autocrítica. 

 

 

 Treball en equip. 

 

 

 Habilitats interpersonals. 

 

 

 Habilitat de treballar en un equip interdisciplinari. 

 

 

 Habilitat de comunicar-se amb experts d’altres camps. 

 

 

 Apreciació de la diversitat i la multiculturitat. 

 

 

 Habilitat de treballar en un context internacional. 

 

 

 Compromís ètic. 

 
 

Taula 8. 1.b.: Competències interpersonals del projecte Tuning. 

 

 

 

 

 
 

COMPETÈNCIES SISTEMÀTIQUES 

 

 

 Capacitat d’aplicar el coneixement a la pràctica. 

 

 

 Habilitats de recerca. 

 

 

 Capacitat d’aprendre. 

 

 

 Capacitat d’adaptar-se a noves situacions. 

 

 

 Capacitat de generar noves idees (creativitat). 

 

 

 Lideratge. 

 

 

 Comprensió de les cultures i els costums d’altres països. 
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 Habilitat de treballar autònomament. 

 

 

 Gestió i disseny de projectes. 

 

 

 Iniciativa i esperit emprenedor. 

 

 

 Preocupació per la qualitat. 

 

 

 Voluntat de tenir èxit. 

 
 

Taula 8.1.c.: Competències sistemàtiques del projecte Tuning.. 

 

 

La classificació presenta diversos punts febles, com ara que hi ha diverses repeticions en 

diferents categories. 

 

L’estudi de les diverses llistes i classificacions de competències, com podrem veure, 

porta a les coincidències següents: 

 

 La majoria de competències referides a l’educació superior distingeixen entre les 

competències específiques i les competències transversals o genèriques. 

 

 Dins de les competències genèriques, n’hi ha unes quantes que es repeteixen 

insistentment: pensament crític, resolució de problemes (àmbit cognitiu), treball 

en equip, comunicació (àmbit interpersonal), iniciativa, responsabilitat, ètica, 

aprenentatge al llarg de la vida (àmbit personal) i coses que són molt útils com 

ara idiomes, informàtica, habilitats en la cerca de documentació... 
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Per a cadascuna de les competències seria possible identificar diferents nivells 

d’intensificació. Per exemple, probablement per dissenyar una assignatura de 

Comunicació, parlar de “comunicació oral” seria una categoria massa àmplia. Caldria 

parlar d’entonació, de comunicació no verbal, d’oratòria, etc. Però parlar de 

“comunicació verbal” com a competència genèrica d’una titulació, cosa que implicaria 

programar al llarg de la carrera experiències en les quals l’alumne hauria de posar en joc 

la competències, és perfectament vàlid. 

 

En l’enfocament del disseny d’una titulació en termes de competències hauria 

d’implicar canvis notables en la institució educativa i en els seus membres docents i 

discents: 

 

 S’hauria de fer més èmfasi en les formes actives d’aprenentatge, com podrien 

ser la resolució de problemes, l’anàlisi de casos, la simulació de conducta, les 

pràctiques en entorns reals... 

 

 Requeriria un canvi important del paradigma d’avaluació: s’hauria de 

demanar a l’estudiant que construís la resposta i requereix l’elaboració de 

proves d’execució o d’elaboració de productes, projectes, algorismes, protocols, 

informes, dictàmens... 

 

 Demanaria un esforç de coordinació i de planificació global. 
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8.4. LES COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC. 

 

En el camí cap a definir les competències que han de caracteritzar la figura del formador 

de formadors de formadors (FFF) de la branca de ciències i tecnologia, farem una 

passejada per l’anàlisi de les competències, capacitats i objectius que defineixen 

diferents titulacions les quals ja hem destacat en el capítol 6 “Anàlisi dels diferents 

agents de la formació contínua del professorat”, mentre estudiàvem la necessitat 

d’aquesta nova figura que plantegem. 

 

En aquest anàlisis hem ressaltat la importància que hauria de tindre  la figura del 

formador de formadors de formadors (FFF) com a expert de la vessant pedagògica, el 

qual disposés de formació docent i pedagògica actual i avançada, que alhora fos un 

especialista en formació i desenvolupés recerca psicopedagògica i docent. 

 

Aquest expert en l’ensenyament de la transmissió de coneixements hem apuntat que 

l’hauríem de cercar entre els titulats de pedagogia, psicopedagogia i sociologia. És per 

aquesta raó que en aquest capítol analitzarem les competències que caracteritzen a 

diverses d’aquestes titulacions, començant per la base de la titulació de mestre i centrant 

aquesta en la branca de ciències (mestre de matemàtiques i ciències experimentals), per 

acabar amb les titulacions de pedagogia i psicopedagogia. 
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8.4.1. Les competències de la titulació de MESTRE. 

 

Tot seguit presentarem més profundament l’estudi, ja presentat en el punt 4.2.2.4. 

“Classificació de l’ANECA” d’aquest projecte, basat en les competències de la figura de 

la titulació de mestre que es va portar a cap per tal de facilitar l’adequació d’aquests 

estudis a l’espai europeu d’educació superior. 

 

Aquest va utilitzar com a base de sortida les competències transversals proposades en el 

ja presentat projecte Tuning. Aquest llistat de competències va ser valorat per diversos 

acadèmics de diferents universitats perseguint la finalitat de discriminar pel seu pes 

relatiu en cada un dels perfils de mestre les competències i així matisar-les. 

 

 

8.4.1.1. Les competències transversals dels mestres. 

 

A continuació presentem un extracte de les conclusions que es van desprendre de la 

valoració que els acadèmics van realitzar de les competències transversals del projecte 

Tuning, taules 8.1. del present estudi. 

 

 Les tres competències més valorades són i per aquest ordre: 

 La capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa. 

 La capacitat d’organització i planificació. 

 La capacitat pel reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat. 
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Les dos primeres són competències instrumentals clàssiques, que destaquen el valor de 

la correcció en la funció comunicativa del mestre així com la necessitat d’actuar 

conforme a un pla prèviament organitzat. Pel contrari, la tercera és una competència 

personal relativament nova, que destaca la necessitat de saber atendre el caràcter plural i 

no homogeni de l’escola avui en dia. 

 

 Les tres següents més ben valorades serien en aquest ordre: 

 Les habilitats en les relacions interpersonals. 

 La creativitat. 

 El treball en equip. 

 

D’aquestes tres competències, exceptuant la segona, que fa referència a una 

competència sistèmica que es planteja difícil d’interpretar, tindrien un caràcter de 

competències personals, les quals reflecteixen la necessitat d’insertar-se i de treballar en 

un context social. 

 

 Per una altra banda, les cinc competències menys valorades i pel mateix ordre 

pel qual estan llistades, són: 

 El treball en un context internacional. 

 El lideratge. 

 Els coneixements informàtics relatius a l’àmbit d’estudi. 

 La capacitat de gestió de la informació. 

 El coneixement d’una llengua estrangera, valorada així per tots els 

perfils, exceptuant el de llengües estrangeres.  
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Sorprenent és el fet que resultessin tant poc valorades dos competències considerades 

bàsiques avui en dia  com són el coneixement i l’ús de les noves tecnologies i el d’un 

altre idioma. Alhora, sorprèn també el fet que en un context tan europeïtzant del qual 

estem envoltats, la competència pitjor valorada de totes sigui el treball en un context 

internacional. 

 

Per un altre cantó, el lideratge, que suposadament hauria de ser instructiu, és una 

proposta per a directius que sembla ser que no ha arrelat entre els acadèmics que es 

varen consultar, potser perquè el contrari del citat model suggereix de fet una forma 

perversa del mateix com és la manipulació. 

 

De l’última de les competències d’aquest llistat ha analitzar, la capacitat de la gestió de 

la informació, seria bastant difícil d’interpretar el seu resultat, podria ser que es 

consideri que la informació és poca i que és la que és, i per tant, no requereix de 

ninguna gestió? 

 

 L’estudi també feia esment de la resta de competències, de les quals es deia que 

també són considerades, però en valors menors i de les quals destacava: 

 La capacitat d’anàlisi i síntesi. 

 La capacitat crítica. 

 L’aprenentatge autònom. 

 L’adaptació a les noves situacions. 
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Altres competències, tan detallades per la literatura de la innovació educativa, com 

podrien ser la motivació per la qualitat i la sensibilitat cap a temes mediambientals, es 

mantenen encara en un discret segon o tercer graó. 

 

 Per tancar aquesta valoració de les competències transversals dels mestres, es 

podrien establir també les lleus diferències entre els diferents perfils: 

 Lògicament, el major valor que te pel perfil de llengües estrangeres, el 

coneixement d’una llengua estrangera i d’altres cultures i costums, 

encara que no tant el treball en un context internacional. 

 El fet que aquest treball internacional, resulti ser el pitjor valorat de tot i 

per tots els perfils. 

 Que en aquests dos perfils, es destaqui singularment la competència per 

tal d’adaptar-se a les noves situacions. 

 I que la creativitat resulti ser millor valorada en tots els perfils excepte 

pel de llengües estrangeres. 

 

Caldria destacar que en definitiva es presenti una visió més aviat clàssica del que 

hauria de ser el futur  mestre, algú que s’expressa be en la seva llengua, que organitza i 

planifica el seu treball i que, això si, reconeix la multiculturalitat, algú pel qual una 

llengua estrangera (excepte pels d’aquest perfil) i la informàtica no són molt importants, 

i algú pel qual, la major part de les propostes d’innovació educativa recollides per la 

literatura dels últims anys es reserven en un segon pla. L’estudi també es planteja si en 

aquesta visió clàssica, més aviat s’hauria plasmat la visió més aviat conservadora dels 

acadèmics que formen els futurs mestres. 
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8.4.1.2. Les competències específiques dels mestres. 

 

De la mateixa forma que s’havia actuat pel que feia a les competències transversals, es 

va desenvolupar l’estudi de les competències específiques, de manera que a partir dels 

perfils professionals definits a priori, van passar a la valoració d’aquestes per part del 

mateix grup d’acadèmics, seguint les mateixes instruccions. 

 

Com podrem veure tot seguit en l’estudi van diferenciar entre dos tipus de competències 

específiques, aquelles que són vàlides i comunes per a tots els perfils de mestre, algunes 

d’elles també comunes amb d’altres titulacions de l’educació i aquelles que són 

específiques de cada perfil o titulació de mestre. D’aquestes últimes només farem 

esment de les que ens interessen per ser de l’àmbit científic i tècnic, com són les 

matemàtiques i les ciències experimentals. 

 

 

 

SABER 

 

 

1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos  

d’ensenyament-aprenentatge en particular (fins i funcions de l’educació i del sistema educatiu, 

teories del desenvolupament i de l’aprenentatge, l’entorn cultural i social i l’àmbit institucional i 

organitzatiu de l’escola, el disseny i el desenvolupament del currículum, el rol docent... 

  

 

2. Coneixement dels continguts que cal ensenyar, comprenent la seva singularitat epistemològica i 

l’especificitat  de la seva didàctica. 

 

 

3. Sòlida formació científico-cultural i tecnològica. 

 
 
Taula 8. 2.a.: Competències específiques comunes a tots els perfils de mestre referides al saber. 
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SABER FER 

 

 

4.   Respecte a les diferencies culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat 

educativa.  

 

 

5.   Capacitat per a  analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació sorgides de la investigació així 

com les propostes curriculars de l’Administració Educativa. 

 

 

6.   Disseny i desenvolupament de projectes educatius i unitats de programació que permetin adaptar el 

currículum al context sociocultural. 

 

 

7.   Capacitat per promoure l’aprenentatge autònom dels alumnes a la llum dels objectius i continguts 

propis del corresponent nivell educatiu, desenvolupant estratègies que evitin l’exclusió i la discriminació. 

 

 

8.   Capacitat per organitzar l’ensenyament, en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees, 

utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu 

nivell educatiu. 

 

 

9.   Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics 

de les diferents disciplines. 

 

 

10. Capacitat per utilitzar i incorporar adequadament en les activitats d’ensenyament-aprenentatge les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

 

11. Capacitat per promoure la qualitat dels contextos, aula i centre, en els quals es desenvolupa el procés 

educatiu, de mode que es garanteixi el benestar dels alumnes. 

 

 

12. Capacitat per utilitzar l’avaluació, en la seva funció pròpiament pedagògica i no només acreditativa, 

com a element regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la seva pròpia 

formació. 

 

 

13. Capacitat per a realitzar activitats educatives de recolzament en el marc d’una educació inclusiva. 

 

 

14. Capacitat per a desenvolupar la funció tutorial, orientant als alumnes i les famílies i coordinant l’acció 

educativa referida al seu grup d’alumnes. 

 

 

15. Participar en projectes d’investigació relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, introduint 

propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat educativa. 

 
 

Taula 8. 2.b.: Competències específiques comunes a tots els perfils de mestres referides al saber fer. 
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SABER ESTAR 

 

 

16. Capacitat de relació i de comunicació, així com d’equilibri emocional en les variades circumstàncies 

de l’activitat professional. 

 

 

17. Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la 

seva activitat professional, compartint sabers i experiències. 

 

 

18. Capacitat per dinamitzar amb l’alumnat la construcció participada de regles de convivència 

democràtica, i afrontar i resoldre de forma col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes 

interpersonals de naturalesa diversa. 

 

 

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

 
 

Taula 8. 2.c.: Competències específiques comunes a tots els perfils de mestres referides al saber estar. 

 

 

 

SABER SER 

 

 

20. Tindre una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir 

responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions. 

 

 

21. Assumir la dimensió ètica del mestre potenciant en l’alumnat una actitud de ciutadania crítica i 

responsable. 

 

 

22. Compromís de potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar, en el marc 

d’una educació integral. 

 

 

23. Capacitat per assumir la necessitat del desenvolupament professional continu, mitjançant 

l’autoavaluació de la pròpia pràctica. 

 
 

Taula 8. 2.d.: Competències específiques comunes a tots els perfils de mestres referides al saber ser. 

 

D’aquest llistat i de la valoració que en van fer els acadèmics consultats, l’estudi 

realitzat en ressaltava el següent: 
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 Els ítems més valorats pels acadèmics resultaven ser els tot seguit llistats i per 

l’ordre d’aquesta: 

 El numero 2, coneixement dels continguts... 

 El numero 1, capacitat per a comprendre la complexitat dels processos 

educatius... 

 El numero 4, respecte a les diferencies culturals i personals... 

 El numero 6, disseny i desenvolupament de projectes educatius... 

 El numero 7, capacitat per promoure l’aprenentatge autònom... 

 El numero 14, capacitat per a desenvolupar la funció tutorial... 

 El numero 12, capacitat per utilitzar l’avaluació... 

 El numero 21, assumir la dimensió ètica del mestre... 

 El numero 22, compromís de potenciar el rendiment acadèmic... 

 

 Que els menys valorats van ser: 

 

 El numero 5, capacitat per a  analitzar i qüestionar les concepcions... 

 El numero 11, capacitat per promoure la qualitat dels contextos... 

 El numero 15, participar en projectes d’investigació... 

 El numero 19, capacitat per col·laborar amb els diferents sectors... 

 

 De l’anàlisi de les competències més valorades se’n van desprendre les següents 

conclusions: 

 

 Que la categoria del Saber te un major interès que les altres, ja que dos 

dels tres ítems que la configuren ocupen els dos primers llocs pel que fa a 
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importància. En aquest sentit es destaca que el més ben valorat fa 

referència al coneixement específic que cal ensenyar, i que el segon 

millor valorat fa referència als coneixements psicopedagògic que tot 

mestre precisa. Tots dos transmeten una concepció clàssica i tradicional 

del mestre, pel que el coneixement del que ensenyar i com fer-ho és el 

fonamental. 

 

 Que en segon lloc destaca el Saber Fer. Aquí els ítems millor valorats 

són el 7, 12 i 14 configurant també un conjunt de competències molt 

clàssic, es tractaria de promoure l’aprenentatge adaptat al nivell, de saber 

avaluar i d’exercir la funció tutorial. 

 

 Cal destacar l’aparició en el tercer lloc de la llista de l’ítem 4, ja que 

representa un tret relativament nou que qüestiona la funció uniformadora 

de l’escola i que expressa sensibilitat enfront de la diversitat. 

 

 Que en tercer lloc apareix el Saber Ser, amb una orientació també 

clàssica: promoure el rendiment acadèmic i educar al ciutadà. 

 

 En quart lloc es troba el Saber Estar, amb ningun dels seus ítems entre 

els més importants. 

 

 Si es comparessin les dades millor i pitjor valorades entre si, sembla que floreixi 

la idea que el que més es valora és tot allò que es refereix més directament al 
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treball d’ensenyament a l’aula, de tal forma que, com més s’allunya una 

competència d’aquesta activitat concreta menys valor se li atorga. 

 

 En aquest sentit crida l’atenció que siguin els mateixos acadèmics els que 

valorin en últim lloc la investigació educativa, la capacitat d’anàlisi crític de 

les propostes curriculars, el col·laborar amb la comunitat educativa, i la 

millora de la qualitat dels contexts de l’aula i de centre. 

 

 També resulta destacable que dues competències a priori claus segons la 

LOGSE, com són el disseny i desenvolupament del currículum i per una altra 

banda el treball col·laboratiu es presentin amb uns valors mitjans. 

 

Tot això ens porta de nou a aquesta visió clàssica o potser conservadora del mestre, fins 

i tot cert enfortiment d’una racionalitat tècnica en detriment d’una altra més reflexiva o 

crítica. 

 

 

 

8.4.1.3. Les competències docents específiques de l’àrea de 

matemàtiques. 

 

 

COMPETÈNCIES DOCENTS ESPECIFIQUES PER A AJUDAR A ACONSEGUIR ALS 

ALUMNES ELS OBJECTIUS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES DEL CURRÍCULUM 

 

 

CONEIXEMENTS DISCIPLINARS (SABER) 

 

 

Conèixer, interpretar i representar situacions o problemes. 

 

 

Conèixer els processos de simbolització matemàtica des de les representacions enactives a les 
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simbòliques, passant per les icòniques. La interpretació de fenòmens de la vida quotidiana mitjançant el 

llenguatge algebraic, les gràfiques funcionals i altres sistemes de representació. 

 

 

Mostrar habilitat en l’ús de TIC en matemàtiques elementals. 

 

 

Reconèixer les matemàtiques com a instrument de modelització de la realitat. 

 

 

Conèixer els aspectes curriculars relacionats amb la matemàtica i posada en pràctica en una aula real o 

simulada de seqüències didàctiques. 

 

 

Conèixer la posada en pràctica, control tutoritzat i avaluació d’alguna seqüència d’aprenentatge 

matemàtic elaborat en una aula real o simulada. 

 

 

Ser capaç de gestionar una aula de matemàtiques coneixent els aspectes interactius que intervenen, 

facilitant la motivació i permetent un adequat tractament de la diversitat de l’alumnat. 

 

 

Reflexionar a partir de la pràctica escolar matemàtica sobre el desenvolupament professional. 

 
 

Taula 8. 3.a.: Competències dels coneixements disciplinaris (saber) de l’àrea de matemàtiques. 

 

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (SABER FER) 

 

 

Utilitzar estratègies d’investigació, proposta i resolució de problemes tant en situacions no escolars com 

escolars. 

 

 

Usar i fer usar als alumnes els nombres i els seus significats, ser capaç de mesurar i usar relacions 

mètriques, ser capaç de representar i usar formes i relacions geomètriques del pla i de l’espai, ser capaç 

d’analitzar dades i situacions aleatòries en situacions diverses, tant en situacions no escolars com escolars. 

 

 

Saber utilitzar el llenguatge algebraic i saber expressar i usar regularitats i dependències funcionals tant 

en situacions no escolars com escolars. 

 

 

Dissenyar seqüències didàctiques de matemàtiques. 

 

 

Donar resposta a la diversitat en l’aula de matemàtiques de primària. 

 

 

Saber utilitzar programes informàtics generals i matemàtics i les tecnologies de la informació per a 

millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

Saber dissenyar activitats interdisciplinàries de les matemàtiques amb altres àrees del currículum. 

 

 

Tindre capacitat de reflexionar sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, ser conscient dels diferents 
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tipus de discurs i organització de l’aula que es poden utilitzar en matemàtiques a fi de millorar-lo, 

reconeixent les especificitats de l’àrea de matemàtiques. 

 
 

Taula 8. 3.b.: Competències professionals (saber fer) de l’àrea de matemàtiques. 

 

 

 
 

COMPETÈNCIES ACADÈMIQUES 

 

 

Coneixement del contingut matemàtic suficientment ampli que li permeti realitzar la seva funció docent 

amb seguretat. 

 

 

Conèixer elements bàsics d’història de les matemàtiques i de la ciència en general de manera que es 

reconegui la necessitat del paper de la disciplina en el marc educatiu. 

   
 

Taula 8. 3.c.: Competències acadèmiques de l’àrea de matemàtiques. 

 

 

 

 

8.4.1.4. Les competències docents específiques de l’àrea de ciències 

experimentals. 

 

 
 

COMPETÈNCIES DOCENTS  ESPECÍFIQUES PER AJUDAR A ACONSEGUIR ALS 

ALUMNES ELS OBJECTIUS DE L’ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

 

 

CONEIXEMENTS DISCIPLINARS (SABER) 

 

 

Conèixer i entendre els continguts actitudinals, conceptuals i procedimentals (experimentar, observar, 

descriure, anticipar, argumentar...) propis de les ciències experimentals en els nivells de l’ensenyament 

obligatori, i com aquests haurien de ser integrats per a l’aprenentatge dels alumnes. 

 

 

Conèixer els camps temàtics d’interrelació de les Ciències amb les altres àrees i en especial en aspectes 

d’educació tecnològica, educació per a la salut i educació mediambiental. 

 

 

Conèixer els elements bàsics de la didàctica de les ciències experimentals i les diferents aproximacions 

didàctiques que actualment s’utilitzen per a adequar els continguts científics i les activitats de forma que 

faciliten  el desenvolupament del pensament, del coneixement científic, de l’actitud crítica i de 

l’autonomia. 
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Conèixer la base dels diversos llenguatges (dibuixos, taules, fórmules, gràfics...) i formes de comunicació 

(descripcions, definicions, justificacions...) pròpies de les ciències experimentals. 

 

 

Conèixer les característiques de les principals dificultats en l’aprenentatge-ensenyament de les ciències 

experimentals, així com les particularitats més usuals del coneixement dels alumnes, coneixement previ, 

sobre els diversos temes de l’àrea de les ciències experimentals i la seva influència en l’aprenentatge. 

 

 

Conèixer la diversitat de recursos didàctics concrets, tant a l’aula, com externs, per a l’ensenyament-

aprenentatge de les ciències experimentals i els criteris  per a decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los 

a la diversitat d’alumnes i situacions. 

 

 

Conèixer les diverses aplicacions de les noves tecnologies audiovisuals i informàtiques en l’ensenyament 

de les ciències experimentals i com i quan utilitzar-les per a facilitar l’aprenentatge de les ciències 

experimentals. 

 

 

Conèixer la diversitat de recursos avaluatius i autoavaluatius en l’ensenyament de les ciències 

experimentals i com utilitzar-los per a redundar en la formació de l’alumne. 

 
 

Taula 8. 4.a.: Competències dels coneixements disciplinaris (saber) de l’àrea de ciències experimentals. 

 

 

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (SABER FER) 

 

 

Ser sensible a l’interès dels alumnes i capaç d’utilitzar els recursos adequats per a motivar-los en 

l’aprenentatge de les ciències i fomentar en els alumnes una actitud favorable cap a la ciència i les seves 

aplicacions. 

 

 

Saber reconèixer la diversitat dels alumnes i explicitar el seu coneixement, situar aquest en relació al 

coneixement científic i dissenyar o escollir intervencions didàctiques per facilitar el desenvolupament del 

contingut científic. 

 

 

Tindre les habilitats comunicatives necessàries per a desenvolupar-se de forma efectiva en les diferents 

situacions i amb els diversos llenguatges propis de l’ensenyament de les ciències ( tales, experiències, 

explicacions, justificacions, debats...) i ser capaç de sintetitzar i resumir situant acords, idees i propostes 

en el marc del coneixement científic i del procés d’aprenentatge. 

 

 

Saber fomentar la interdisciplinarietat de les ciències i la resta d’àrees curriculars en l’ensenyament 

obligatori, atenent especialment a les seves aplicacions tecnològiques, la prevenció de la salut i la 

preservació del medi ambient. 

 

 

Dominar les habilitats pròpies del treball experimental i de camp. 

 

 

Saber integrar les noves tecnologies audiovisuals i informàtiques en l’ensenyament de les ciències. 
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Mantenir la curiositat intel·lectual respecte a la cultura científica i saber incorporar els canvis socials, 

tecnològics i culturals a l’àrea de ciències. 

 
 

Taula 8.4.b.: Competències professionals (saber fer) de l’àrea de ciències experimentals. 

 

 

 

COMPETÈNCIES ACADÈMIQUES 

 

 

Saber treballar en equip per compartir experiències, dissenyar activitats i reflexionar sobre la pràctica 

docent i la formació permanent en ciències experimentals. 

 

 

Utilitzar correctament raonaments i ser capaç de reconèixer, explicitar i valorar la correcció o incorrecció 

dels alumnes, per tal de plantejar situacions que els hi ensenyin a pensar i a exercir un pensament crític en 

ciències. 

 
 

Taula 8. 4.c.: Competències acadèmiques de l’àrea de ciències experimentals. 

 

 

8.4.1.5. El perfil i els objectius de la titulació de mestre. 

  

Per últim, el mateix estudi, reflexiona al voltant del perfil de mestre que es busca i es 

planteja els objectius de la titulació de mestre. Aquest, situaria el perfil del professor/a 

dins dels següents paràmetres: 

 

 Hauria de ser l’organitzador de la interacció de cada alumne amb l’objecte de 

coneixement. 

 Hauria d’actuar com a mediador per a que tota l’activitat que es porti a terme 

resultés significativa i estimulés el potencial de desenvolupament de cada un 

dels alumnes en un treball cooperatiu en grup. 
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 Hauria de ser capaç de dissenyar i organitzar treballs disciplinaris i 

interdisciplinaris i de col·laborar amb el món exterior a l’escola. 

 Hauria de ser un professional capaç d’analitzar el context en el qual es 

desenvolupa la seva activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat 

canviant. 

 Hauria d’estar capacitat per exercir les funcions de tutoria, orientació dels 

alumnes i avaluació dels seus aprenentatges. 

 

Tenint en compte aquest perfil professional, la formació inicial de tots els docents 

hauria de suposar quelcom més que uns estudis amb un alt grau de continguts, ja sigui 

científics, culturals, psicològics o sociològics. El futur professor necessitaria posseir: 

 

 Un coneixement profund del cicle o etapa en la qual es desenvolupa el treball 

del professor. 

 Un coneixement complet de la matèria o matèries que ha d’ensenyar, així com 

la capacitat de realitzar dissenys disciplinaris i interdisciplinaris coherents. 

 Una formació recolzada en una metodologia adequada al paradigma de 

professor/investigador. 

 

En definitiva, una formació que li permeti no només impartir coneixements, sinó que el 

capaciti per a elaborar projectes curriculars que s’adaptin a les característiques i 

necessitats de les seves escoles i dels alumnes. El mestre hauria també de ser generador 

constant de currículum dins del context de l’escola de la qual forma part. 
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Caldria plantejar al mestre una sèrie de demandes socials respecte al que tindrien que 

aprendre els nens/es a les escoles. Aquestes demandes situarien els aprenentatges de 

l’alumnat en torn als següents paràmetres: 

 

 Aprendre a conèixer. 

 Aprendre a fer. 

 Aprendre a viure junts. 

 Aprendre a viure amb els demés. 

 Aprendre a ser. 

 

Per donar resposta a aquestes demandes, el currículum de formació dels futurs mestres 

s’hauria de centrar bàsicament en tres nuclis formatius: 

 

 Adquisició de coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió 

psico-socio-pedagògica del fet educatiu. 

 Adquisició de coneixements i habilitats que li permetin el desenvolupament de 

capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa personal necessària per 

a poder assumir les responsabilitats que li son pròpies. 

 Creació de situacions d’ensenyament-aprenentatge que facilitin als alumnes 

la construcció del coneixement que li pugui permetre en el seu futur treball 

plantejar una bona reflexió des de i sobre la pròpia pràctica. 

 

Per una altra banda, les funcions dels mestres s’han ampliat considerablement a 

l’incorporar-se al sistema escolar nous continguts que demanda la societat. 
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 Noves exigències en el procés formatiu: 

 Accentuació del caràcter pràctic dels estudis de magisteri i la relació 

teorico-pràctica. 

 Accentuació de la formació del mestre com a professional responsable, 

capacitat per a prendre decisions innovadores a través del treball en 

equip en el centre educatiu. 

 Capacitat d’actuació buscant les col·laboracions d’altres agents socials 

que puguin facilitar l’èxit del treball desenvolupat a l’escola: famílies, 

associacions, entitats, autoritats educatives. 

 Adquisició de coneixements i accés a la informació: 

 Capacitació per a desenvolupar la seva labor en la societat del 

coneixement. 

 Coneixement dels nous processos de formació que les tecnologies de la 

informació i la comunicació proposen. 

 

 Necessitat de formació personal i en les habilitats socials: 

 Juntament amb la preparació tècnica i professional es requereix una 

sòlida formació personal. Aspectes com l’autoconeixement, l’estima 

personal, la capacitat d’establir relacions de grup constructives, l’actitud 

solidària i democràtica. 

 Habilitats socials per a exercir el lideratge que li és atribuïda als grups 

d’alumnes que haurà de conduir. 

 Preparació per a treballar en equip amb la resta del professorat. 
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8.4.2. Les competències de la titulació de PEDAGOGIA. 

 

Amb l’objectiu de documentar les possibles competències de la figura del formador de 

formadors de formadors (FFF), i de la mateixa manera que hem procedit en la 

documentació de les competències dels titulats en magisteri, hem cercat els objectius, 

capacitats i competències dels titulats en pedagogia. 

 

 

Referits a CONCEPTES 

 

 
 Crear opinió sobre fets educatius. 

 

 
 Desenvolupar idees i projectes. 

 

 
 Estudiar/aprofundir aspectes concrets. 

 

 
 Fomentar la necessitat de millores 

educatives. 

 

 
 Promoure un treball interdisciplinari. 

 

 
 Elaborar discursos ferms. 

 

 
 Renovació permanent. 

 

 
 Programar objectius. 

 

 
 Analitzar la realitat. 

 

 
 Diagnosticar les problemàtiques 

observables. 

 

 
 Transmetre les seves experiències per a 

nous aprenentatges. 

 

 
 Conèixer problemes actuals. 

 

 
 Establir criteris de selecció. 

 

 
 Promoure i consolidar grups de treball. 

 

 
 Conèixer les teories d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

 
 Promoure la professió. 

 

 
 Saber altres idiomes. 

 
 

Taula 8. 5.a.: Objectius, capacitats i competències dels pedagogs referits a conceptes. 
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Referits a PROCEDIMENTS 

 

 
 Formar altres col·lectius. 

 

 
 Millorar les tasques educatives. 

 

 
 Orientar a l’usuari. 

 

 
 Desenvolupar estratègies didàctiques i 

tècniques educatives adequades a cada 

situació. 

 

 
 Treballar en l’àmbit educatiu, social i 

empresarial. 

 

 
 Avaluació i anàlisi de necessitats educatives i 

formatives. 

 

 
 Investigar altres realitats poc conegudes o 

estudiades. 

 

 
 Programar projectes de recolzament a les 

diferències educatives. 

 

 
 Crear nous plans de formació. 

 

 
 Planificar i actualitzar el currículum escolar. 

 

 
 Facilitar recursos, mètodes i eines educatives. 

 

 
 Intervenir en situacions de risc. 

 

 
 Satisfer les necessitats educatives. 

 

 
 Identificar les capacitats i limitacions dels 

alumnes. 

 

 
 Prendre decisions sobre la planificació i 

l’aprenentatge. 

 

 
 Gestionar el coneixement i la nova 

informació. 

 

 
 Coordinar el treball. 

 

 
 Adquirir habilitats manuals. 

 

 
 Elaborar un projecte innovador. 

 

 
 Crear un programa a mida. 

 

 
 Realitzar un treball estadístic de recollida de 

dades. 

 

 
 Ajudar en les tasques de direcció i 

organització. 

 

 
 Resolució de problemes. 

 

 
 Potenciar la participació de les famílies. 

 

 
 Observació dins i fora de l’aula. 

 

 
 Avaluar els recursos. 

 

 
 Establir programes educatius amb 

professionals. 

 

 
 Actuar com a mediador. 
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 Posar en pràctica els coneixements. 

 

 
 Promoure activitats. 

 

 
 Ajudar a planificar accions educatives. 

 

 
 Gestionar un projecte. 

 

 
 Assolir objectius fixats. 

 

 
 Avaluar un projecte. 

 

 
 Gestionar diferents tipus d’entitats educatives. 

 

 
 Utilitzar l’experiència com a referent. 

 

 
 Aplicar les teories d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

 
 Crear ambients adients per la formació. 

 

 
 Utilitzar les noves tecnologies. 

 

 
 Elaborar dossiers/informes educatius. 

 

 
 Crear diferents estratègies educatives. 

 

 
 Certificar canvis. 

 

 
 Utilitzar els recursos disponibles. 

 
 

Taula 8. 5.b.: Objectius, capacitats i competències dels pedagogs referits a procediments. 

 

 

 

Referits a ACTITUDS 

 

 

 Promocionar la pedagogia. 

 

 

 Crític i reflexiu. 

 

 

 Treballar en equip i de manera col·laborativa. 

 

 

 Promoure valors i actituds. 

 

 

 Promoure una educació permanent. 

 

 

 Incentivar la importància de l’educació per la 

formació de les persones. 

 

 

 Ser persona/professional creatiu i innovador. 

 

 

 Conèixer les limitacions. 

 

 

 Motivar als altres. 

 

 

 Ètica professional. 
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 Respectar als altres. 

 

 

 Autocontrol. 

 

 

 Tenir iniciativa. 

 

 

 Reconèixer les teves habilitats socials. 

 

 

 Saber escoltar. 

 

 

 Ser objectiu. 

 

 

 Ser organitzat amb les tasques. 

 

 

 Capacitat previsora. 

 

 

 Ser eficient amb la feina. 

 

 

 Valorar el propi treball educatiu. 

 

 

 Participació activa. 

 

 

 Adquirir compromís social amb l’entorn. 

 

 

 Capacitat empàtica. 

 

 

 Ser tolerant amb les diferents opinions. 

 

 

 Capacitat expressiva. 

 

 

 Visió amplia de la realitat. 

 

 

 Capacitat improvisadora. 

 

 

 Flexibilitat. 

 

 

 Promoure actituds positives. 

 

 

 No deixar-se influenciar. 

 

 

 Valorar l’autonomia del subjecte. 

 

 

 Tenir vocació. 

 

 

 Adaptar-se al context social. 

 

 

 Col·laborar amb l’administració. 

 

 

 Assertivitat. 

 
 

Taula 8. 5.c.: Objectius, capacitats i competències dels pedagogs referits a actituds. 
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8.4.3. Les competències de la titulació de PSICOPEDAGOGIA. 

 

L’última de les titulacions del vessant pedagògic que analitzarem per tal d’ajudar-nos a 

desenteranyinar quines haurien de ser les competències d’aquest àmbit que 

caracteritzessin al formador de formadors de formadors (FFF) correspon a la titulació de 

psicopedagogia. 

 

En les següents taules hem llistat tant els objectius de la titulació com les capacitats i 

competències que defineixen els seus titulats. 

 

 

 

Competències TÈCNIQUES 

 

 

 Capacitat per a dissenyar, impartir, gestionar i avaluar processos formatius a les organitzacions. 

 

 

 Capacitat de gestionar coneixement. 

 

 

 
 

Competències METODOLÒGIQUES 

 

 

 Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels mètodes i tècniques adequades en 

cada situació o context formatiu. 

 

 

 
 

Competències SOCIALS 

 

 

 Treballar de forma col·laborativa, liderar equips i grups de treball. 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

347  

 

 

 
 

Competències PERSONALS 

 

 

 Capacitat d’adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques, responsabilitats i 

generar processos de canvi. 

 

 

 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge 

i del desenvolupament de les seves habilitats. 

 

 

 Resoldre problemes de forma efectiva. 

 
 

Taula 8. 6.a.: Capacitats i competències de la  titulació de psicopedagogia 

.. 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 

 Identificar les principals característiques de la transformació del món de treball actual i la seva 

repercussió en la formació contínua. 

 

 

 Analitzar el mercat de treball i les seves tendències des de la formació i la qualificació 

professional. 

 

 

 Avaluar necessitats formatives a les organitzacions. 

 

 

 Comprendre les funcions de la formació contínua i els seus efectes en les organitzacions. 

 

 

 Aplicar diversos models de formació contínua en els diferents tipus d’organització. 

 

 

 Avaluar processos de qualitat de la formació a l’empresa. 

 

 

 Diagnosticar, formar i avaluar en base a competències professionals. 

 

 

 Organitzar la selecció de personal en les organitzacions. 

 
 

Taula 8. 6.b.: Objectius de la titulació de psicopedagogia.. 
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8.5. LES COMPETÈNCIES EN LES TITULACIONS DE L’ÀMBIT 

CIÈNTÍFIC I TECNOLÒGIC. 

 

Durant el capítol 6 hem definit la figura del formador de formadors de formadors (FFF) 

com un especialista en una branca científica o tecnològica, un llicenciat, un grau, un 

màster en ciències, enginyeria o arquitectura; preocupat per la seva pedagogia i 

metodologia i per la de la resta de professors i formadors de les àrees de ciències i 

tecnologia. 

 

Per tant abans de definir les possibles competències d’aquesta figura, caldria que féssim 

un estudi al voltant de les competències de les titulacions de l’àrea de ciències i 

tecnologia ja que aquestes ens haurien de donar importants pistes a l’hora de definir les 

del formador de formadors de formadors (FFF). 

 

L’estudi que mostrem arrenca des del punt de vista de la química per a poc a poc anar 

acostant-se a les enginyeries per acabar desembocant en l’enginyeria de 

telecomunicacions per tal d’apropar la recerca als propis estudis realitzats, de manera 

que farem un lleu repàs per l’àrea de ciències i tecnologia en la recerca de 

competències. 

 

Primer, per això, voldríem recordar que l’univers del coneixement científic i tecnològic 

és inabastable, i per tant la pedra filosofal de l’educació superior consistiria, en termes 

estadístics, a trobar quina mostra d’aquest coneixement permetria una major 

capacitat d’aprenentatge, d’adaptació als diferents àmbits professionals i acadèmics 

que es desenvolupen en la disciplina. 
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8.5.1. Objectius de formació en QUÍMICA. 

 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) proposa, en la 

guia per al disseny d’un perfil de formació per l’enginyeria química, que l’objectiu a 

perseguir per la formació bàsica d’aquesta enginyeria hauria de ser la formació d’un 

professional amb les següents característiques: 

 

 Creatiu, versàtil, adaptable, comunicador i capaç de treballar en equip. 

 Capaç de treballar en les indústries de procés de qualsevol sector, en empreses 

i organitzacions al servei d’aquests sectors, o bé capaç de crear la seva pròpia 

empresa mitjançant un procés d’emprenedoria. 

 Motivat per formar-se al llarg de la vida per tal d’adequar-se a un entorn 

industrial i social canviant. 

 Èticament motivat per contribuir al benestar de la societat, la salut i la seguretat 

de les persones, i també al desenvolupament sostenible.  

 

Amb la intenció d’aproximar-se a quin és el nucli de la disciplina química que permeti 

l’assoliment d’un titulat competent, s’han consultat diversos documents que tracten 

d’establir el nucli o els estàndards mínims que hauria d’assolir la formació en química. 

Els principals documents són els següents: 

 

 El document Benchmarks of Chemistry de la Quality Assurance Agency (2000). 

 El document del grup de treball Tuning (González, Wagenaar, 2003). 

 El document sobre el títol de grau de Química de l’ANECA (2004). 
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 La guia per al disseny d’un perfil de formació per l’enginyeria química de 

l’AQU (2006). 

 

 

8.5.2. El document Benchmarks of Chemistry. 

 

Aquests tracten d’establir els estàndards mínims de resultats d’aprenentatge o 

competències que han de tenir totes les titulacions del Regne Unit. El document sobre 

química, divideix les competències en grans categories:  

 

 Habilitats cognitives relacionades amb la química, és a dir, relacionades amb 

tasques intel·lectuals, inclosa la solució de problemes. 

 Habilitats pràctiques del món de la química com podrien ser les relacionades 

amb el treball de laboratori. 

 Competències transversals que es poden desenvolupar en el context de la 

química i que són de naturalesa general i aplicable en altres contextos. 

 

 

8.5.3. El projecte Tuning. 

 

La primera fase del projecte pretén definir els continguts i els perfils de diverses àrees 

temàtiques en una dimensió europea, desenvolupant una metodologia per a la 

comprensió del currículum i la seva comparabilitat, no l’homogeneïtzació. 
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El grup que definia les competències de química el va adaptar a una titulació de grau 

(bachelor), per tant titulació de segon cicle o Màster. A més a més, es van adaptar els 

benchmarks considerant els resultats de la consulta amb graduats, en els quals es va 

constatar que molts químics treballen en camps aliens a la disciplina. 

 

Els elements que haurien d’estar presents en tot Eurobachelor de química són: 

 

 Coneixements com ara aspectes principals de terminologia química, 

nomenclatura, conversions i unitats, o les principals tècniques d’investigació 

estructural, les principals rutes de síntesi en química orgànica... 

 

 Un ampli rang de diferents habilitats i destreses que es subdivideixen en tres 

categories principals, idèntiques a les del projecte anteriorment presentat, ja que 

un és hereu de l’altre:  

 

 Habilitats i destreses cognoscitives. 

 Destreses pràctiques. 

 Destreses transversals. 

 

 

8.5.4. Els llibres blancs de l’ANECA. 

 

Aquest projecte és hereu del projecte Tunning i per tant alhora del Benchmarks britànic, 

a més a més, del context de l’educació superior espanyola, tant pel marc legal, com 

l’evolució històrica... aquest context és responsable que el perfil aparegui amb més 
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èmfasi en els coneixements i en l’estructura i continguts específics del títol. En aquest 

sentit els altres dos projectes estan molt menys interessats en quins són els continguts 

mínims, deixant molta més llibertat a cadascuna de les institucions. 

 

Aquest és un projecte una mica més ampli que els dos anteriors, ja que a més de definir 

un perfil de sortida del graduat, s’analitza la situació dels estudis a Europa, la demanda 

social, la inserció laboral i l’estructura general del títol. 

 

Aquest s’estructura en tres parts que s’anomenen pràcticament igual que en els dos 

projectes anteriors: 

 

 Competències teòriques. 

 Competències pràctiques. 

 Competències instrumentals, personals i sistèmiques. 

 

 

8.5.5.Comparativa entre els tres projectes. 

 

En aquest apartat es presentaran un seguit de taules comparatives entre els tres projectes 

que defineixen les competències d’un graduat en química, aquestes han estat agrupades 

en tres grans propostes en relació al saber.  

 

S’estructura en els tres grans grups o components de la competència: el saber, el saber 

fer i el saber ser i estar. Cal recordar però, que la competència s’actualitza en un 
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comportament que integra els tres components, i que aquesta separació només s’empra 

per a fer més intel·ligible el contingut de la formació química. 

 

Ara bé, tant els Benchmarks com els estàndards del projecte Tunning són comparables, 

estan situats als quadres de manera que es pugui veure la seqüència, no és possible fer el 

mateix amb les competències de l’ANECA, ja que segueixen una lògica diferent. 

 

D’aquesta manera, en el bloc de les competències teòriques, taula 8.7.a,  no consta en 

cap dels altres dos projectes, ja que el redactat no és en forma de competències, sinó un 

llistat de coneixements. Mentre que la de competències pràctiques, taula 8.7.b , inclou 

les competències cognitives i les de laboratori. El de les competències transversals, taula 

8.7.c , seria un aglomerat de les competències genèriques transversals del projecte 

Tuning, i no una adaptació d’aquestes a les peculiaritats de la química com en els altres 

dos projectes. 

 

 

8.5.5.1. El saber. 

 

 

COMPETÈNCIES COGNITIVES I TEÒRIQUES DE QUÍMICA 

 

 

BENCHMARKS 

 

 

TUNNING 

 

ANECA 

 

1. Habilitat de demostrar 

coneixement i comprensió de 

fets, conceptes. Principis i 

teories essencials relacionades 

amb les àrees de coneixement 

disciplinaries. 

 

2. Habilitat d’aplicar 

aquest coneixement i 

comprensió a la solució de 

 

1. Ser capaç de demostrar 

coneixement i comprensió dels 

fets essencials, conceptes, 

principis i teories relacionades 

amb les àrees de la matèria 

assenyalades anteriorment. 

 

2. Ser capaç d’aplicar dit 

coneixement i comprensió en la 

resolució de problemes 

 

1. Aspectes principals de 

terminologia química, nomenclatura, 

convenis i unitats. 

 

2. Variació de les propietats 

característiques dels elements químics 

segons la taula periòdica. 

 

 

3. Característiques dels diferents 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

354  

 

problemes qualitatius i 

quantitatius de naturalesa 

familiar i no familiar. 

 

3. Habilitat de reconèixer i 

analitzar problemes nous o 

planificar estratègies per la seva 

solució. 

 

 

4. Habilitat en l’avaluació, 

interpretació i síntesi de les 

dades d’informació química. 

 

 

5.Habilitat de reconèixer i 

implementar good measurement 

science and practice. 

 

 

6.Competències en presentar 

material científic i arguments de 

manera clara i correcta, tant de 

forma escrita com oral a un 

ventall d’audiències. 

 

7.Habilitats d’informàtica i 

processament de dades, 

relacionades amb la informació i 

dades químiques. 

qualitatius i quantitatius segons 

models treballats prèviament. 

 

3. Destreses en 

l’avaluació, interpretació i 

síntesi d’informació i dades 

químiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ser capaç de reconèixer 

i implementar bones pràctiques 

científiques de mesura i 

experimentació. 

 

5. Destreses en la 

presentació oral i escrita de 

material  científic a un públic 

expert. 

 

 

 

6. Habilitats 

computacionals i de 

processament de dades, en 

relació amb informació i dades 

químiques. 

 

estats de la matèria i les teories emprades 

per descriure’ls. 

 

4. Tipus principals de reacció 

química i les seves principals 

característiques associades. 

 

 

5. Principis de termodinàmica i les 

seves aplicacions en química. 

 

6. Estudi dels elements químics i 

els seus composts. Obtenció, estructura i 

reactivitat. 

 

 

7. Propietats dels compostos 

orgànics, inorgànics i òrgan metàl·lics. 

 

8. Estudi de les tècniques 

analítiques (electroquímiques, 

òptiques...) i les seves aplicacions. 

 

 

9. Operacions unitàries 

d’enginyeria química. 

 

10. Metrologia dels processos 

químics incloent-hi la gestió de qualitat. 

 

 

11. Relació entre propietats 

macroescòpiques i propietats d’àtoms i 

molècules individuals: incloent-hi 

macromolècules, polímers, col·loides i 

altres materials. 

 

 

 

12. Estructura i reactivitat de les 

principals classes de biomolècules i la 

química dels principals processos 

biològics. 

 
 

Taula 8. 7.a.: Comparativa de les competències cognitives i teòriques de les titulacions de química. 

 

Com es pot veure, la llista Benchmarks i la del projecte Tuning s’assemblen molt, 

pricipalment és degut al fet que el grup química del projecte Tuning va partir de la feina 

de la QAA autora del projecte de química Benchmarks. 
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Fruit de l’adaptació de les competències cognitives al nivell de grau, entre un projecte i 

l’altre, desapareix en la llista del segon projecte, la referència a la resolució de 

problemes nous, o a l’habilitat de comunicar-se davant d’un ventall ampli d’audiències. 

 

Per una altra banda, el perfil de l’ANECA, en canvi, no està redactat en forma de 

competències (ser capaç de, o utilitzar l’infinitiu: desenvolupar, resoldre...), i mostra 

una llista de continguts. Les competències cognitives s’inclouen dins del bloc 

competències pràctiques (taula 8.7.b), i coincideixen amb les tres primeres del perfil 

elaborat en el projecte Tuning, incorporant-ne una de nova, provinent de la QAA: 

s’incorpora la competència de resoldre problemes nous que s’havia eliminat del perfil 

de formació. 

 

 

8.5.5.2. El saber fer. 

 

Un dels factor principals de la formació en ciències, com ha quedat reflectit en el capítol 

7 d’aquest estudi, és l’experimentació i la recerca. En el cas de la química és igualment 

essencial en ser una ciència experimental, el seu desenvolupament i aplicació 

requereixen un alt nivell de treball experimental, a més a més significa iniciar els 

estudiants al que serà ser un professional en la seva àrea. 

 

La química és una matèria atípica en el sentit que l’estudiant no només ha d’aprendre, 

comprendre i aplicar conceptes teòrics, sinó que a més a més, una proporció important 

dels seus estudis depèn de cursos pràctics, és a dir, hi ha una part important de destreses 

manuals associades a l’aprenentatge. 
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COMPETÈNCIES PRÀCTIQUES DE QUÍMICA 

 

 

BENCHMARKS 

 

 

TUNNING 

 

ANECA 

 

 

1. Habilitats en la gestió segura 

dels materials químics, 

considerant les seves propietats 

físiques i químiques, incloent-hi 

els riscos específics associats 

amb el seu ús. 

 

2. Habilitats requerides per 

conduir procediments estàndards 

de laboratori involucrats en el 

treball analític i de síntesi, en 

relació tant amb els sistemes 

orgànics com inorgànics. 

 

 

3. Habilitats en el control 

(monitoring): per observació i 

mesura de les propietats 

químiques, esdeveniments o 

canvis, i la seva documentació 

sistemàtica i fiable. 

 

4. Competència en la 

planificació, disseny i execució 

d’investigacions pràctiques des 

de l’estadi del reconeixement del 

problema fins a l’avaluació i 

appraisal dels resultats, s’inclou 

l’habilitat de seleccionar 

tècniques i procediments 

apropiats. 

 

 

5. Habilitats en l’operació de la 

instrumentació química 

estàndard, com l’emprada per les 

investigacions d’estructura i 

separació. 

 

6. Habilitat d’interpretar les 

dades que es deriven de les 

observacions i mesures de 

laboratori pel que fa a la seva 

significança i la teoria que els 

explica o hi subjeu. 

 

7. Habilitat de dur a terme 

avaluacions de risc pel que fa a 

l’ús de les substàncies químiques 

i dels procediments de 

laboratori. 

 

 

1. Destresa en la utilització de 

materials químics amb seguretat, 

tenint en compte les seves 

propietats físiques i químiques, 

incloent-hi qualsevol perill 

específic associat al seu ús. 

 

2. Destreses requerides per al 

desenvolupament de 

procediments de seguretat 

estàndard i ús de la 

instrumentació en el treball de 

síntesi i anàlisi en relació tant a 

sistemes orgànics com 

inorgànics. 

 

3. Destreses en el monitoratge, 

mitjançant observació i mesura, 

de propietats químiques, 

esdeveniments o canvis, i el seu 

registre sistemàtic i fiable així 

com la seva documentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ser capaç d’interpretar dades  

derivades de les observacions i 

mesures de laboratori en relació 

amb la significació i relacionar-

los amb les teories apropiades. 

 

 

5. Ser capaç d’avaluar riscs amb 

relació a l’ús de substàncies 

químiques i procediments de 

laboratori.  

 

Capacitat per demostrar el coneixement i 

comprensió dels fets essencials, 

conceptes, principis i teories 

relacionades amb les àrees de la química. 

 

Resolució de problemes qualitatius i 

quantitatius segons models 

desenvolupats prèviament. 

 

Reconèixer i analitzar nous problemes i 

planejar estratègies per solucionar-los. 

 

Avaluació, interpretació i síntesi de 

dades i informació química. 

 

 

Manipular amb seguretat materials 

químics. 

 

Dur a terme procediments estàndards de 

laboratoris implicats en treballs analítics 

i sintètics, en relació amb sistemes 

orgànics i inorgànics. 

 

Maneig d’instrumentació química 

estàndard com la que s’utilitza per a 

investigacions estructurals i separacions. 

 

Interpretació de dades procedents 

d’observacions i mesures al laboratori en 

termes de la seva significació i de les 

teories que la sostenen. 

 

 

Valoració de riscs en l’ús de substàncies 

químiques i procediments de laboratori. 

 

 

Equilibri entre teoria i experimentació. 

 

Reconèixer i valorar els processos 

químics en la vida diària. 

 

Comprensió dels aspectes qualitatius i 

quantitatius dels problemes químics. 

 

Capacitat per relacionar la química amb 

altres disciplines. 

 

 

Taula 8. 7.b.: Comparativa de les competències pràctiques de les titulacions de química. 
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En el projecte Tuning es senyalen les mateixes destreses que en el cas del projecte de la 

QAA, excepte la 4, referida a la planificació, disseny i execució d’investigació pràctica, 

i a la 5, referida a les destreses en l’operació de la instrumentació química estàndard, 

segurament pel fet que molts dels graduats químics no acaben treballant en un 

laboratori. 

 

El document de química de l’ANECA presenta tres blocs diferents en la part de 

competències pràctiques: el primer corresponent amb les competències cognitives, el 

segon corresponent amb el de les pràctiques i un tercer bloc d’objectius amplis de 

l’ensenyament químic.  

 

Pel que fa a les competències pràctiques, són molt semblants a les altres dues. L’única 

diferència és que no apareixen les habilitats de control (destreses en monitoratge), que si 

estan presents en les altres dues, on si que hi apareix diferenciadament la gestió 

d’instrumentació química i no apareix la planificació, disseny i execució d’investigació. 

 

8.5.5.3. El saber ser i estar. 

 

En el capítol 7 s’argumentava la necessitat que des de l’educació de les ciències i la 

tecnologia s’assumeixi el repte d’aspectes que cauen en l’àmbit afectiu o de la conducta 

moral. La competència integra, a més del coneixement i les habilitats, també les 

actituds. Per tant, per tal d’arribar a l’objectiu de la competència caldria preparar per 

actuar de manera el màxim d’eficient, per les situacions futures, i en conseqüència 

sembla ineludible reflexionar sobre l’estructura de valors sobre la qual es sustenta 

l’actuació professional futura del graduat. 
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Mentre que el saber estar està relacionat amb participar i cooperar amb els altres, 

l’aprendre a ser és la base de tot comportament: tot ésser humà ha d’estar en condicions 

de fer-se un pensament autònom i crític i forjar-se el seu propi criteri per tal de 

determinar ell mateix el que considera que ha de fer en les diferents circumstàncies de la 

vida. 

 

Si en l’apartat del saber s’hi inclouen les competències cognitives i en el del saber fer 

les pràctiques, en aquest apartat s’inclouen la major part de les competències 

transversals: 

 

 Les competències interpersonals (interculturalitat, treball en equip, 

comunicació). 

 Les competències personals (responsabilitat, aprenentatge al llarg de la vida, 

autoconfiança). 

 Els valors, sustentadors de les actituds i de la conducta. 

 

Tots tres perfils fan més referència al saber estar (competències interpersonals), i a les 

competències instrumentals, que al saber ser (valors, competències personals). Un cop 

més el document de Benchmarks i el del projecte Tuning s’assemblen molt, mentre que 

el de l’ANECA és molt més pautat. De fet, recull les competències genèriques 

transversals del projecte Tuning genèric, en lloc de fer-ho de les transversals definides 

en el grup de química.  

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

359  

 

El perfil de l’ANECA té molta més presència de les competències personals i de la 

dimensió específica (capacitat crítica i autocrítica, compromís ètic, reconeixement a la 

diversitat i multiculturalitat). 

 

 

LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (SABER SER I ESTAR) DE QUÍMICA 

 

 

BENCHMARKS 

 

 

TUNING 

 

ANECA 

 

1. Habilitats de comunicació, que 

cobreixi tant la comunicació oral 

com l’escrita. 

 

 

2. Habilitat de solució de 

problemes, pel que fa a 

informació quantitativa i/o 

qualitativa, estenent-la a 

situacions en les quals la 

resolució es fa en base 

d’informació limitada. 

 

3. Habilitats numèriques i de 

càlcul, incloent-hi aspectes com 

l’anàlisi de l’error, estimacions 

de l’ordre de magnitud i l’ús 

correcte de les unitats i formes 

de presentar les dades. 

 

4. Habilitats de recerca o 

recuperació de la informació, en 

relació a fonts d’informació 

primàries i secundàries, incloent-

hi informació a través de la 

xarxa. 

 

5. Habilitats d’informàtica com 

ara processador de textos, fulls 

de càlcul, base de dades, 

Internet... 

 

 

 

 

 

6. Competències interpersonals, 

en relació a l’habilitat 

d’interactuar amb altres i 

d’implicar-se en el treball en 

equip. 

 

7. Gestió de temps i habilitats 

d’organització, com s’evidencia 

 

1. Destreses en la comunicació 

oral i escrita en, almenys, dos 

dels idiomes oficials de la Unió 

Europea. 

 

2. Destreses en la resolució de 

problemes, en relació amb 

informació qualitativa i 

quantitativa. 

 

 

 

 

3. Destreses numèriques i de 

càlcul, incloent-hi aspectes com 

anàlisi d’error, estimacions 

d’ordre de magnitud i ús correcte 

d’unitats. 

 

 

4. Destreses a la recerca 

d’informació, en relació amb 

fonts d’informació primàries i 

secundàries, incloent-hi l’ús 

d’ordinadors per a recerques en 

línia. 

 

5. Destreses en les noves 

tecnologies de la informació, 

com ara processament de dades i 

fulls de càlcul, registre i 

emmagatzemament de dades. 

 

6. Comunicació a través 

d’Internet... 

 

7. Destreses interpersonals, 

associades a la capacitat de 

relació amb altres persones i de 

treball en grup. 

 

 

 

 

 

Competències acadèmiques 

 

Ús correcte del mètode d’inducció. 

Equilibri entre teoria i experimentació. 

Reconèixer i valorar els processos  

químics en la vida diària. 

Comprensió dels aspectes qualitatius i 

quantitatius dels problemes químics. 

Capacitat per relacionar la química amb 

altres disciplines. 

 

Altres competències específiques 

 

Capacitat de crítica i autocrítica. 

Capacitat de generar noves idees. 

Capacitat de quantificar els fenòmens i 

processos. 

 

Competències Instrumentals, 

Personals i Sistèmiques. 

 

Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

Capacitat d’organització i planificació. 

Coneixement d’una llengua estrangera. 

Resolució de problemes. 

Presa de decisions. 

Treball en equip. 

Treball en un equip de caràcter 

interdisciplinari. 

Treball en un context internacional. 

Habilitats en les relacions interpersonals. 

Reconeixement a la diversitat i la 

multiculturalitat. 

Raonament crític. 

Compromís ètic. 

Aprenentatge autònom. 

Adaptació a noves situacions. 

Creativitat. 

Lideratge. 

Motivació per la qualitat. 

Sensibilitat cap a temes mediambientals. 
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per l’habilitat de planificar i 

implementar formes eficients i 

efectives de treball. 

 

8. Habilitats d’estudi necessàries 

pel desenvolupament 

professional continu. 

 

 

 

 

8. Destreses d’estudi necessàries 

per continuar el 

desenvolupament professional 

 

 

Taula 8. 7.c.: Comparativa de les competències transversals (saber ser i estar) de les titulacions de química 

 

 

8.5.6. El perfil de formació de l’ENGINYER en QUÍMICA de l’AQU. 

 

Aquest perfil de competències per a l’enginyeria química el presentem independentment 

dels anteriors ja que aquest està centrat únicament en la titulació d’enginyeria, i ens 

hauria de servir com a pont cap al següent pas d’anàlisi de competències de l’àmbit dels 

estudis de ciències i tecnològics, les enginyeries. 

 

Per una altra banda, hem pogut veure com els anteriors perfils estaven tots ells lligats 

entre si, ja que l’un era l’evolució de l’anterior. I varem apostar per així mostrar-ho amb 

les taules conjuntes i comparatives. 

 

L’estudi de l’AQU pretenia determinar les competències del perfil amb el màxim rigor i 

objectivitat, basant-se en evidències sempre que fos possible. En el cas que ocupa 

aquest estudi, gran part de les evidències de les quals es disposarien serien les opinions 

sobre habilitats i coneixements per als quals el perfil de formació hauria de preparar, i 

per això es plantejava que seria essencial assegurar la qualitat i representativitat dels 

informadors. En el torn de consultes del projecte van comptar amb la comunitat 

acadèmica i amb el sector professional i laboral per tal de fer possible la validació dels 

programes de formació. 
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Després de ser consultats, per mitjà d’un qüestionari amb un llistat de competències i 

característiques professionals, els tres principals agents implicats en les competències de 

la titulació d’enginyeria química: graduats, professorat i ocupadors, se’n deriva la versió 

definitiva que proposa l’AQU, la qual es mostra a continuació: 

 

 
 

CONEIXEMENTS CIENTÍFICS I COMPETÈNCIES DE LABORATORI FONAMENTALS 

 

 

 Tenir capacitat per emprar els coneixements del perfil per establir i resoldre analíticament, 

numèricament i gràficament una varietat de problemes típics de l’enginyeria química. 

 

 

 Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, i en particular de matemàtiques –incloent-hi 

estadística-, química, biologia, física i principis d’economia, que permeti la comprensió, descripció i 

solució de problemes típics de l’enginyeria química. 

 

 

 Tenir suficients coneixements i criteris de química orgànica, química inorgànica i química física, de 

bioquímica i de ciència dels materials. 

 

 

 Comprendre els principis en què es basen els mètodes moderns de l’anàlisi químic, les seves 

limitacions i l’aplicabilitat als processos químics. 

 

 

 Conèixer les diferents operacions de reacció, separació, transport i circulació de fluids i processament 

de materials involucrades en els processos industrials de l’enginyeria química. 

 

 

 Comprendre els principals conceptes del control de processos d’enginyeria química. 

 
 

Taula 8. 8.a.: Coneixements científics i competències de laboratori fonamentals de la titulació en enginyeria química, 

 

 

 
 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 

 

CONEIXEMENTS TEÒRICS ESPECÍFICS 

 

 

 Comprendre els principis bàsics en què es fonamenta l’enginyeria química: 

 

 Balanços de matèria, energia i qualitat de moviment. 

 

 Termodinàmica, equilibris entre fases i equilibri químic. 
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 Cinètica dels processos físics de transferència de massa, d’energia i de 

quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química. 

 
 

 

COMPETÈNCIES PRÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 

 

 

 Tenir l’habilitat per dissenyar processos, equips i instal·lacions d’enginyeria química. 

 

 

 Tenir l’habilitat per analitzar problemes complexos en l’àrea d’enginyeria química. 

 

 

 Ser capaç de jutjar la viabilitat  econòmica d’un projecte industrial d’enginyeria química. 

  

 

 Tenir la capacitat per emprar els coneixements i les competències anteriors per elaborar un projecte 

d’enginyeria química. 

 
 

 

L’IMPACTE DE LA PROFESSIÓ 

 

 

 Comprendre el rol central de l’enginyeria química en la prevenció i la solució de problemes 

mediambientals i energètics, d’acord amb els principis del desenvolupament sostenible. 

 

 

 Valorar de manera estructurada i sistemàtica els riscos per a la seguretat, la salut i la higiene, en un 

procés existent o en fase de disseny, i aplicar-hi les mesures pertinents. 

 

 

 Ser capaç de comprendre l’impacte de les solucions d’enginyeria en el context ambiental i social. 

 

 

 Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional propis de l’enginyeria química. 

 

 

 Tenir coneixement suficient de la normativa, la legislació i les regulacions pertinents en cada 

situació. 

 
 

 

COMPETÈNCIES DE RECERCA 

 

 

 Interpretar situacions i fets experimentals. 

 

 

 Planificar, executar i explicar experiments en les diferents àrees de l’enginyeria química, i saber 

informar-ne. 

 

 

 Saber emprar la bibliografia científica i tècnica i les fonts de dades rellevants. 

 
 

Taula 8. 8.b.: Competències específiques de la titulació d’enginyeria química. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: PERSONALS, INTERPERSONALS I INSTRUMENTALS 

 

 

 Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica 

i amb capacitat prospectiva. 

 

 

 Tenir autoestima i tolerància a la frustració. 

 

 

 Estar orientat a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència 

d’evidències, amb creativitat, amb capacitat d’iniciativa i capacitat de decisió i gestió de la 

informació. 

 

 

 Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat autocrítica constructiva. 

 

 

 Ser capaç d’aprendre per compte propi. Reconèixer la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i 

posseir una actitud activa per fer-ho. 

 

 

 Tenir disposició a acceptar la cultura d’empresa i saber adaptar-se a l’estructura i les formes de 

funcionament (sistemes de presa de decisions, relacions amb companys i directius, predisposició a 

assumir riscos...) 

 

 

 Estar al dia de les innovacions del propi camp professional i saber analitzar les tendències de futur. 

 

 

 Tenir capacitat d’innovar, tant per donar resposta a les noves circumstàncies o als nous sistemes 

organitzatius com per permetre optimitzar el procés productiu. 

 

 

 Ser capaç de comunicar-se de forma efectiva, clara i concisa, oralment i per escrit, mitjançant 

presentacions amb els suports adients, tot adequant l’estil i el contingut del llenguatge a l’interlocutor 

o a l’auditori. 

 

 

 Tenir condicions de lideratge i negociació, ser capaç d’emprar els recursos mobilitzadors pertinents 

per dirigir i liderar equips de treball, motivar els col·laboradors, generar empatia i negociar. 

 

 

 Ser capaç de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents 

escales. 

 

 

 Tenir una fluïdesa acceptable en l’ús de l’anglès com a idioma de comunicació i relació social i 

coneixements d’algun altre idioma rellevant en l’àmbit mundial. 

 

 

 Tenir experiència en l’ús del software apropiat, tant genèric com específic de l’enginyeria química. 

 
 

Taula 8. 8.c.: Competències transversals: personals, interpersonals i instrumentals de la titulació d’enginyeria química. 
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Aquest document afegeix com a competència que caldria desenvolupar, la capacitat 

d’emprenedoria, el foment de l’esperit emprenedor i de la creació d’empreses 

intensives en coneixement, a partir d’innovacions fetes a la mateixa universitat o 

aprofitant oportunitats del mercat. 
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8.6. LES COMPETÈNCIES EN LES ENGINYERIES. 

 

8.6.1. Introducció a les competències en les titulacions d’enginyeria. 

 

De la mateixa manera que en les anteriors titulacions ja analitzades, trobarem un 

document el qual ha estat utilitzat com a arrel des d’on desenvolupar els projectes amb 

els quals s’ha intentat perfilar les diferents titulacions superiors. Un d’ells i al qual ens 

referirem en aquesta introducció en les competències de les titulacions en enginyeria és 

el proposat per la Comissió de la Comunitat Europea, l’Espai Europeu d’Educació 

Superior (EEES). 

 

Aquest document te com a particularitat que presta especial atenció a la investigació i a 

l’aprenentatge permanent, també reflexiona que el nou paradigma de la inversió en 

educació vindrà determinat per la societat de la informació, la globalització, l’ampliació 

de la UE i l’evolució demogràfica. 

 

Remarca que les noves competències bàsiques haurien d’incloure l’alfabetització 

digital, la capacitat d’aprendre a aprendre, les competències socials, l’esperit d’empresa 

i l’aprenentatge d’idiomes. 

 

També que caldria tindre en compte que els sistemes d’educació i formació que 

transmeten, explícitament o implícitament, certs valors, com la por a prendre riscs, o 

que inhibeixin l’esperit d’empresa també podrien generar altres efectes adversos a llarg 

termini i encara més, encoberts que impliquessin costos considerables. 
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Finalment, proposa per la renovació dels estudis universitaris l’orientació a l’adquisició 

de competències professionals bàsiques, la diversificació de les vies i els mètodes 

d’aprenentatge segons cada necessitat  específica, la utilització eficaç de les TIC en la 

docència i l’aprenentatge, la integració de la dimensió europea en totes les disciplines, 

l’articulació més flexible dels cursos i, per acabar, la major permeabilitat entre múltiples 

sectors de l’educació i la formació. 

 

La major distància entre les capacitats dels titulats i les necessitats de les empreses es 

troba en el que es podria denominar àrea competencial de les habilitats comunicatives 

(redactar i presentar informes, dinamitzar i liderar equips de treball i utilitzar tècniques 

de negociació). 

 

Com ja s’ha vingut reflectint en d’altres perfils, les tendències en l’educació superior a 

nivell mundial posen de manifest la necessitat d’un canvi en el paradigma educatiu i que 

aquest canvi ve condicionat, entre altres coses, per l’ensenyament centrat en el rol actiu 

de l’estudiant. 

 

En aquest document es proposen aspectes tals com el canvi de l’orientació d’ensenyar a 

l’orientació d’aprendre, enfocar el perfil cap a competències i no 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 i, finalment, donar suport al procés d’aprenentatge al llarg de tota la 

vida.  Tot això amb l’objectiu pel qual els estudis d’enginyeria puguin donar resposta 

als nous desenvolupaments científics i tecnològic, a les canviants demandes de les 
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empreses i a les crides a la internacionalització que puguin generar les institucions 

governamentals. 

 

 

8.6.2. La definició de competències en les titulacions d’enginyeria. 

 

La metodologia de desenvolupament dels plans docents que alberga el projecte que 

presenta l’EEES té com a punt d’inici la definició de les competències que l’estudiant 

hauria d’adquirir. Varis grups han desenvolupat en diferents nivells el conjunt 

d’elements que caldria que tinguessin en compte a l’hora de la definició de les 

competències que la convergència a l’EEES requeriria. D’aquesta forma, s’ha publicat 

que les competències dels enginyers es podrien resumir en set grups: 

 

 Recollir, analitzar i organitzar informació. 

 Comunicar idees i informació. 

 Planificar i organitzar activitats. 

 Treballar amb d’altres persones i formar part d’equips. 

 Utilitzar idees i tècniques matemàtiques. 

 Resoldre problemes. 

 Utilitzar tecnologia. 

 

Per una altra banda, Majewski i Rubinska, citen com a criteris  per a determinar les 

competències en que s’han de fixar els nous estudis, els següents: 

 

 Competències tècniques. 
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 Capacitat d’aprendre al llarg de la vida. 

 Aptitud cap a la pràctica. 

 Pensament crític. 

 Habilitats de comunicació i de comportament. 

 Orientació a l’empresa. 

 Capacitat de síntesi de solucions. 

 Capacitat de treball en equip. 

 

Aquests treballs citats posen de manifest que les competències dels llicenciats en 

enginyeria haurien de sobrepassar l’àmbit tecnològic i caldria ampliar-les cap a les 

habilitats que permetin la interrelació amb l’entorn social, econòmic i empresarial. 
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8.6.3. El perfil de les competències de la titulació D’ENGINYERIA EN 

INFORMÀTICA. 

 

Seguint les pautes del projecte de l’EEES, ja presentat, per tal d’adaptar les titulacions a 

aquest, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) presenta el perfil de les 

competències pels enginyers tècnics en informàtica de gestió. 

 

En aquests estudis pretén formar professionals capacitats per desenvolupar les tasques 

necessàries per a la informatització de l’empresa. En el pla d’estudis es tracta des de 

l’anàlisi i el disseny de les aplicacions i la seva programació, fins a la instal·lació i el 

manteniment, sense oblidar una formació cientificotècnica i empresarial que permeti a 

l’alumne enfrontar-se amb èxit al repte que suposen els futurs avenços en el camp de la 

informàtica. Així doncs, la formació d’aquests titulats, tant en la seva base científica 

com tecnològica, es caracteritzen per: 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 

 Estar preparats per exercir la professió, tenint una consciència clara de la seva dimensió humana, 

econòmica i social. 

 

 

 Estar preparats per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, tant de contingut 

teòric com directiu i contribuir a la gestió de la informació i de la gestió del coneixement. 

 

 

 Tenir les capacitats requerides en la pràctica professional de l’enginyeria. 

 

 

 Preparats per aprendre i utilitzar de manera efectiva tècniques i eines que puguin sorgir al futur. 

 

 

 Ser capaços d’especificar, dissenyar, construir, implantar, verificar, auditar, avaluar i mantenir 

sistemes informàtics que responguin a les necessitats dels usuaris. 
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 Tenir la formació de base suficient per poder continuar estudis de Màster i Postgrau tant 

nacionals com internacionals. 

 
 

Taula 8. 9.a.: Objectius de formació de la titulació d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió de l’UAB. 

 

 

 
 

PERFIL DE FORMACIÓ 

 

 

 El titulat ha de conèixer les tendències i tecnologies del sector de les Tecnologies de la 

Informació i Comunicació (TIC). 

 

 

 S’ha de centrar en l’anàlisi, la planificació i el desenvolupament de solucions que recolzin les 

necessitats estratègiques de l’organització. Al mateix temps, participa en la planificació del 

negoci, l’anàlisi de les necessitats empresarials i l’avaluació dels riscs comercials. 

 

 

 Ha de ser capaç de realitzar tasques de consultor intern, treballar amb les diferents àrees 

funcionals d’una organització i oferir assessorament i orientació de com facilitar les operacions 

de l’empresa mitjançant un ús eficaç de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

 

 

 Ha de saber dirigir el disseny de solucions de sistemes informàtics als seus clients amb els 

productes de software i hardware disponibles. 

 

 

 Ha de saber analitzar diferents propostes de més d’un proveïdor, assegurant-se que dona una 

solució òptima al client, tant en temps com en cost. 

 

 

 Ha de ser capaç de saber treballar amb experts d’altres àrees fora de l’àmbit informàtic ja que 

sovint els problemes que s’aborden requereixen diferents entorns de coneixement. 

 

 

 Oferir solucions als seus clients i per tant, ofereix creativitat en respostes a les necessitats dels 

clients. 

 

 

 Ha de ser capaç de formar, dirigir i coordinar grups d’especialistes per atendre les demandes dels 

seus clients, obtenint una solució que integra les estratègies principals generades. 

 

 

 Ha de treballar en estreta relació amb els equips de disseny i desenvolupament per tal 

d’assegurar-se que tinguin un bon coneixement del producte o del sistema que es genera. 

 

 

 Ha de donar suport als usuaris finals dels productes o sistemes implantats, oferint formació i 

actualització tecnològica d’aquestes persones. 

 

 

 Ha de tenir capacitat  per integrar-se en els equips directius de l’organització així com ser capaç 

d’exercir la professió com autònom. 
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 Aquest perfil professional inclou els perfils proposats pel consorci Career Space: Especialista en 

sistemes, Direcció de marketing, Direcció de projectes, consultoria d’empreses en l’àmbit de les 

empreses de tecnologies. 

 
 

Taula 8. 9.b.: Perfil de formació de la titulació d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió de l’UAB. 

 

 

A partir dels objectius i del perfil que es van plantejar, van definir basades en ells un 

llistat de les competències que haurien de definir el perfil de la titulació d’enginyer 

tècnic en informàtica de gestió. Aquestes estan agrupades en vuit camps que les 

defineixen i estan presentades en unes competències bàsiques i unes especificacions 

d’aquestes que les aprofundeixen per tal que siguin més operatives. 

 

 

 

CAMPS DE 

COMPETÈNCIES 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

ESPECIFICACIÓ 

OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació oral 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació escrita 

 

 Expressió escrita de treballs, 

informes, presa d’apunts. 

 

 Expressió correcta des del 

punt de vista formal, de 

qualsevol resultat. 

 

 Expressió oral en 

presentacions i debats a 

classe. 

 

 Comunicar i presentar 

arguments orals i escrits. 

 

 Capacitat d’adaptar-se a 

l’audiència a la qual va 

dirigit un discurs o una nova 

exposició. 

 

 Coneixement de la llengua 

anglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitat d’anàlisi 

 

 Resolució de problemes: 

analitzar, sintetitzar, avaluar i 

identificar problemes i 
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2. Científic 

 

 

 

 

Capacitat de síntesi 

 

 

 

 

Raonament crític 

 

 

 

 

Identificació de problemes 

 

 

 

 

Generació de solucions òptimes 

solucions. 

 

 

 Generar problemes i 

resoldre’ls en els treballs 

d’una assignatura, exercicis 

de classe i problemes aplicats 

al context de l’alumne. 

 

 Presa de decisions. 

 

 Capacitat de modelitzar 

situacions de la realitat i 

d’expressar-les en llenguatge 

matemàtic i/o algorísmic. 

 

 Capacitat de distingir, davant 

d’un problema, el que és 

substancial del que és 

purament ocasional o 

circumstancial. 

 

 Capacitat d’interpretar 

geomètricament fenòmens o 

resultats de tipus analític o 

algebraic. 

 

 

3. Artístic i de la creativitat 

 

Creativitat en les respostes a les 

necessitats. 

 

 Capacitat d’idear solucions 

alternatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tecnològic 

 

 

 

 

Capacitat per implementació de 

les solucions als problemes. 

 

 

 

 

 

Saber escollir els paradigmes i/o 

plataformes adients. 

 

 Capacitat de calcular, de 

“rutinitzar” determinats 

processos matemàtics. 

 

 Disseny i utilització eficient 

d’algorismes fent servir, si 

cal, suport informàtic. 

 

 Destresa en la utilització de 

programari de 

desenvolupament. 

 

 Capacitat per adaptar i donar 

suport a les solucions 

implantades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Interpersonals 

 

 

 

Treball col·laboratiu 

 

 

Treball en equips 

interdisciplinaris 

 

 

Treball en grups 

 

 

 Desenvolupament de les 

relacions interpersonals: 

treballs en projectes de grup, 

acord i negociació amb altres 

persones, participació en 

seminaris. 

 

 Capacitat de planificar, 

compartir metes i treballar 

com a membre d’un equip. 
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Lideratge 

 

 

 

 Avaluar l’eficiència del 

treball dels components del 

grup. 

 

 

 

 

6. Valors morals 

 

 

 

Compromís ètic 

 

 Actuar amb prudència en l’ús 

de les TIC (indagar-ne la 

procedència, evitar l’accés a 

informació conflictiva i/o 

il·legal). 

 

 

 

7. Valors estètics 

 

 

 

 

 Desenvolupar solucions 

informàtiques d’entorns 

amigables (“user friendly”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Desenvolupament de 

l’autoaprenentatge 

 

 

 

 

 

Aprenentatge autònom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió de la informació 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa i esperit emprenedor 

 

 Gestió de la informació: 

recerca i utilització 

d’informació per a treballs de 

l’assignatura i sessions de 

classe. 

 

 Accés autònom a fonts 

rellevants d’informació. 

 

 Accés i ús de bases de dades, 

comunicació via Internet, 

recerca d’informació i 

recerques en línia (“on line”). 

 

 Habilitat per treballar de 

forma autònoma. 

 

 Preocupació per la qualitat. 

 

 Millorar el propi 

aprenentatge i pròpia 

actuació i capacitat per 

planificar i gestionar el propi 

aprenentatge i reflexionar-hi. 

 
 

Taula 8.9.c .: Competències del perfil de la titulació d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió de l’UAB. 

 

En aquest estudi es recalca que el conjunt de competències són assolides per l’alumne 

de forma gradual i amb diferents nivells d’exigència. El nivell inicial de l’estudiant es te 

present quan comença els estudis i, conseqüentment, quin és el grau de competències 

que poden assolir.  
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Un altre punt interessant d’aquesta proposta és el fet que les competències d’una manera 

molt general s’haurien de treballar amb una seqüència preestablerta, en aquest cas es 

presenta de la següent forma: 

 

 Primer curs:  

 Comunicació (tant a nivell d’expressió escrita en treballs, informes i 

presa d’apunts, com a nivell d’expressió oral mitjançant l’exposició de 

treballs) 

 La científica (capacitat d’anàlisi i de síntesi a l’hora d’identificar 

problemes i les seves solucions). 

 Les competències interpersonals, que es comencen a treballar en grups 

de pràctiques. 

 Els valors ètics que es van enfortint a mesura que avança el procés 

formatiu. 

 

 Segon curs: 

 Aprofundiment de les competències desenvolupades als cursos anteriors. 

 Increment de l’adquisició de coneixements 

 Treball d’habilitats i competències de caire tecnològic dels diferents 

camps de l’informàtica. 

 Iniciar en competències de desenvolupament de l’autoaprenentatge. 
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 Tercer curs: 

 Continuació del desenvolupament de les competències dels cursos 

anteriors. 

 Competències de lideratge i raonament crític. 

 Adaptar-se a l’audiència, modelització de situacions reals i tenir 

iniciativa i esperit emprenedor. 

 Creativitat i valors estètics. 

 

La transmissió de valors ètics adequats es treballa progressivament al llarg de tota la 

titulació, tot i que és al tercer curs on pren una especial rellevància ja que l’estudiant ja 

te la capacitat per a gestionar dades sensibles relacionades amb l’àmbit personal i/o 

empresarial. 
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8.6.4. El perfil de les competències de la titulació D’ENGINYERIA EN 

TELECOMUNICACIONS. 

 

Aprofundint en la recerca de les competències de diverses titulacions de la branca 

científica i tècnica les quals ens haurien d’ajudar a centrar les possibles competències 

del formador de formadors de formadors (FFF), farem l’última incursió en les 

enginyeries en telecomunicacions. 

 

Com en els anteriors casos farem primer de tot referència a algun dels projectes que ha 

servit a les diferents universitats i facultats per tal de concretar els diferents perfils de 

les diverses titulacions que es cursen en els seus centres. Aquest cop mencionem el 

Career Space Project. 

 

 

8.6.4.1. Career Space Project. 

 

La gran diversitat d’especialitats, capacitats i qualificacions professionals al voltant de 

les tecnologies de la informació va originar la creació d’un consorci de grans empreses 

orientat a la generació de directrius i recomanacions pel que fa a la formació de personal 

especialitzat. D’aquesta manera neix el Career Space Project, participat per Cisco 

Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips 

Semiconductors, Siemens AG i Telefónica entre d’altres. 

 

A més a més d’una bona i sòlida base de capacitats tècniques en el camp de 

l’enginyeria, els estudiants precisen aprendre a treballar en equip intercalant 
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experiències reals. El Career Space Project remarca la necessitat de disposar de 

coneixements bàsics d’economia, mercats i empreses.  

 

A la vegada, aquest projecte, insisteix en la necessitat d’unes bones capacitats personals, 

com la capacitat per a la resolució de problemes, consciència de la necessitat de 

formació permanent, agudesa per atendre les necessitats dels clients i dels seus 

companys de projecte, i consciència de la diversitat cultural quan actuïn en un 

context mundial. 

 

 

8.6.4.2. El perfil de l’enginyer en Telecomunicacions a l’UPF. 

 

La transcendència dels resultats d’aquest projecte ha influït de tal manera que, per 

exemple, fos utilitzat de base de sortida per tal de plantejar les competències de la 

titulació d’enginyeria de Telecomunicacions especialitat en Telemàtica de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF). 

 

 

COMPETÈNCIES A NIVELL D’ESTUDIS 

 

 

 Seguretat. 

 

 

 Internet. 

 

 

 Disseny, instal·lació i gestió de rets de comunicacions. 

 

 

 Enginyeria i desenvolupament de software de comunicacions. 

 

 

 Operació i manteniment d’infraestructura. 
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 Innovació: Adaptació o incorporació de noves tecnologies TIC als processos productius de 

l’empresa. 

 

 Planificació i avaluació de prestacions de rets, sistemes i serveis telemàtics. 

 

 

 Especificació formal i enginyeria de protocols. 

 
 

Taula 8. 10.a.: Competències a nivell d’estudis de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’UPF. 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS GENÈRIQUES 

 

 

 Aplicació convenient de les tecnologies apreses i integració en l’estructura socioeconòmica. 

 

 

 Innovació. 

 

 

 Coneixement d’altres cultures i llengües. 

 

 

 Creativitat. 

 

 

 Gestió del coneixement. 

 

 

 Mentalitat interdisciplinar. 

 

 

 Interacció amb els usuaris. 

 

 

 Responsabilitat en autoformació. 

 
 

Taula 8. 10.b.: Competències transversals genèriques de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’ UPF. 

 

 

 
 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES 

 

 

 Desenvolupament R+D+I. 

 

 

 Integració de rets, equips i sistemes de comunicacions. 

 

 

 Desenvolupament i anàlisi d’aplicacions i serveis telemàtics. 
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 Gestió de productes i serveis telemàtics. 

 

 

 Suport tècnic. 

 

 

 Gestió de projectes telemàtics. 

 

 

 Gestió de la informació. 

 
 

Taula 8. 10.c.: Competències transversals específiques de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’ UPF. 

 

 

COMPETÈNCIES AFEGIDES EN LA TITULACIÓ UPF 

 

 

 Capacitat d’identificar les característiques principals del mercat de les telecomunicacions. 

 

 

 Saber analitzar l’impacte que les telecomunicacions tenen en el món de l’empresa. 

 

 

 Participació i capacitat de lideratge de projectes de telecomunicacions. 

 

 

 Capacitat d’assumir responsabilitats de gestió en àrees d’enginyeria de telecomunicació. 

 

 

 Intervenir en el món empresarial d’empreses usuàries, de serveis i operadors al voltant de les 

telecomunicacions. 

 
 

Taula 8.10.d.: Competències afegides de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’ UPF. 

 

 

8.6.4.3. El perfil de l’enginyer en Telecomunicacions a L’URV. 

 

Aquest projecte ha evolucionat a partir de la documentació generada per la xarxa 

ANECA d’Enginyeria de Telecomunicacions, hem plasmat tant els objectius formatius 

de la titulació com les competències específiques i transversals que hauria d’assolir 

l’alumne segons aquest. 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

380  

 

Els estudis conduents a la titulació de Graduat Universitari en Telecomunicacions tenen 

per objectiu bàsic la formació científica, tecnològica i socio-econòmica, i la 

preparació per a l’exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions en totes les activitats que les necessitin 

dins del marc normatiu. 

 

Relacionats amb aquests objectius estan els diferents tipus d’ensenyament que s’han 

d’impartir i la formació que s’ha d’assolir. Els graduats han d’aconseguir capacitats i 

competències tècniques i de conducta, tant genèriques, comunes a qualsevol titulació, 

com específiques, pròpies de les tecnologies que constitueixen el seu àmbit 

professional. Per tant, la formació que hauria de rebre l’estudiant ha d’estar constituïda 

per: 

 

 

 

FORMACIÓ CIENTÍFICA BÀSICA 

 

 

 Per comprendre els fonaments de les tècniques que ha d’utilitzar. També per adquirir hàbits 

intel·lectuals de raonament científic i d’aprenentatge per poder continuar estudiant al llarg de la vida 

professional.  

 

 

 Aquesta formació, es rep quasi exclusivament en l’etapa universitària i ha de ser molt sòlida. 

 
 

 

FORMACIÓ TECNOLÒGICA BÀSICA 

 

 

 Que proporciona un coneixement profund i fonamental de les tecnologies pròpies de la titulació. 

 

 

 Aquesta formació ha de ser també duradora i els ensenyaments corresponents són bàsics i generals, 

però dins les àrees de coneixement característiques de la titulació. 
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FORMACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA 

 

 

 Que proporciona el coneixement de les tècniques concretes per a l’aplicació pràctica d’enginyeria.  

 

 

 Es tracta d’una formació especialitzada, que ha d’estar molt actualitzada, és molt canviant i 

susceptible d’ajustar-se a les preferències de cada individu, dins el marge proporcionat per l’evolució 

del mercat. 

 

 

 Els ensenyaments corresponents són d’aprofundiment, especialització i preparació per l’exercici 

professional i la inserció en el mercat laboral. 

 
 

 

FORMACIÓ SOCIAL HUMANÍSTICA 

 

 

 Per tal d’exercir la professió en un àmbit col·lectiu (tècniques d’expressió oral i escrita, idiomes...), 

per conèixer la realitat del seu entorn professional (marc normatiu, regulació), per adquirir 

consciència de la dimensió social de les seves activitats (seguretat de l’ambient, ètica de la 

professió...). 

 
 

Taula 8. 11.a.: Formació de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’URV. 

 

 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 

 

 Capacitat per aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria. 

 

 

 Capacitat per dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i 

resultats. 

 

 

 Capacitat de dissenyar un sistema, component o procés de l’àmbit de la Tecnologia de la Informació i 

les Comunicacions per complir les especificacions requerides. 

 

 

 Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d’enginyeria de Telecomunicació. 

 

 

 Capacitat d’utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l’enginyeria moderna necessàries per la 

pràctica en l’enginyeria de Telecomunicació. 

 

 

 Capacitat per dissenyar, construir, explotar i gestionar xarxes de telecomunicacions, enteses com 

sistemes de transport de la informació. 
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 Capacitat per determinar la dimensió dels recursos necessaris i utilitzar-los amb eficàcia, a partir del 

coneixement de les tecnologies bàsiques de transmissió i per qualsevol mida o àmbit d’aplicació de 

les xarxes. 

 

 

 Capacitat per projectar i construir els sistemes de commutació necessaris en les xarxes de 

comunicacions. 

 

 

 Capacitat per realitzar un tractament simbòlic de la informació digitalitzada. 

 

 

 Capacitat per concebre, implementar i explotar els serveis de telecomunicacions en totes les seves 

formes, definint la seva organització, proposant els elements lògics de que es composen i establint els 

processos de comunicació necessaris entre els diferents components del sistema. 

 

 

 

 

 Capacitat per aplicar els avenços que es produeixin en les tecnologies de transmissió i de computació 

a la millora de la qualitat, el rendiment i la facilitat d’ús de tots els sistemes d’informació. 

 
 

Taula 8. 11.b.: Competències específiques de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’URV. 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 

 

 Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris. 

 

 

 Comprensió de la responsabilitat ètica i professional. 

 

 

 Capacitat per comunicar-se de forma efectiva en el vocabulari professional i idiomes pertinents. 

 

 

 Capacitat per afrontar l’aprenentatge al llarg de tota la vida professional. 

 

 

 Capacitat per parlar en una llengua estrangera. 

 

 

 Capacitat per parlar i exposar idees en públic de manera afectiva. 

 
 

Taula 8. 11.c.: Competències transversals de la titulació d’enginyeria en telecomunicacions de l’URV. 

 

En aquest últim treball es destaca de forma transcendental del seu disseny l’orientació 

en competències de la docència. Segons la convergència amb l’EEES, les competències 
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que els estudis universitaris haurien de desenvolupar, serien tant les tècniques com les 

professionals, entenent com a tals aquelles que permetin als universitaris desenvolupar 

les seves tasques tècniques en un entorn professional concret. 

 

La integració dels dos tipus de competències es pretén abordar, en aquest desplegament, 

mitjançant la utilització de les metodologies docents d’aprenentatge basades en 

projectes. Aquest és considerat el primer factor clau de la integració desitjada, els altres 

s’obtindrien de la utilització de les tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Amb aquest 

disseny , en el segon cicle dels estudis, s’inclourien les competències tècniques que el 

futur enginyer hauria d’adquirir, així com, les professionals que seran imprescindibles 

per assegurar el desenvolupament de les primeres. 

 

 

8.6.4.4. Competències màsters telecomunicacions UPC. 

 

Competències transversals generals per tots els màsters UPC: 

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o 

fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les 

competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, 

sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment 

l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació. 
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Competències específiques del màster universitari en Enginyeria de 

Telecomunicació: 

 Projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions de 

tots els àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). 

 Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris. 

 Exercir la direcció general, la direcció tècnica i la direcció de projectes de 

recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en 

l'àmbit de les TIC. 

 Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc 

coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests 

coneixements. 

 

Competències específiques del master's degree in Electronic Engineering: 

 Identificar, formular i resoldre problemes en l'àmbit de l'enginyeria electrònica. 

 Utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna per a una bona 

pràctica. 

 Dissenyar un sistema, component o procés que compleixi unes especificacions 

des de diferents punts de vista: econòmic, social, polític, ètic, de salut, ambiental 

i de sostenibilitat. 

 Realitzar i dirigir projectes. 

 Comprendre l'enginyeria com una activitat econòmica i empresarial. 

 Fer recerca i desenvolupar nous productes i serveis en l'àmbit de l'electrònica i 

les TIC. 
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 Aplicar coneixements de matemàtiques, de ciències i d'enginyeria de forma 

crítica. 

 Realitzar experiments, així com analitzar-ne els resultats i interpretar-los. 

 

Competències específiques del master's degree in Geomatics and Navigation  

 Entendre de manera detallada els fonaments físics de la geomàtica, l'observació 

de la Terra i la navegació, i aplicar-los a l'anàlisi i el tractament de les dades 

adquirides, i també conèixer els principals tipus de plataformes i sensors en 

ambdues temàtiques i identificar els idonis per a cada tipus d'estudi i aplicació. 

 Comprendre el funcionament intern dels sensors geomàtics i de navegació, 

dominar-ne l'ús i el calibratge, i processar les dades que proporcionen. 

 Entendre, assimilar i utilitzar els sistemes d'informació geogràfica. 

 Conèixer les característiques bàsiques dels formats d'emmagatzematge de les 

imatges de teledetecció i dades de navegació, accedir-hi, aplicar les correccions i 

calibratges necessaris, així com comprendre les tècniques de validació per als 

diferents tractaments que requereixin. 

 Llegir, visualitzar i extreure paràmetres físics de les dades que proporcionen les 

imatges obtingudes mitjançant sistemes d'observació de la Terra, en diferents 

plataformes i dades de navegació, amb un coneixement detallat del procés físic 

que relaciona les dades mesurades pels sistemes i els paràmetres físics obtinguts. 

Programar a nivell d'usuari i utilitzar els programes comercials de tractament 

digital d'imatge. 

  Utilitzar adequadament les eines matemàtiques amb què s'obté informació útil 

de les imatges i les dades, aplicar tècniques de classificació supervisada i no 
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supervisada, i establir els criteris i la idoneïtat de cada tècnica sobre diferents 

resolucions espacials i espectrals de les imatges. 

 Entendre i utilitzar les tècniques de navegació idònies per establir tant la 

navegació com el posicionament, de manera fiable i precisa, i tractar i analitzar 

les dades d'interès en la navegació i el posicionament. 

 Dominar les definicions dels diferents paràmetres biofísics obtenibles per 

teledetecció i els algoritmes utilitzats en aquest procés, per extreure'n la 

informació rellevant, i utilitzar la instrumentació necessària per a la mesura 

d'aquests paràmetres i el tractament i anàlisi de les dades que proporcionen. 

 Conèixer i dominar els diferents aspectes de la posada en marxa d'un sistema de 

teledetecció o navegació, tant per satèl·lit com aerotransportat, i determinar 

quins són els que formen el segment espai i quins, el segment Terra. 

 Entendre i determinar el procés de transmissió de dades, des de la captura fins a 

la presentació a l'usuari final, i també el sistema de comunicacions més idoni per 

distribuir-les, tant en un sistema de teledetecció com en un de navegació, que 

n'asseguri la correcta distribució. 

 Conèixer i utilitzar les fonts d'informació bibliogràfica i les bases de dades 

d'imatges de satèl·lit i dades de navegació i posicionament, per extreure'n 

informació aplicant la metodologia de la recerca científica. 

 Conèixer algunes de les aplicacions més noves de la teledetecció i la navegació, 

i aplicar les normes bàsiques de publicació de resultats en forma d'articles de 

recerca, informes tècnics i tesis. Determinar de forma autònoma l'estat de la 

qüestió de les tècniques actuals i futures en teledetecció i  navegació. 

 Integrar els coneixements acadèmics adquirits amb les demandes laborals, 

detectar necessitats d'una empresa que requereixin coneixements especialitzats i 
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identificar els recursos útils més idonis, desenvolupant habilitats de cooperació 

amb professionals d'altres àmbits. 

 Seleccionar de forma autònoma, encara que supervisada pel tutor, el millor 

tractament de les dades per a l'estudi d'un tema, desenvolupar habilitats 

d'organització i treball en grup, de manera científica, per donar una estructura 

coherent a la seva presentació escrita i oral. 

 Integrar les competències adquirides en l'àmbit de la teledetecció i la navegació, 

defensant davant d'un públic especialitzat i no especialitzat el treball de fi de 

màster. 

 

 

8.6.5. Objectius i competències complementàries de la vessant científica 

i tècnica. 

 

Com ja s’ha fet esment més d’un cop, les competències no són tals sinó es posen en joc, 

per tant, i com a idea recurrent en tots els projectes analitzats, aquets reflexionen sobre 

la metodologia de formació la qual hauria de donar gran protagonisme a aspectes que 

lliguin els estudis amb la realitat professional: 

 

 El plantejament de problemes reals per ser resolts en un termini prefixat, com 

ara projectes, problemes industrials, treballs finals de carrera, grups de treball o 

de discussió de situacions reals... 
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 El contacte amb la realitat industrial, fomentant visites, estades i pràctiques 

en empreses d’una durada apreciable i realment supervisades i tutelades des de 

l’acadèmia, amb objectius concrets i planificació al màxim de rigorosa. 

Aprendre les relacions de dependència i d’autoritat, l’acompliment de terminis o 

la presa de decisions en absència de tota la informació són aspectes molt difícils 

de simular en el món acadèmic. 

 

 La participació de professionals industrials en la definició i la impartició de 

l’ensenyament, via professorat associat o figures similars, cosa que es considera 

imprescindible per a la formació real del futur professional. 

 

Caldria no oblidar que algunes de les competències que s’haurien d’assolir, 

s’adquireixen de manera difusa en múltiples activitats i per a simple presència en el 

centre. La netedat, el respecte a les persones i a les coses, la puntualitat, l’ordre, la 

comunicació àgil o la relació amable i amb esperit de col·laboració entre persones 

són valors que s’han de respirar en l’atmosfera del centre i en cadascun dels moments i 

activitats. És responsabilitat dels equips directius del centre d’aquest clima, que és un 

element formatiu de primer ordre. 
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9. LES COMPETÈNCIES DEL FORMADOR                             

DE  FORMADORS DE FORMADORS 
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9.      Les competències del formador de formadors dels formadors. 

 

9.1. Introducció. 

9.2. Competències generades per la caracterització de les competències professionals. 

9.2.1. La tipologia de les competències. 

9.2.2. La formació en el desenvolupament de les competències professionals. 

9.3. Competències com a formador de formadors. 

9.3.1. Introducció. 

9.3.2. El formador de formadors de formadors (FFF) com a professional. 

9.3.3. Les competències com a formador. 

9.3.4. Les competències com a formador de formadors. 

9.4. Les competències generades des de la docència. 

9.4.1. Introducció. 

9.4.2. Competències genèriques. 

9.4.3. Competències exclusivament docents. 

9.4.4. Les competències generades a partir dels formadors de formació continua. 

9.5. Competències generades per la influència de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

9.5.1. Introducció. 

9.5.2. Factors que inhibeixen o potencien la incorporació de les NTICs. 

9.5.3. El canvi de concepció que comporten les NTICs. 

9.5.4. Competències transversals i específiques generades per l’aplicació de les 

NTICs. 

9.5.4.1. Competències transversals generades per l’aplicació de les 

NTICs. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

391  

 

9.5.4.2. Competències específiques com a formador generades per 

l’aplicació de les NTICS. 

9.5.4.3. Competències específiques coma formador de formadors de 

formadors (FFF) generades per l’aplicació de les NTICs. 

9.6. Competències generades per la influència del context i l’experiència. 

9.6.1. Introducció. 

9.6.2. Coneixement i influència del context. 

9.6.3. El canvi de visió en la formació. 

9.6.4. L’efecte sobre el rol de formador. 

9.7. Competències generades de l’anàlisi dels diferents agents de la formació continua. 

9.7.1. Introducció. 

9.7.2. Competències generades des de l’anàlisi de la formació del formador de 

formadors de formadors (FFF). 

9.7.3. Competències generades a partir de l’anàlisi de l’experiència com a 

formador del formador de formadors de formadors (FFF). 

9.7.4. Competències generades de la síntesi de l’anàlisi dels diferents agents de 

la formació continua del professorat. 

9.8. Competències generades de l’estudi del coneixement científic. 

9.8.1. Introducció. 

9.8.2. Competències generades pel currículum científic i tecnològic. 

9.8.2.1. La seqüència. 

9.8.2.2. Els límits del saber. 

9.8.2.3. Aproximacions al currículum. 

9.8.2.4. Relació entre teoria i experimentació. 

9.8.3. La resolució de problemes. 
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9.8.4. Treball al laboratori. 

9.8.5. Altres competències generades de la formació en ciències i tecnologia. 

9.9. Competències generades de l’anàlisi de les titulacions superiors. 

9.9.1. Objectius i competències genèriques generades de l’estudi de les 

titulacions superiors. 

9.9.2. Competències generades de l’estudi de les titulacions de l’àmbit 

pedagògic. 

9.9.2.1. Competències generades a partir del perfil de mestre. 

9.9.2.2. Competències generades a partir de les competències docents 

específiques de l’àrea de matemàtiques i ciències naturals. 

9.9.2.3. Competències generades a partir del perfil i els objectius de la 

titulació de mestre. 

9.9.2.4. Competències generades de l’estudi de la titulació de pedagogia. 

9.9.2.5. Competències generades de l’estudi de la titulació de 

psicopedagogia. 

9.9.3. Competències generades de l’estudi de les titulacions de l’àmbit científic i 

tecnològic. 

9.9.3.1. Competències generades de l’estudi dels objectius de formació de 

les titulacions de l’àmbit científic i tecnològic. 

9.9.3.2. Competències generades de l’estudi de les competències de les 

titulacions científiques i enginyeries. 
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9.1. INTRODUCCIÓ. 

 

En aquest capítol ens plantegem finalment destacar les competències que haurien 

d’esbossar el perfil del formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i 

tecnològic. Poc a poc anirem repassant punt per punt la recerca duta a terme al llarg 

d’aquest projecte en el qual hem intentat tractar totes les vessants i punts de vista que 

ens podien donar pistes sobre les competències que ens definirien al formador de 

formadors de formadors (FFF). 

 

Recularem fins al principi del treball per remarcar que entenem per competència i pas a 

pas reflexionarem i anunciarem les diferents competències que n’extraurem de cada 

capítol des del punt de vista com a formador, com a científic i/o tecnòleg, de la 

influència de les NTICs, de les conseqüències de l’evolució de la docència, de les 

característiques especials d’ensenyar ciències o tecnologia... 

 

Amb aquesta metodologia pretenem sintetitzar en aquest capítol 9 les competències, els 

objectius i les necessitats a les quals hauria de donar resposta el formador de formadors 

de formadors (FFF) de la vessant científica i tecnològica com a conclusió principal de la 

recerca portada a terme amb aquest projecte.  
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9.2. COMPETÈNCIES GENERADES PER LA 

CARACTERITZACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS. 

 

Entenem les competències com les funcions, tasques i els rols d’un professional, 

incumbència, per tal de desenvolupar adequadament i idòniament en el seu lloc de 

treball, suficiència, les quals són resultat i objecte d’un procés de capacitació i 

qualificació. 

 

La competència professional la veiem com la capacitat de realitzar les activitats 

corresponents a una professió conforme als nivells esperats en el treball. El concepte 

inclouria també la capacitat de transferir aquestes destreses a noves situacions dins de 

l’àrea professional, i més enllà, a professions afins. Aquesta flexibilitat sovint implicaria 

un nivell de destreses i coneixements major del que seria habitual, inclús en els 

treballadors amb experiència. 

 

Aprofundint un xic més, la competència la definirem com l’aptitud per afrontar amb 

eficàcia una família de situacions anàlogues, mobilitzant a consciència i de manera a la 

vegada ràpida, pertinent i creativa, múltiples recursos cognitius: sabers, capacitats, 

microcompetències, informacions, valors, actituds, esquemes de percepció, d’avaluació 

i de raonament. 

 

Però com ja hem recalcat durant el capítol 1, “Les característiques de les competències 

professionals”, aquestes no són un estat ni un coneixement que es té, i per tant, aquestes 

no es poden reduir a un saber o saber fer. Tenir coneixements o habilitats no implica ser 
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competent. Les competències contenen o integren recursos (coneixements, habilitats, 

actituds) però van més enllà, orquestrant-los. Caldria destacar el component aplicatiu, 

el caràcter contextualitzador de les competències. 

 

La competència no resideix en els recursos o capacitats sinó en la mobilització que 

d’aquests mateixos es realitza. Per ser competent és necessari posar en joc el repertori 

de recursos, saber és a més a més de posseir, utilitzar. 

 

Encaminant-nos cap al món de la formació, un formador no pot reduir la seva acció a 

l’aplicació directa dels principis, teories o lleis d’ensenyament-aprenentatge d’un 

context a un altre sense més. El pas del saber a l’acció és una reconstrucció, un procés 

amb valor afegit. Competència és un procés no un estat. Posant en pràctica-acció la 

competència serà com aconseguirem arribar a ser competents. 

 

Ens encaminem cap a un saber fer competent, on la competència exigeix saber 

encadenar unes instruccions i no només aplicar-les aïlladament, on les competències no 

es poden separar de les condicions específiques que la posen a prova, el context. 

 

La utilitat de la competència professional es troba en la capacitat d’aquesta per a fer 

front a contextos canviants i en els que la polivalència i la flexibilitat són necessaris. Per 

la solució de problemes en un context particular, caldrà doncs que a partir de l’anàlisi, i 

per al mateix, es mobilitzin tots els recursos, sabers, dels quals disposa l’individu per tal 

que pugui resoldre de forma eficaç el problema plantejat. 
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Capacitat per analitzar i mobilitzar recursos i sabers  i adaptar-los en funció 

del context d’aplicació. 

 

 

Si acceptem que la competència professional es planteja en un context canviant, seria 

totalment coherent deduir la seva inevitable evolució i per tant la seva necessària 

avaluació. Les competències poden ser adquirides durant tota la vida activa, constituent 

un factor capital de flexibilitat i d’adaptació a l’avaluació de les tasques i treballs. 

 

 

Avaluar les pròpies capacitats i competències i impulsar l’adquisició de noves 

al llarg de la vida activa. 

 

 

A la vegada com a formador de formadors de formadors (FFF) que és, caldria que 

treballés en l’assimilació per part dels formadors de formadors (FF) i dels formadors (F) 

de les mateixes competències, per ser aquestes genèriques de qualsevol professió, per 

tant: 

 

 

Fomentar la formació i formar per aconseguir interioritzar en l’equip de 

formadors de formadors (FF) i formadors (F) les dues anteriors competències. 
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9.2.1. La tipologia de les competències. 

 

Hem recalcat al llarg del projecte, que diferenciem dos tipus de competències, les 

genèriques o transversals, essencials per al desenvolupament vital de tots els individus i 

desenvolupades principalment en la formació de base, i les competències específiques, 

derivades de les exigències d’un context de treball, la formació de formadors de  

formadors en el cas que ens ocupa, i tractades principalment en la formació continua. 

 

Caldria doncs enfocar la tasca del formador de formadors de formadors (FFF) cap a la 

potenciació de les competències genèriques o transversals dels formadors de formadors 

(FF), tot i que aquestes tindrien una aplicació transversal i que capacitarien per una gran 

diversitat de feines i tasques, per tant, podem concloure que no seria aquesta una 

competència exclusiva del FFF de l’àmbit científic i tecnològic, sinó que compartida 

amb altres perfils. 

 

 

Impulsar noves competències genèriques per al perfil dels formadors de 

formadors (FF) en els àmbits: 

 Intel·lectual-Cognitiu (raonament, sentit crìtic). 

 Interpersonal (treball en equip, lideratge). 

 Gestió i Comunicació de la informació. 

 Gestió (planificació, responsabilitat). 

 Valors ètics-professionals (respecte, confidencialitat, medi ambient). 
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On hauria d’agafar especial rellevància la figura del formador de formadors de 

formadors (FFF) de l’àmbit científic-tecnològic seria en el foment de les competències 

específiques o tècniques característiques del perfil dels formadors de formadors (FF), 

determinades aquestes per la seva activitat laboral,  ja que són principalment aquestes 

les que buscarà descobrir o impulsar el FF en la formació contínua del seu perfil que 

rebrà per part del FFF. 

 

 

Impulsar i crear noves competències específiques per al perfil dels formadors 

de formadors (FF) en els àmbits: 

 Coneixements (conceptes, coneixements, tècniques, teories). 

 Professionals (comunicació, indagació). 

 Acadèmiques 

 

 

Arribats en aquest punt, voldríem recordar les principals característiques a les quals 

haurien de respondre les competències que perfilen qualsevol professional, i doncs, 

també haurien de complir-les les competències que encarrilaran la figura del formador 

de formadors de formadors (FFF). 

 

 Caràcter tècnic-pràtic, per una banda requereixen sabers tècnics i acadèmics, 

però aplicats en un determinat context, posades en acció. 

 Caràcter aplicatiu, transferibilitat, saber mobilitzar els coneixements que es 

posseeixen en les diferents i canviants situacions de la pràctica. 
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 Caràcter contextualitzat, saber reflexionar, organitzar, seleccionar i integrar 

allò que pot ser millor per dur a terme l’activitat professional. 

 Caràcter reconstructiu, capacitat de crear i recrear-se contínuament en la 

pràctica professional. 

 Caràcter combinatori, complementar coneixements, procediments, actituds, 

activitats, capacitats personals. 

 Caràcter interactiu, interacció entre persones i context. 

 

 

9.2.2. La formació en el desenvolupament de les competències 

professionals. 

 

Referent al context i al moment de la formació: 

 

 

Enquadrar la investigació i la formació del formador de formadors de 

formadors (FFF) dins de l’àmbit de la formació contínua i la formació laboral 

del professorat científic i tecnològic. 
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Resultant de la diferència entre formació i desenvolupament: 

 

 

Capacitat per adaptar-se a un alumnat que ja ocupa un lloc de treball, 

concretament formadors. 

 

Participar en la creació de les condicions favorables per a adquirir i 

desenvolupar competències, involucrant també a les institucions. 

  

Perseguir l’objectiu final del desenvolupament de les competències, l’aprendre 

a aprendre. 

 

 

En funció de l’experiència en el desenvolupament de les competències: 

 

 

Fomentar experiències afavoridores del desenvolupament de competències, 

com són el desconeixement i la dificultat. 
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Des del punt de vista del desenvolupament de les competències i les organitzacions: 

 

 

Potenciar que els alumnes-formadors assumeixin un determinat grau de 

responsabilitat en la pròpia formació, fomentant la reflexió enfront la seva 

formació i el seu treball. 

 

 

A partir dels aspectes fonamentals que caracteritzen i diferencien la formació en el 

desenvolupament de la competència professional: 

 

 

Impulsar processos d’aprenentatge que afavoreixin l’orientació cap a l’acció 

del participant, agafant com a referent el marc organitzador en el qual la 

situació de treball és situació d’aprenentatge. 

 

Treballar donant un valor principal a l’estratègia metodològica com a element 

clau per la formació basada en competències, en la qual l’experiència, el 

context i l’acció són els seus elements principals i definitoris. 
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Desenvolupar mètodes actius, imprescindibles per la transmissió de la 

competència d’acció, com les formes socials, el treball en grup, el treball en 

equip, les condicions de treball, i alhora aplicar mètodes reactius, sobretot per 

la transmissió de coneixements i destreses bàsiques. 

 

Desenvolupar modalitats i accions formatives que facilitin l’adquisició de 

competències. 

 

Desenvolupar competències dins de l’àmbit de la formació contínua del 

professorat: 

 Coneixements generals. 

 Coneixements específics de l’entorn de la formació contínua del 

professorat científic i tècnic. 

 Coneixements de procediment. 

 Coneixements operatius o de saber fer. 

 Saber fer relacional. 
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9.3. COMPETÈNCIES COM A FORMADOR DE FORMADORS. 

 

9.3.1. Introducció. 

 

Seguint avançant en la tasca de perfilar les competències que ens emmarquin al 

formador de formadors de formadors (FFF), en aquest apartat anunciarem aquelles que 

es desprenen de l’estudi del capítol 3 d’aquest projecte “El formador de formadors”.  

 

Caldria que en aquest punt es reflectís que el perfil professional del formador de 

formadors de formadors (FFF) hauria d’interioritzar i tindre com a referent les 

situacions de treball tant del formador de formadors (FF) com les de la figura del 

formador (F). 

 

Així, tal i com hem fet anteriorment en el capítol 3, se’ns presentaran diverses 

competències referides al formador de formadors de formadors (FFF), les quals tenen el 

seu origen en l’anàlisi que hem fet del perfil de formador (F) des del punt de vista 

pedagògic, didàctic..., com també anunciarem diverses competències reflex del perfil 

del formador de formadors (FF). 

 

Alhora i com a últim referent de la cadena caldria tindre en compte a l’hora de descriure 

la competència del formador de formadors de formadors (FFF) a l’alumnat, receptor 

final de la formació cientifica-tècnica a les facultats, instituts, escoles... i la relació i 

comunicació que caldria potenciar amb aquests. 
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9.3.2. El formador de formadors de formadors (FFF) com a 

professional. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) com a professional el podríem descriure 

com la persona que sap gestionar competentment una situació professional complexa, en 

aquest cas la formació dels formadors de formadors (FF) i tot allò que engloba aquesta. 

Genèricament, tot formador de formadors de formadors (FFF) hauria de ser caracteritzat 

per les següents característiques: 

 

 

Procedir de forma pertinent, més enllà d’allò prescrit, en un context o situació 

determinada. 

 

Combinar recursos personals i de l’entorn, mobilitzant-los de la millor manera 

possible, en un determinat context. 

 

Transferir els seus recursos personals a les situacions que el context requereixi. 

 

Aprendre de l’experiència i aprendre a aprendre. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

405  

 

 

Compromès amb la seva feina i en la relació professional amb els altres. 

 

 

 

9.3.3. Les competències com a formador. 

 

Un dels primers passos que farem serà definir la figura del formador de formadors de 

formadors (FFF) des del punt de vista de les competències que el definirien com a 

formador, ja que el formador de formadors de formadors (FFF) segueix sent un 

formador, això si, un formador de formadors de formadors. Per tant, una bona part de 

les competències que l’haurien de perfilar podrien ser coincidents i/o contextualitzades 

amb les que defineixen la figura del formador (F): 

 

 

 

Impulsar el desenvolupament dels programes, de la formació. 

 

Vetllar per l’apropiada transmissió i transferència de coneixements, habilitats i 

actituds. 
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Especialista en una matèria, caracteritzat per la seva experiència en els 

continguts a desenvolupar. 

 

Dominador d’aspectes pedagògics, els quals haurà de posar en joc junt amb els 

continguts. 

 

Capacitat per impartir la formació, tenint en compte la planificació, el 

desenvolupament i l’avaluació. 

 

Capacitat per evolucionar per tal de millorar la formació pedagògica. 

 

Definir el context intern i extern de la formació que es porta a cap. 

 

Seleccionar la modalitat d’organització de la formació més adequada segons 

l’avaluació de les necessitats. 

 

 

Des d’un punt de vista pedagògic-didàctic, caldria que plantegéssim una altra sèrie 

d’objectius per tal de centrar la figura del formador de formadors de formadors (FFF) 

des de la vessant com a formador: 
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Especialista en concepció pedagògica i concepció de la formació. 

 

Elaborar els plans de formació. 

 

Capacitat per detectar les necessitats dels participants. 

 

Impulsor de la formulació d’objectius de formació. 

 

Capacitat per dissenyar estratègies metodològiques, disseny de productes i útils 

pedagògics des del punt de vista dels processos formatius i les noves 

tecnologies. 

 

Capacitat per determinar la temporalització i disseny de l’avaluació. 

 

Impulsar el desenvolupament de nous productes i de l’ús de les NTICs. 

 

Proporcionar el tipus de formació més adequat en funció de les necessitats 

individuals i socials. 
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Dissenyar processos de formació oberts i flexibles. 

 

Assistència i tutoria als participants pel que fa a les seves necessitats 

formatives. 

 

 

 

9.3.4. Les competències com a formador de formadors. 

 

En aquest apartat intentarem apuntar aquelles competències que haurien de perfilar la 

figura del formador de formadors de formadors (FFF) basant-nos en aquelles que 

formen part dels perfils de formador de formadors (FF) i les quals creiem que caldria 

que desenvolupessin també els formadors de formadors de formadors (FFF) o una 

evolució d’aquestes. 

 

En un principi, la figura del formador de formadors (FF) l’hem descrit com aquell que 

hauria d’ajudar al professor (F) perquè sigui capaç d’augmentar i perfeccionar els seus 

coneixements i experiències que li permetin satisfer els seus interessos i d’aquesta 

forma poder desenvolupar-se individual, social, laboral i políticament. Per tant, en una 

ràpida simplificació, per definir al formador de formadors de formadors (FFF), tant sols 

hauríem de pujar un nivell, de manera que el podríem definir com: 
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Aquell que hauria d’ajudar al formador de formadors (FF) perquè sigui capaç 

d’augmentar i perfeccionar els seus coneixements i experiències que li permetin 

satisfer els seus interessos i d’aquesta forma poder desenvolupar-se individual, 

social, laboral i políticament. 

  

 

Com a tret de sortida, fixarem tres objectius a partir dels quals anirem desgranant la 

resta: 

 

 

Capacitat per posar en funcionament els mecanismes pedagògics que li 

permetin mitjançar entre la cultura i els participants. 

 

Conèixer el context en el que es desenvolupa el procés d’ensenyament-

aprenentatge per tal que sigui significatiu pel participant i s’adeqüi a les 

necessitats, interessos i experiències d’aquests. 

 

Desenvolupar les cinc fases de la formació: Anàlisi, Disseny, Execució, 

Seguiment i Control-Avaluació. 
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De d’un punt de vista de les funcions de docència de nou apareixerien competències 

contextualitzades al nivell que ens trobem: 

 

Conèixer els continguts específics cientifico-tecnològics al nivell d’expert en 

l’especialitat en la qual intervingui. 

 

Formació pedagògica específica a nivell d’expert. 

 

 

Tenint en compte les funcions de recolzament de la docència podríem anunciar les 

següents competències: 

 

 

Planificació de la formació: 

 Avaluació de necessitats. 

 Establiment d’objectius. 

 Disseny del pla/programa. 

 Avaluació del procés, resultats i impacte. 

 

Organització i gestió de la formació. 

 

Programar el procés d’aprenentatge. 
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Oferir diferents tipus de formació per tal de satisfer les necessitats específiques 

tant socials com individuals. 

 

Definir/Dissenyar/Ajustar segons les necessitats dels formadors (F) i els 

formadors de formadors (FF). 

 

Adequar el procés a individus/grups, identificació amb objectius i formes de 

treball. 

 

Impartir el curs d’acord amb la programació establerta. 

 

Transmetre i exercitar coneixements/destreses/actituds. 

 

Comptar amb les experiències i la formació inicial que els formants aporten a 

la formació, d’acord amb les necessitats de professionalització del formador-

alumne. 

 

Aproximar la formació al món del treball dels participants. Vincular les 

accions de formació amb les de treball. 
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Avaluar la formació impartida, implicant els instruments d’avaluació per 

recollir la informació necessària. 

 

Avaluació dels efectes de la formació i impacte. 

 

 

Caldria destacar també les competències que encaminen la formació cap a la 

individualitat de cada participant, que hauria d’aprendre, que podria aprendre. Part de la 

seva tasca hauria d’anar dirigida a ajudar i gestionar la pròpia formació : 

 

 

 

Facilitar el feedback amb els participants. 

 

Ajudar als alumnes-professors a identificar i utilitzar les oportunitats de 

formació adequades. 

 

Assessorar a l’alumne a acordar els objectius didàctics. 

 

Encaminar als participants en l’establiment de les necessitats de formació 

individual.  
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Ajudar a disposar d’habilitats formatives apropiades. 

 

 

Des de la vessant de les funcions d’investigació, podem destacar les competències que 

ressenyem a continuació: 

 

 

Impulsar la investigació evolutiva. 

 

Fomentar la investigació acció. 

 

Disseny de materials didàctics relacionats amb les activitats previstes. 

 

Constant innovació i investigació de les possibilitats de formació. 

 

 

Analitzant la proposta de Donnay que ja hem reflectit en el capítol 3 (punt 3.4.3. “Una 

proposta més àmplia, Donnay”), ens obre la reflexió de considerar prèviament i com a 

referent les situacions de treball en interacció, tant la del professorat (F), com la dels 

formadors de formadors (FF), així com finalment la del formador de formadors de 

formadors (FFF). 
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Atendre com a referent significatiu, tenint en compte l’evolució de les tasques i 

necessitats de la docència, la situació de treball del professorat (F) i dels 

formadors de formadors (FF). 

 

 

El mateix autor destaca que tant al professorat (F) com als formadors de formadors (FF) 

se’ls demana més polivalència, més autonomia i responsabilitat, per tant, això hauria de 

suposar als formadors de formadors de formadors (FFF): 

 

 

Donar resposta a les necessitats formatives dels formadors (F) i formadors de 

formadors (FF) de la docència que desenvoluparà competentment. 

 

Assumir noves qualificacions desenvolupades mitjançant la pròpia formació. 

 

 

Un segon element que actua com a referent pels formadors de formadors de formadors 

(FFF) és l’aprenentatge del professorat (F) i dels formadors de formadors (FF) en les 

situacions de treball. En un principi, aquestes no s’haurien de considerar situacions de 

formació inicialment, però provoquen en el professorat participant en els cursos, 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

415  

 

situacions d’aprenentatge que cal que siguin considerades pel formador de formadors de 

formadors (FFF). 

 

 

Considerar les necessitats, experiències i interessos dels formadors (F) i 

formadors de formadors (FF). 

 

 

A la vegada, caldria que es considerés també com a element important en la definició 

del perfil del formador de formadors de formadors (FFF), la part contextual. 

 

 

Incorporar en les seves accions, l’especialitat i la percepció que es dona a la 

formació en l’entitat que demanda la formació. 

 

 

Dels perfils que presenta Di Bartolomeo (punt 3.4.5.), els quals integren funcions, rols i 

activitats dels formadors, destacaríem i assumiríem pel perfil del formador de formadors 

de formadors (FFF) algunes de les competències que identifiquen els perfils humanista i 

crític. 
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Tindre en compte les necessitats, interessos i experiències dels participants en 

la formació. 

 

Abraçar en el procés de formació, tota la persona, i no només un sector de 

coneixements i habilitats. 

 

Considerar els coneixements, habilitats i característiques culturals, el grup. 

 

Donar major importància a l’aprenentatge. 

 

Participar conjuntament en el procés ensenyament-aprenentatge amb 

l’alumne-professor. 

 

Impulsar les necessitats, interessos i experiències dels participants com a 

referent del treball individualitzat. 

 

Facilitar el procés d’aprenentatge sense ser l’únic punt de referència per als 

participants. 
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Treballar en equip, intercanviar experiències. 

 

Potenciar la investigació-acció com a mètode per gestionar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Fomentar l’avaluació formativa tenint en compte l’adequació dels continguts al 

grup i al context. 

 

Investigar i innovar en la pràctica diària. 

 

Fomentar la col·laboració entre col·legues de formació i/o altres contextos. 

 

Potenciar la reflexió de i sobre l’acció de la formació. 

 

 

Adaptant la proposta de Navio, on es decanta per donar a la formació que haurien de 

desenvolupar els formadors de formadors (FFF) una orientació social-

reconstruccionista, caldria afegir la reflexió i l’esperit crític que hauria de gestionar el 

docent en referència a la complexitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. A més a 

més, com que l’ubica dins del paradigma ecològic, converteix el context en element 

bàsic en el qual recolzar la reflexió i la crítica. 
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Aquest model de crítica i reconstrucció social veu en la pràctica el moment d’aplicació 

de la teoria i també l’ocasió d’adquirir coneixements, considerant  tres aspectes com a 

fonamentals; la importància del bagatge cultural que posseeix el formador, la 

importància dels processos de reflexió i crítica; i el compromís del docent com a 

transformadors de la realitat d’actuació. 

 

Considerant pel formador de formadors de formadors (FFF) el model contextual crític 

de formació de formadors proposat per Navio, podríem plantejar les següents 

competències per emmarcar el perfil del formador de formadors de formadors (FFF). 

 

 

Considerar el context, no limitat a allò pròxim a l’activitat com a formador. 

Incloure la part sociolaboral, cultural, econòmica, política, tecnològica, 

artística, emmarcat en el principi d’educació permanent. 

 

Facilitar els processos d’innovació en la realitat tant canviant de la formació. 

 

 

El model contextual crític de formació de formadors, considera quatre referents, els 

quals suposen també competències que haurien de definir al formador de formadors de 

formadors (FFF). 
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Pel que fa referència a la formació inicial: 

 

Dominar els continguts de la disciplina o disciplines que com a formador 

especialista domina. 

 

Integrar estructures pedagògiques avançades. 

 

Integrar la realitat del món del treball dels formadors entesa en sentit ampli i 

en tots els seus aspectes. 

 

 

Referent a la formació contínua: 

 

Dominar les tècniques d’anàlisi del procés, de reflexió crítica i de facto. 

 

Dominar les tècniques d’anàlisi de resultats, de reflexió crítica post facto. 

 

Conèixer les tendències del món del treball, la docència. 
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Impulsar la innovació com a transformació de les accions formatives en funció 

de les necessitats del context i com a fruit dels processos de reflexió i 

contrastació. 

 

 

Atendre el context referencial als àmbits professional i ocupacional. 

 

 

Per tancar aquest punt, anotarem un seguit de competències que creiem que caldria que 

també desenvolupessin els formadors de formadors de formadors (FFF), les quals 

apareixen de l’estudi d’altres propostes específiques per la formació de formadors, 

analitzades al capítol 3. 

 

 

Flexibilitzar els programes als requisits canviants de l’àmbit d’aplicació. 

 

Potenciar els elements de contrast, comparació i crítica reflexiva de la 

formació. 

 

Impulsar la investigació sobre la formació de formadors de formadors. 

 

Potenciar la competència per a l’acció pedagògica: 
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 Competència tècnica. 

 Competència metodològica. 

 Competència participativa. 

 Competència social, que afecta a la relació que s’estableix entre 

formador i participant i que transcendeix al context en el que la 

formació es desenvolupa. 

 

Perseguir la millora de les tècniques pedagògiques i metodològiques, d’ajuda 

pedagògica, d’avaluació, de programació... 

 

Potenciar l’actualització cientifico-tècnica sobre l’especialitat de la qual s’és un 

expert. 
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9.4. LES COMPETÈNCIES GENERADES DES DE LA DOCÈNCIA. 

 

9.4.1. Introducció. 

 

Continuant amb el nostre objectiu d’intentar precisar les competències que haurien de 

definir al formador de formadors de formadors (FFF), entrarem en l’anàlisi de les 

competències docents ja exposades al llarg del capítol 4. En aquest, hem apuntat que la 

funció docent es podria estructurar en tres grans blocs o tasques en els quals podríem 

englobar la major part de les competències que els definirien. 

 

 Fèiem referència, a la tasca de coneixedor disciplinari on s’inclourien les 

competències tècniques o conceptuals que integren el saber de la professió i de 

la disciplina concreta. 

 

 La tasca com a mediador en el procés d’ensenyament-aprenentatge i les 

competències psicopedagògiques i metodològiques que integren el saber i el 

saber fer. 

 

 I finalment, la tasca social, la interacció de la pràctica docent en el context 

implicant les competències socials que integren el saber ser i el saber estar, 

aspectes d’organització, de gestió, de comunicació... 
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9.4.2. Competències genèriques. 

 

Per començar, ens apropiarem la proposta de Rodríguez (2003),  en la qual determina 

les competències transversals que haurien de posseir tots els titulats universitaris, per 

tant, conseqüentment, també la fixarem com a base de les competències genèriques pel 

formador de formadors de formadors (FFF): 

 

 

Competències interpersonals: 

 Comunicació. 

 Treball en equip. 

 Lideratge. 

 

Competències cognitives: 

 Resolució de problemes. 

 Pensament crític. 

 Raonament quotidià. 

 Creativitat. 

 

Competències instrumentals: 

 Gestió. 

 Instrumentals (idiomes, informàtica, documentació). 
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9.4.3. Competències exclusivament docents. 

 

A partir dels diferents llistats que hem anat presentant en l’apartat 4.2.2., competències 

exclusivament docents, hem portat a cap una revisió i tria de les que són significatives 

per a la definició del formador de formadors de formadors (FFF), tot fent una única 

proposta a partir de totes les competències docents anunciades pels diferents autors 

destacats. 

 

De totes les possibles classificacions i organitzacions de les competències orientades a 

la docència ens quedem per tal de fer la nostra proposta amb la que presentava Scriven 

per ser aquesta més descriptiva i pautada. 

 

Coneixement de la responsabilitat de l’ensenyament: 

 

Coneixement del camp concret de l’ensenyament. 

 

Coneixement d’altres matèries presents en el currículum. 

 

Coneixement del centre i del context. 

 

Coneixement de les responsabilitats docents. 
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Planificació i organització de l’ensenyament: 

 

Organitzar l’ensenyament. 

 

Diagnosticar els coneixements i destreses prèvies dels estudiants necessàries 

per assolir un conjunt d’objectius d’ensenyament. 

 

Identificar objectius a llarg termini per la matèria concreta. 

 

Construir i ordenar seqüencialment objectius relacionats entre si a curt 

termini. 

 

Seleccionar, adaptar i crear materials d’ensenyament per als objectius i per les 

necessitats d’aprenentatge dels alumnes-formadors. 

 

Organitzar i animar situacions d’aprenentatge. 

 

Seleccionar, desenvolupar i elaborar seqüències d’activitats d’aprenentatge 

relacionades entre si, apropiades per un conjunt donat d’objectius 

d’ensenyament i necessitats d’aprenentatge. 

 

Gestionar la progressió dels aprenentatges. 
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Utilització dels recursos disponibles. 

 

Desenvolupament del curs i/o millora. 

 

 

Comunicació: 

 

Habilitats de comunicació generals, tant orals com escrites. 

 

Eficàcia de la comunicació del contingut del curs a tots els alumnes-formadors. 

 

Dominar la tecnologia educativa. 

 

Gestionar l’aula. 

 

Desenvolupament del curs. 

 

Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC). 
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Llegir, entendre i interpretar material professional. 

 

 

Organització de la classe: 

 

Relació amb els alumnes-formadors utilitzant recursos motivacionals, verbals 

i/o visuals. 

 

Assistència individual als alumnes-formadors. 

 

 

Eficàcia en la instrucció: 

 

Motivar l’alumnat per a aprendre. 

 

Supervisar i facilitar l’aprenentatge dels alumnes-formadors. 

 

Potenciar la participació i actuació de l’alumnat-professorat en les activitats 

del curs. 
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Implicar els alumnes-formadors en els seus aprenentatges i el seu treball.  

 

Fomentar el treball en equip. 

 

 

Avaluació: 

 

Diagnosticar i respondre a les necessitats dels formadors de formadors. 

 

Avaluar i millorar el curs, ensenyament, materials, currículum... 

 

Avaluar i millorar les activitats d’aula. 

 

Avaluar el progrés dels participants. 

 

Obtenir i utilitzar el feedback dels participants en l’ensenyament. 

 

Elaborar, impartir, puntuar i interpretar exàmens. 
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Professionalitat: 

 

Procedir èticament en el comportament personal i professional. 

 

Actitud i actuació professional. 

 

Coneixements, literatura professional. 

 

Activitats de formació professional. 

 

Cooperació amb altres membres del centre i col·legues. 

 

Participar en la gestió de la institució. 

 

Servei a la professió, investigant, treballant per organitzacions professionals... 

 

Gestionar la pròpia formació contínua. 
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9.4.4. Les competències generades a partir dels formadors de formació 

contínua. 

 

Com ja hem anat desenvolupant en anteriors punts, intentarem fer una tria, revisió i 

formulació d’objectius definidors de la figura del formador de formadors de formadors 

(FFF) en aquest cas a partir de l’estudi fet de les competències que defineixen als 

formadors de formació contínua. Les diferents propostes presentades en el capítol 4.3. 

“Les competències del formador de formació contínua”, les hem passat pel sedàs de 

forma que ens quedi una sola i nova proposta de competències pel formador de 

formadors de formadors (FFF).  

 

Presentem les competències que des d’aquest punt de vista hem generat, agrupades per 

famílies d’acció semblants a les de la proposta de la Comissió Europea, ens hem 

decantat per aquesta per estar estructurada d’una forma més clarificadora i pautada, així 

presentem competències que ens ajudaran a emmotllar la figura del formador de 

formadors de formadors (FFF) en els següents diferents àmbits: 

 

 

 

Competències transversals genèriques vinculades a la personalitat. 

 

Capacitat d’adaptació a l’entorn. 

 

Capacitat de previsió i anticipació. 
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Capacitat de reacció davant situacions conflictives, innovadores o imprevistes. 

 

Capacitat d’argumentació i comunicació verbal i no verbal. 

 

Capacitat d’organització i planificació del propi treball. 

 

Capacitat d’anàlisi, síntesi i crítica. 

 

Capacitat empàtica. 

 

Capacitat de relació social. 

 

Capacitat de modificar constructivament els propis plantejaments. 

 

Capacitat de transmetre actituds i valors en relació a la formació i l’ocupació. 

 

Capacitat de prendre decisions. 

 

Capacitat de convicció i habilitat per convèncer. 

 

Capacitat d’iniciativa i  treball autònom. 

 

Capacitat per relacionar idees, conceptes i experiències. 
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Capacitat per transmetre experiències i provocar aprenentatge. 

 

Capacitat de solució de problemes previstos i no previstos. 

 

Capacitat de fugir a la resistència al canvi. 

 

Capacitat de negociació. 

 

Capacitat de relació per crear canals i rets internes i externes. 

 

Capacitat de supervisar i controlar el compliment dels requeriments establerts. 

 

Capacitat per realitzar valoracions objectives. 

 

 

Competències de diagnòstic: 

 

Identificar les necessitats i problemes dels formadors relacionant-les amb les 

característiques del context. 

 

Anàlisi de la demanda individual, social o organitzativa de la formació. 

 

Proposar possibles solucions a allò plantejat en el diagnòstic. 

 

Concretar les solucions en programes d’activitats de formació. 
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Competències de planificació: 

 

Planificació de programes de formació. 

 

Atendre als objectius derivats de les necessitats individuals i socials. 

 

Analitzar i estructurar els continguts de la formació. 

 

Concepció de projectes d’accions i de sessions de formació. 

 

Dissenyar el procés d’ensenyament-aprenentatge aplicant les tècniques de 

programació didàctica. 

 

Concepció de projectes i producció de mitjans i recursos per a l’aprenentatge, 

noves tecnologies. 

 

Coneixement del rol i el perfil dels formadors-participants. 

 

Ajustar la planificació a les característiques de l’organització. 

 

 

 

Competències de realització: 

 

Domini tècnic-científic i/o tecnològic objecte de la formació. 
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Capacitat per dirigir i portar a cap el procés formatiu i el seguiment de 

l’aprenentatge individual i en grup. 

 

Organitzar adequadament el context per a la resolució dels problemes i 

necessitats detectades. 

 

Proporcionar oportunitats d’aprenentatge adaptades a les característiques dels 

individus i/o grups i a les seves necessitats. 

 

Crear oportunitats d’aprenentatge, aprofundint els aspectes més importants a 

desenvolupar i vinculant-los amb els processos de desenvolupament docent dels 

alumnes-formadors. 

 

Mostrar-se negociador en els aspectes del programa que ho permetin per 

facilitar l’inici, desenvolupament i implicació en el procés formatiu. 

 

Impartir els continguts formatius del programa utilitzant i alternant tècniques, 

estratègies i recursos i materials didàctics. 

 

Gestionar l’acció formativa programada, vinculant-la a la resta d’activitats 

formatives de l’entitat. 
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Competències en el domini didàctic-metodològic: 

 

Dominar la psicopedagogia de l’adult i de grup. 

 

Dominar continguts, objectius i estratègies metodològiques. 

 

Seleccionar els mètodes i tècniques pedagògiques. 

 

Concebre i elaborar els suports didàctics. 

 

Ampliar les pròpies competències tècnico-didàctiques. 

 

Capacitat creativa i d’innovació didàctica. 

 

Capacitat d’adopció d’innovacions relatives a l’entorn professional. 

 

Flexibilitat metodològica docent. 

 

Capacitat per simplificar i relacionar els continguts formatius amb situacions 

pròximes a la realitat professional. 

 

Capacitat didàctica i habilitats docents. 

 

Capacitat de generalització per a extrapolar i transferir continguts formatius 

de situacions concretes a diferents contexts. 
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Competències d’avaluació: 

 

Verificar objectivament el nivell d’aprenentatge i/o competències aconseguit 

pels participants, aplicant proves d’avaluació oportunes. 

 

Avaluar els components del procés formatiu, revisant crítica i 

constructivament els resultats obtinguts, la informació dels participants i altres 

professionals. 

 

Prendre decisions i introduir millores i variacions que adeqüin més la formació 

a les necessitats que es pretenen cobrir.  

 

 

Competències en la direcció de grups: 

 

Gestionar la dinàmica de grups. 

 

Proposar, dinamitzar i supervisar activitats d’ensenyament-aprenentatge en 

grup utilitzant metodologies actives. 

 

Fomentar l’adquisició de competències metodològiques, socials i participatives. 

 

Desenvolupar la comunicació en el grup. 
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Motivar als participants. 

 

Capacitat de coordinació, supervisió i dinamització de grups. 

 

 

Competències d’assessorament: 

 

Assessorar a individus i grups en relació a les necessitats de formació. 

 

Assessorar en el desenvolupament d’actituds i competències de recerca de la 

millora professional. 

 

Tutoritzar i supervisar de forma individualitzada el procés d’ensenyament-

aprenentatge dels participants, en línia amb la modalitat formativa presencial, 

oberta o a distància. 

 

Proporcionar estratègies, pautes i fonts d’informació per a desenvolupar i 

potenciar la capacitat d’autoaprenentatge. 

 

 

 

 

Competències en matèria de treball cooperatiu: 

 

Organitzar i gestionar el treball cooperatiu. 
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Organitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels formants. 

 

Coordinar la formació amb la resta de professionals de la formació per 

garantir la consonància i la coherència del programa dissenyat. 

 

Capacitat per cooperar en diferents contexts organitzatius i per diferents grups 

de participants. 

 

 

Competència investigadora: 

 

Recopilar, analitzar i avaluar nova informació. 

 

 

 

 

Competències en la millora de la qualitat de la formació: 

 

Participar en la dinàmica organitzativa de la institució: 

 Treball en equip amb altres professionals de la formació. 

 Incorporar i plantejar noves propostes pel desenvolupament i bon 

funcionament de la formació. 

 

Dinamitzar l’intercanvi i actualització propi i de l’equip. 
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Participar amb altres professionals en la concepció i elaboració d’instruments, 

materials i recursos didàctics. 

 

Crear i mantenir relacions amb l’entorn professional i formatiu de forma 

sistemàtica i periòdica per a la pròpia actualització i perfeccionament docent. 

 

Gestionar el sistema de qualitat i identificació de les accions de millora. 

 

Investigar i desenvolupar el servei, innovació. 

 

Desenvolupament professional. 

 

 

Competències en el domini de les condicions organitzatives i polítiques: 

 

Atendre al context concret de la formació que es desenvolupa (programació, 

desenvolupament, avaluació, legislació, dret...)  

 

Capacitat d’assumir responsabilitats respecte a la tasca docent i a la 

participació  i gestió en l’organització. 

 

Gestionar les relacions externes amb l’entitat, organismes... 

 

Recerca de recursos humans, tecnològics, financers i organitzatius. 
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Supervisió de la formació i de la seva millora. 

 

Direcció i coordinació dels recursos humans de l’organització. 
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9.5. COMPETÈNCIES GENERADES PER LA INFLUÈNCIA DE 

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. 

 

9.5.1.  Introducció. 

 

Aquest capítol hauria de ser un dels que ens aportés més capacitats i competències que 

ens definissin el perfil del formador de formadors de formadors (FFF), ja que aquestes 

han influenciat de forma notable en l’activitat de tots els formadors, sigui quin sigui el 

nivell i el camp formatiu en el qual desenvolupi la seva tasca aquest, i que a més a més 

ha suposat un canvi en el rol que aquests exercien. 

 

La influència d’aquestes és prou àmplia per arribar el seu afecte tant als alumnes, com 

als professors, com als formadors de la formació continua del professorat i per tant, 

també hauria de repercutir en les competències del formador de formadors de formadors 

(FFF).   

 

Afectarà en el procés de socialització i comunicació entre tots els components de la 

formació des del primer a l’últim, i alhora afectarà al procés d’ensenyament-

aprenentatge, això ens remetrà a que es desenvolupin noves competències, tant 

instrumentals, vàlides per tots els nivells de formació i de titulacions, com alhora, es 

desenvoluparan noves competències específiques dels professors (F), dels formadors de 

formació contínua del professorat (FF) i dels formadors de formadors de formadors 

(FFF) per tal de millorar la seva tasca docent. 
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L’impuls que les NTIC han donat a la formació és prou gran perquè varis autors parlin 

de transformació en l’ensenyament, de canvi cognitiu, de canvi de model i 

conseqüentment hauria de repercutir això,  en la tasca del FFF com a suport del 

professorat de l’àmbit científic i tècnic que és. Per tant hauran de definir també la figura 

del formador de formadors de formadors (FFF) competències en aquest sentit de 

l’evolució de la tasca dels formadors i del suport i orientació que caldria adreçar-li a 

aquests. 

 

Abans d’entrar en un anàlisi més profund de la influència de les NTIC en la figura del 

formador de formadors de formadors (FFF), voldríem destacar també, que l’efecte 

d’aquestes tant afectarà al FFF des del punt de vista del saber que transmetrà, els 

coneixements sobre com aplicar les NTIC per part del professorat en l’alumnat per fer 

més eficient les seves classes; com en el seu saber fer i estar, els procediments i actituds 

d’aquest en les seves classes amb l’alumnat-professorat, com utilitzarà el FFF les NTIC 

per a fer més eficient les seves classes, i que alhora no tindrien perquè tindre res en 

comú entre elles ja que el contingut i/o l’alumnat no serien els mateixos i per tant 

caldria contextualitzar-les. 
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9.5.2. Factors que inhibeixen o potencien la incorporació de les NTICs. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de fer front als principals factors 

que inhibeixen la incorporació de les noves tecnologies al voltant de la informació i la 

comunicació, per part del professorat, relacionades amb la falta de formació, falta 

d’habilitats, alfabetització digital, el desconeixement de les possibilitats de les NTICs, 

problemes d’aplicació en el procés ensenyament-aprenentatge, resistència al canvi, 

excés d’informació i com gestionar-la, pèrdua de temps, por de perdre relació amb els 

altres o excessiva dependència a les noves tecnologies.  

 

 

 

Potenciar activitats i pràctiques docents que ajudin a superar els factors 

d’inhibició detectats en la incorporació de les NTICs com a eina 

d’aprenentatge i de comunicació del professorat i dels formadors de les 

branques científica i tècnica. 

 

 

Alhora, hem detectat varis arguments a favor de la utilització de les NTICs en el 

desenvolupament de les activitats dels formadors com l’augment de la motivació de 

l’alumnat, l’augment del rendiment i de l’eficiència tant de l’alumnat com del 

professorat, és un recurs que es pot integrar de forma transversal en el currículum, 

afavoreix diferents formes d’expressió i un pensament menys lineal, potencia la 

creativitat i la interacció entre les persones i presenta un nou repte al professorat a 

aprendre i dominar nous instruments i eines. 
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Per tant sembla clar que es podria descriure una nova competència del formador de 

formadors de formadors (FFF) que hauria d’enllaçar aquests arguments amb la tasca del 

FFF envers als formadors de la formació continua (FF) i al professorat en general (F).  

 

 

Promoure l’ús i el desenvolupament de les aplicacions NTIC en la tasca docent 

del professorat (F) i dels formadors de la formació continua (FF), així com en 

la pràctica dels estudiants. 
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9.5.3. El canvi de concepció que comporten les NTICs. 

 

L’aplicació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el món de 

la formació afecta a tots els nivells d’aquesta, des dels estudiants, passant pels 

professors (F) com pels formadors d’aquests (FF) com sobre la figura que ens ocupa, el 

formador de formadors de formadors (FFF), de manera que aporta un canvi de 

concepció, que afecta tant al procés de socialització, relació amb els altres, models 

comunicatius, com el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Disposar de les habilitats d’aplicació de les NTICs hauria de portar als formadors a 

canviar la seva feina, les seves relacions a la feina, les seves estratègies i la visió i la 

gestió del coneixement. 

 

Per tant per a tot formador, i el FFF n’és un, l’aplicació de les NTICs tindrà dos tipus de 

conseqüències, l’aparició de noves competències específiques en el domini tecnològic, 

teòric i psicopedagògic, i a la vegada la modificació de competències genèriques tant de 

l’àmbit psicopedagògic, metodològic o estratègiques com el referit a la comunicació. 

 

 

Desenvolupar noves competències del domini tecnològic, teòric i 

psicopedagògic com a formador de les sessions que desenvolupi dins de la 

formació continua del professorat. 
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Modificar les competències genèriques de l’àmbit psicopedagògic, metodològic 

i estratègic, així com les relacionades amb la comunicació, des del punt de vista 

de formador, aplicables a les sessions que desenvolupi dins de la formació 

continua del professorat. 

 

 

El formador de formadors de formadors (FFF), a la vegada que hauria de fer front a 

aquestes noves competències i a la modificació de tantes d’altres com a formador que 

és, se li hauria d’afegir una competència específica més com a investigador i formador 

que és dels formadors de la formació continua (FF) del professorat de la branca 

científica i tècnica i caldria que abordés el treball que haurien de fer aquests en el 

desenvolupament de la seva docència i l’aplicació eficient de les NTICs en el seu 

treball. 

 

 

Investigar, crear, aplicar, avaluar i transmetre aplicacions pedagògiques, 

metodològiques, estratègiques i de comunicació per mitjà de l’ús de les NTICs 

d’aplicació en els estudis de les branques científiques i tècniques. 
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9.5.4. Competències transversals i específiques generades per 

l’aplicació de les NTICs. 

 

En aquest següent pas intentarem concretar un pas més en les competències 

relacionades amb l’aplicació de les NTICs en la tasca del formador de formadors de 

formadors (FFF). Caldria que tinguéssim en compte que totes i cadascuna de les 

competències que defineixen el perfil del formador de formadors en més o menys 

mesura es veuran afectades per la influència i el canvi de visió que aquestes han aportat. 

 

Des de les competències relacionades en l’organització i administració, com les 

metodològiques, o per descomptat les tecnològiques, passant per totes les relacionades 

amb l’animació, comunicació o el conjunt de competències estratègiques, conceptuals, 

tècniques i psicopedagògiques. 

 

L’efecte de les NTICs és tant ampli i arriba a tants nivells, que hem diferenciat en 

aquest apartat entre les competències genèriques i específiques, ja siguin de les que han 

aparegut noves o de les que han modificat substancialment una altra, de la següent 

forma: 

 

 Competències genèriques o transversals: aquelles que han afectat a la tasca 

del formador de formadors de formadors (FFF) i a tants d’altres perfils docents i 

de qualsevol altra branca professional. 
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 Competències específiques com a formador: Aquelles que tant han canviat la 

manera de desenvolupar la seva tasca docent sigui quin sigui el seu camp o 

nivell d’aplicació dins del món de la formació. 

 

 Competències específiques com a formador de formadors de formadors 

(FFF): Les que tant sols han influenciat i variat les competències professionals 

de la tasca que desenvolupa el FFF. 

 

 

9.5.4.1. Competències transversals generades per l’aplicació de les NTICs. 

 

Dins del grup de competències que tant afecten al desenvolupament professional del 

formador de formadors de formadors (FFF) com el d’un professor o un administratiu, 

ens trobem en dos camps principalment. Aquell que fa referència a les competències de 

caràcter tecnològic de l’aplicació de les NTICs i totes les que fan referència a la 

comunicació i el processament de la informació que per aquests mitjans ens arriba. 

 

Àmbit de les competències tecnològiques: 

 

 

Conèixer i saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

 

Saber utilitzar les eines de tecnologia educativa. 
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Àmbit de les competències de comunicació: 

 

 

Conèixer els processos de comunicació i de significació que generen les diverses 

NTICs, així com un consum equilibrat dels seus missatges. 

 

Aplicar les noves maneres de processar la informació, la seva recerca, selecció, 

síntesi i processament adequat, anàlisi amb criteri , ús de diferents instruments 

i metodologia, així com interaccionar informacions. 

 

 

 

9.5.4.2. Competències específiques com a formador generades per l’aplicació de les 

NTICs. 

 

Com a formador: 

 

Promocionar la interactivitat tècnica i comunicativa que propicií el diàleg i la 

participació entre els diferents participants del procés d’ensenyament. 

 

Vetllar per la transferència i contextualització dels aprenentatges realitzats 

amb aplicacions NTICs. 
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Com a guia: 

 

Guiar el procés de recollida d’informació i tutoritzar l’autoformació de 

l’alumnat per mitjà dels recursos multimèdia. 

 

 

Com a transmissor d’informació: 

 

Transmissor de la informació i adaptació de les NTICs en el procés 

d’aprenentatge segons les característiques dels participants. 

 

Ampliar la informació recollida per l’alumnat i contextualitzar-la. 

 

Impulsar exercicis i pràctiques de coneixements/procediments/actituds per 

mitjà de les NTICs. 

 

 

Com a motivador: 

 

Motivar l’aprenentatge de l’alumnat fent ús dels recursos de les NTICs, 

presentacions dinàmiques, reforç de continguts, motivació de temes... 
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9.5.4.3. Competències específiques com a formador de formadors de formadors 

(FFF) generades per l’aplicació de les NTICs. 

 

 

Promocionar el canvi de model, el canvi cognitiu esdevingut per l’aplicació de 

les NTICs en la pràctica de la formació. 

 

Com a programador, director i coordinador: 

 

Precisar quines tasques es poden assignar al treball docent per mitjà de 

d’utilització de les NTICs. 

 

Introduir el treball amb multimèdia de tal forma que s’aconsegueixi el màxim 

profit, eficiència, amb els mateixos, tot tenint en compte les seves possibilitats i 

els condicionants dels participants en la formació. 

 

Com a guia: 

 

Dirigir i aconseguir que cada participant pugui autoorganitzar el seu treball 

individual amb multimèdia, quins objectius ha d’aconseguir, com explotar les 

possibilitats dels mitjans i delimitació del paper dels multimèdia en el seu 

procés d’aprenentatge. 
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Ajudar a l’alumnat-professorat a fer un ús eficient de les NTICs i les seves 

aplicacions. 

 

 

Com a expert didàctic i tècnic: 

 

Conèixer les diferents formes de treballar les NTICs en les diferents àrees i 

disciplines científiques i tècniques. 

 

Aplicar els coneixements organitzatius i didàctics sobre l’ús de les NTICs en la 

planificació de la tasca docent. 

 

Desenvolupar els coneixements teòric-pràctics per tal d’analitzar, entendre i 

prendre decisions en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb les 

NTICs. 

 

Dominar i divulgar els mètodes d’ensenyament i ajuda per a les eines 

multimèdia informatitzades. 
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Com a creador: 

 

Crear recursos didàctics, aplicacions, pràctiques per mitjà de les NTICs 

aplicables a la tasca docent de l’àmbit científic i tècnic. 

Com a expert psicopedagògic: 

 

Potenciar capacitats i aptituds sobre temes d’orientació professional, 

d’explicitació del model teòric, de tècniques de desenvolupament i de formació, 

de mètodes d’individualització de l’aprenentatge i de seqüències individuals 

d’aprenentatge. 

 

 

Com a avaluador i autoavaluador: 

 

Capacitar per a l’anàlisi i avaluació sobre el coneixement i l’ús propi de les 

NTICs i detectar les necessitats i plantejar –se el posterior aprenentatge. 

 

Adaptar-se i seguir aprenent les noves tecnologies de la comunicació. 

Recercar/processar/interpretar. 

 

Formar-se i formar per tindre la capacitat de selecció i tractament de la 

informació actualitzada. 
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9.6. COMPETÈNCIES GENERADES PER LA INFLUÈNCIA DEL 

CONTEXT I L’EXPERIÈNCIA. 

 

9.6.1. Introducció. 

 

Les competències del formador de formadors de formadors (FFF) venen especificades i 

es veuen condicionades per les característiques del context d’actuació d’aquest i 

d’aquell en el qual es desenvolupin els seus alumnes, a la vegada formadors de 

formadors (FF) i professors (F), també aquests influenciats per un context d’actuació 

que els condicionarà i el qual també caldria tindre en compte i valorar-lo. 

 

En definitiva, la funció que desenvoluparia el formador de formadors de formadors 

(FFF) es veurà afectada per la situació de canvi que ens envolta, i per tant, embarcats en 

un context que demanda flexibilitat, se li demandarà també al formador de formadors de 

formadors (FFF) flexibilitat i proximitat respecte al món de treball dels formadors de 

formació continua (FF) i del professorat  (F) de la branca científica i tècnica. 

 

 

Fomentar la flexibilitat de la formació de la branca científica i tècnica amb 

coneixement de la influència del context de formació i de treball i del canvi de 

visió en el món de la formació i valorar com afecta en el rol dels formadors.  
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9.6.2. Coneixement i influència del context. 

 

 

Conèixer la realitat de la situació de treball, concentrant-se en cada context, 

integrant la complexitat de la situació de treball per teoritzar i preparar el lloc 

de treball com a context de formació. 

 

Transmetre als alumnes-formadors com conèixer la situació de treball i el seu 

context i com preparar-lo com a context de formació. 

 

 

Considerar els principals referents de l’alumne-professor pel que fa al seu 

aprenentatge i interessos, necessitats i experiències. 

 

Transmetre a l’alumnat-professorat la importància de considerar els principals 

referents de l’alumnat professor referent al seu aprenentatge i interessos, 

necessitats i experiències. 

 

 

Formar formadors adaptables, dinamitzant i facilitant els processos 

d’aprenentatge. 
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Afavorir els processos de reflexió de l’alumnat-professorat per aconseguir 

major autonomia en la cerca de l’adaptabilitat d’aquests. 

 

Formar l’alumnat-professorat perquè pugui autodirigir el seu propi procés 

d’aprenentatge. Aportar estratègies que li possibilitin aquest autoaprenentatge. 

 

 

 

9.6.3. El canvi de visió en la formació. 

 

Aquestes últimes competències ens porten a entendre que existeix un canvi en la posició 

dels formadors envers dels destinataris, els alumnes. Sobretot, en relació amb el paper 

que aquests últims desenvolupen  i la relació que han d’establir formador i formant. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de canviar la relació tradicional 

entre el formador i l’alumne-professor, passant a desenvolupar un paper més proper al 

recolzament de l’alumne-professor que a la vegada assumirà, i caldria potenciar-ho, més 

responsabilitat en la seva pròpia formació. Conseqüentment, el formador de formadors 

de formadors (FFF) hauria de garantir no només la formació de l’alumnat-professorat, 

sinó també el seu aprenentatge. 
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Garantir la formació i l’aprenentatge, creant el clima adequat, donant 

recolzament i responsabilitat als formadors de formadors (FF) en formació.  

 

 

 

9.6.4. L’efecte sobre el rol de formador. 

 

L’evolució del rol del formador de formadors de formadors (FFF) des del punt de vista 

d’un context d’organització i desenvolupament de la competència i com a conseqüència 

de l’activitat mateixa com a formador de formadors de formadors (FFF) i la dels propis 

formadors (F) i formadors de formadors (FF). 

 

El formador ha passat a ser un organitzador de l’entorn propici per a l’aprenentatge i les 

seves funcions s’han multiplicat i tendeixen a especialitzar-se. 

 

Expert en instrucció: 

 

Organitzar els contexts d’aprenentatge dels formadors de formadors (FF). 

 

Formular objectius per la formació dels formadors de formadors (FF). 
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Estructurar els continguts de formació dels formadors de formadors (FF). 

 

Guiar i monitoritzar l’aprenentatge dels participants. 

 

Interactuar i conduir la comunicació amb els assistents. 

 

 

Expert pedagògic: 

 

Transformar els sabers en funció de les necessitats dels alumnes-formadors 

participants.  

 

Plantejar indicadors de seguiment i verificar l’evolució dels mateixos. 

 

Planificar i avaluar el procés instructiu dels formadors de formadors (FF). 

 

 

Responsable de la formació: 

 

Desenvolupar la formació dels formadors de formadors (FF). 
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Facilitar l’aprenentatge en el lloc de treball dels formadors de formadors 

(FF). 

 

 

Estrateg: 

 

Analitzar les necessitats de formació del formador de formadors (FF) i del 

mateix professorat (F). 

 

Elaborar el pla de formació pels formadors de formadors (FF). 

 

Adaptar les finalitats i els objectius tant de l’entitat com dels alumnes-

formadors. 

 

 

Conseller: 

 

Actuar com a conseller en el procés d’aprenentatge, creant les condicions, 

estructurant el procés, planificant les activitats, animant i facilitant. 

 

Motivar als alumnes-professors perquè participin en la formació.  
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Clarificar els diferents punts de vista de les diferents parts de l’organització de 

la formació. 

 

Suscitar noves necessitats entre els participants. 

 

 

Transformador de la cultura: 

 

Potenciar la responsabilitat de l’aprenentatge, la lògica en ret, l’autonomia i la 

lògica de grup i d’equip en la formació. 

 

Impulsar la reflexió dels formadors-alumnes tant en la seva pròpia formació 

com en la seva tasca com a formador. 

 

 

Agent transmissor de sabers i competències: 

 

Verificar permanentment les competències i els sabers necessaris. 

 

Sol·licitar l’avaluació de les competències. 
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Garant de la vida del centre: 

 

Facilitar l’ús del centre als alumnes-formadors. 

 

Promocionar l’actualització permanent del centre. 

 

Anticipar les necessitats del centre i proposar noves formes d’intervenció des 

del punt de vista de la formació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

462  

 

9.7. COMPETÈNCIES GENERADES DE L’ANÀLISI DELS 

DIFERENTS AGENTS DE LA FORMACIÓ CONTINUA. 

 

9.7.1. Introducció. 

 

La recerca d’aquest projecte es troba centrada en la figura del formador de formadors de 

formadors (FFF) i concretament de la branca científica i tècnica, no obstant, el formador 

de formadors de formadors de la branca científica i tècnica desenvoluparà competències 

potencialment aplicables en un camp del saber com en un altre, tot i que la seva empresa 

principal i recerca estarà centrada en les aplicacions pedagògiques i docents dins del 

marc d’una especialitat científica o tècnica.  

 

A més a més, queda prou clara la diferència dins de la formació contínua del 

professorat, una  vesant centrada en la branca psicopedagògica i d’àmplia aplicació a 

tots els camps, però insuficientment especificada i adaptada a l’àmbit científic i 

tecnològic, i per una altra banda, una formació centrada  en un àmbit concret, en aquest 

cas l’entorn del saber científic i tècnic. Per tant, assumim que una part de la formació 

contínua pedagògica podria ser transversal, però no totalment, sobretot si ens referim a 

l’aplicació a nivell d’aula. 

 

Conseqüentment amb aquests punts de vista, el formador de formadors dels formadors 

(FFF) hauria d’encaminar el seu treball cap a : 
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Desenvolupar competències pedagògiques, psicopedagògiques i didàctiques 

d’un abast genèric i transversal d’aplicació en qualsevol branca, nivell o àmbit 

de la formació. 

 

Desenvolupar competències pedagògiques, psicopedagògiques i didàctiques 

d’abast específic d’aplicació només en l’àmbit científic i tecnològic. 

 

 

Com hem pogut veure en el capítol 6, “Anàlisi dels diferents agents de la formació 

contínua del professorat”, la figura del formador de formadors de formadors (FFF) 

tindria sentit si dona resposta a les necessitats de formació dels formadors de formadors 

(FF) i més concretament en aquest estudi, als de la vessant científica i tècnica. 

 

 Hem ressaltat que el formador de formadors (FF) buscarà en la seva formació contínua 

l’ampliació dels coneixements pedagògics i didàctics dels quals coixeja tot i tindre’ls de 

base i recolzat per l’experiència com a professor, però amb l’afegit que aquests siguin 

d’aplicació contrastada i adaptats a l’àmbit que li pertoca, el científic i tecnològic. 

 

 

Desenvolupar competències per donar resposta eficient a les demandes de 

formació dels formadors de formadors (FF). 
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Encaminar la recerca en el camp de la pedagogia, psicopedagogia i la didàctica 

aplicable a l’especialitat científica i tecnològica. 

 

 

 

9.7.2. Competències generades des de l’anàlisi de la formació del 

formador de formadors de formadors (FFF). 

 

L’àmbit principal en el qual el formador de formadors de formadors FFF desenvoluparà 

la seva tasca i per tant la seva recerca serà principalment en la vessant pedagògica 

/didàctica i de forma secundària en el camp específic científic i tecnològic del qual n’és 

especialista. A l’inrevés del formador de formadors (FF) el qual centrarà els seus 

esforços en investigar dins del camp científic/tecnològic del qual n’és un expert. 

 

Per tant el formador de formadors de formadors (FFF) hauria de complir amb dos 

requisits de formació i caldria que es desenvolupés eficaçment tant en el món 

pedagògic, com en el científic i tecnològic, ja que en el domini d’ambdós recau la clau 

de la seva existència. 

 

 

Dominar els coneixements/procediments/actituds que defineixen un expert de 

l’especialitat tecnològica o científica concreta. 
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Dominar els coneixements/procediments/actituds que defineixen un expert en 

pedagogia, psicopedagogia i didàctica. 

 

 

9.7.3. Competències generades a partir de l’anàlisi de l’experiència 

com a formador del formador de formadors de formadors (FFF). 

 

Anteriorment, ja hem ressaltat la importància que hauria de tindre conèixer i ser 

suficientment proper a la tasca que desenvolupen els altres agents de la formació 

continua del professorat, més si pensem que alumnes, professors (F) i formadors de 

formadors (FF) es veuran afectats pel desenvolupament de l’acció del formador de 

formadors de formadors (FFF). 

 

Per tant, com ja havíem proposat, caldria promoure i premiar l’experiència com a 

formador en tots els àmbits possibles, des del camp de la ciència, la disciplina en 

concret, com a formador (F) o formador de formadors (FF), i en tots els nivells de la 

formació, secundària, universitat, formació professional... 

 

Aquesta experiència i proximitat al món de treball dels professors (F) i formadors de 

formadors (FF), també es reflectirà en la millora de l’aplicació, comprovació i avaluació 

de les eines i instruments pedagògics i didàctics que el formador de formadors de 

formadors (FFF) desenvoluparia i així validar-los per a poder divulgar-los. 
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Conèixer i experimentar la formació dins de la disciplina concreta d’estudi en 

els màxims nivells i àmbits possibles. 

 

Aplicar, comprovar, avaluar i validar eines, recursos i instruments pedagògics 

i didàctics directament en els diferents àmbits i nivells de la formació. 

 

 

 

9.7.4. Competències generades de la síntesi de l’anàlisi dels diferents 

agents de la formació continua del professorat. 

 

De l’anàlisi de la necessita o no de l’existència de la figura de formador de formadors de 

formadors (FFF) del capítol 6, “Anàlisi dels diferents agents de la formació contínua 

del professorat”, en destaca la conclusió que aquest sigui un expert tant de la disciplina 

científica o tecnològica com , a la vegada, un expert pedagògic. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de donar respostes a les 

necessitats o mancances dels formadors de formadors (FF) i formadors (F), les quals 

hem resumit en tres titulars: 

 

1. La bàsica formació com a formadors per part des formadors de formadors (FF) 

de l’àmbit científic i tecnològic. 
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2. Desconeixement per part dels formadors de formadors (FF) de l’àmbit 

pedagògic de les especialitats científiques i tecnològiques d’aplicació. 

3. La poca repercussió de la formació continua transversal sobre la tasca dels 

docents (F) de l’àmbit científic i tecnològic. 

 

De tot això, se’n desprenen un objectiu general del formador de formadors de formadors 

(FFF) de l’àmbit científic i tecnològic, revisada l’estructura i funcions dels diferents 

agents de la formació continua del professorat, així com una sèrie de competències a 

desenvolupar. 

 

 

Recercar, ampliar i crear recursos, eines i instruments pedagògics i didàctics 

d’aplicació contrastats en les especialitats científiques i pedagògiques. 

 

 

Aplicació dels coneixements pedagògics a la disciplina concreta científica o tècnica 

d’aplicació. 

 

Coneixedor dels continguts científics o tecnològics específics i saber pensar com 

els formadors de formadors (FF) i el professorat (F). 
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Adaptació dels coneixements científics ja coneguts pel formador de formadors 

(FF) amb els pedagògics i didàctics desconeguts per aquests i dominats pel 

formador de formadors de formadors (FFF). 

 

Ampliació i recerca en la disciplina pel que fa a la seva docència, no en la seva 

vessant orientada al món d’aplicació laboral ni de recerca científica, ja que el 

formador de formadors (FF) ja n’és un expert. 

 

Centrar la seva tasca en la millora de la seva formació pedagògica i cientific-

tecnològica i de la dels participants per afrontar els nous reptes que la 

formació els depara. 

 

 

Ensenyar a transmetre els coneixements científics i/o tecnològics coneguts pels 

formadors de formadors (FF) i el professorat (F) a l’alumnat. 

 

Recerca i treball destinat a la creació, adaptació, tria i avaluació d’eines i 

recursos adaptats a l’àmbit científic i tècnic per a perseguir el màxim 

rendiment en la docència. 

 

Ensenyar a saber construir les pròpies eines i recursos. Proporcionar eines per 

tal que els formadors de formadors (FF) i els formadors (F) ho portin a cap. 
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Suport a l’aprenentatge i dissenyar útils sobre la base de la individualització 

dels processos formatius. 

 

 

 

Formar formadors (FF) i (F) experts que dissenyin productes i útils sobre la 

premissa de l’ús de les NTIC’s. 

 

 

Coneixedor del camp d’aplicació. 

 

Conèixer a qui es destina la formació i les seves necessitats, en aquest cas 

formadors de formadors (FF), per així poder adaptar i preparar la docència i 

rendibilitzar-ne la tasca. 

 

Ensenyar a adaptar els continguts als nivells de formació diferents de 

l’alumnat final de la formació: universitaris, batxillerat, secundària, formació 

professional. 
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Ensenyar a adaptar els continguts segons si es tracta de formació destinada a 

l’ampliació dels coneixements d’una disciplina coneguda pels professors-

alumnes o si es tracta d’una disciplina desconeguda per aquests. 

 

Conèixer i adaptar recursos per apropar-se a l’alumnat i l’alumnat-professorat 

i a les seves problemàtiques. 

 

 

 

Expert en el disseny d’eines i productes en concepció i avaluació de mètodes de 

formació. 

 

 

Organitzador de la tasca docent a desenvolupar. 

 

Desenvolupar les activitats de planificació de la formació. 

 

Delimitar l’estratègia de la formació. 

 

Detectar les necessitats de formació. 
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Capacitat per detectar en el seu moment la necessitat d’ampliar i adaptar els 

seus propis coneixements tant pedagògics com científics i tècnics. 
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9.8. COMPETÈNCIES GENERADES DE L’ESTUDI DEL 

CONEIXEMENT CIENTÍFIC. 

 

9.8.1. Introducció. 

 

És en aquest apartat en el qual haurien d’aparèixer la majoria de les competències que 

diferenciessin el perfil del formador de formadors de formadors (FFF) centrat en una 

disciplina científica o tecnològica i un formador de formadors de formadors (FFF) que 

desenvolupa la seva tasca en el desenvolupament d’aplicacions pedagògiques i 

didàctiques en una altra vessant del coneixement. 

 

Durant el capítol 7, “El coneixement científic”, hem apuntat amb amplitud les 

característiques diferencials i que personalitzen l’aprenentatge de les ciències i la 

tecnologia i conseqüentment, això, hauria d’afectar al desenvolupament del treball del 

formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tècnic. 

 

Per tal d’anunciar les diferents competències que haurien de definir el perfil del 

formador de formadors de formadors (FFF) de resultes de la influència de 

l’aprenentatge del coneixement científic i tecnològic, hem estructurat aquest apartat, 

seguint l’ordre desplegat durant el mateix capítol 7. 
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9.8.2. Competències generades pel currículum científic i tecnològic. 

 

9.8.2.1. La seqüència. 

 

Ja hem destacat la problemàtica que presenten els aprenentatges científics i tecnològics 

pel que fa a la seqüència d’aquests, serà per aquesta raó que caldria plantejar 

competències en les tasques del formador de formadors de formadors (FFF) que 

abordessin i tinguessin en compte la importància que té pels estudis científics i 

tecnològics la seqüencialitat dels continguts i la dificultat que presenta per a l’alumnat 

la pèrdua o la no comprensió d’alguna part del contingut per tal d’afrontar els següents 

continguts del currículum. 

 

En aquesta direcció podríem plantejar un parell de competències pel perfil del formador 

de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tècnic que orientessin la seva 

tasca i la seva responsabilitat vers als formadors de formadors (FF) , formadors (F) i 

alumnat. 

 

 

Potenciar l’esforç organitzatiu en la seqüenciació dels continguts, i evitar la 

pèrdua o la no comprensió de continguts que dificulti l’obtenció dels següents. 

 

Perseguir la flexibilitat del currículum, desenvolupant àmplies branques 

d’habilitats cognitives, no passadissos unidireccionals. 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

474  

 

 

 

9.8.2.2. Els límits del saber. 

 

Tant el formador de formadors de formadors (FFF) com els formadors de formadors 

(FF) i formadors (F) haurien de ser conscients i per tant el seu treball reconèixer el 

creixement explosiu del coneixement científic i conseqüentment el de les famílies 

tecnològiques, i tenir present la impossibilitat d’integrar-lo tot en un pla de formació, a 

la vegada que caldria valorar la seva caducitat i obsolescència. 

 

Des d’aquesta visió és necessari plantejar noves competències del formador de 

formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tecnològic que evidentment hauria 

de transmetre i adaptar pels formadors de formadors (FF) i formadors (F). 

 

 

Dominar els continguts de la disciplina i capacitat per seleccionar-ne la mostra 

representativa adequada per a cada context, nivell o àmbit. 

 

Capacitat per transferir els nuclis competencials seleccionats que permetin el 

desenvolupament del formant. 

 

Capacitat d’ús i desenvolupament de nous coneixements i destreses davant de 

situacions  o problemes complexos. 
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9.8.2.3. Aproximacions al currículum. 

 

A mesura que hem anat presentant el punt del projecte 7.4. “Noves aproximacions al 

currículum”, volíem presentar diverses propostes que orientessin en com enfrontar-se al 

currículum específic d’una matèria científica o tecnològica i des de quins diversos 

enfocaments es podrien desenvolupar els continguts d’un curs donant més valor o 

sustentant-se en les aplicacions tecnològiques d’aquests, en els contexts històrics en els 

quals es va desenvolupar, en la visió filosòfica d’aquesta, més racionalista, empírica o 

històrica social... 

 

Visió filosòfica del coneixement científic. 

 

Evolucionar aplicant canvis en les formes d’impartir el coneixement com a 

reflex de l’evolució de les visions del món. 

 

Capacitat per decidir i aplicar mètodes docents i d’avaluació diferents, 

depenent del context d’aplicació i valorant l’idoneïtat de mètodes més 

racionalistes, empiristes o per visions alternatives que veuen la ciència 

condicionada social i històricament. 
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La tecnologia com a eix del currículum. 

 

Formar formadors capaços d’absorbir el context tecnològic dins del 

currículum per mostrar la rellevància i significat de les activitats científiques i 

tecnològiques. 

 

 

Història de la ciència. 

 

Introduir els contextos culturals, personals o històrics en els quals es 

desenvolupa la ciència i la tècnica, potenciant la idea de la ciència i la 

tecnologia com a projecte humà. 

 

Visió constructivista. 

 

Potenciar un procés actiu en el propi aprenentatge de l’alumnat. 

 

Valorar les concepcions prèvies dels estudiants i desafiar-les. 

 

Fomentar canvis en els objectius del currículum pel que fa al coneixement de la 

ciència, el creixement i profunditat del coneixement, el seu desenvolupament, 

com contextualitzar-lo i connectar-lo amb altres unitats curriculars. 
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Impulsar canvis en el rol de l’estudiant referent a la reflexió, a la participació 

activa, negociat de significats. 

 

 

 

9.8.2.4. Relació entre teoria i experimentació. 

 

Una de les grans diferències dels estudis científics, físics i tecnològics és l’observació 

detallada i els experiments en laboratoris o les sortides a llocs d’interès. En 

l’ensenyament de la ciència i la tecnologia, l’experimentació i tot allò que té relació 

amb ella pren un valor clau. Evidentment aquest fet s’hauria de veure reflectit en les 

competències que haurien de definir al formador de formadors de formadors de l’àmbit 

científic i tècnic. 

 

 

Impulsar l’experimentació com a feedback immediat de la part teòrica d’un 

bon aprenentatge. 

 

Fomentar una formació que animi a testar hipòtesis, a experimentar i com a 

conseqüència a equivocar-se. 
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Aportar eines per anticipar-se i prendre accions correctives enfront dels 

errors. 

 

 

A partir d’aquí podem començar a obrir les portes a les competències que s’haurien de 

definir en relació a les dues estratègies docents i avaluatives que més representen i 

identifiquen els estudis científics i tecnològics: la resolució de problemes i el laboratori. 

 

Heus aquí que definirem les primeres competències referents a la recerca, a l’ús del 

laboratori, però valorant la relació d’aquest vers al currículum i la necessitat que aquest 

té per tal de potenciar-lo per mitjà de la recerca i l’experimentació, sense oblidar 

l’equipament i els costos que aquest suposa. 

 

La recerca i l’equipament. 

 

Fer conèixer el poder investigador de la ciència. 

 

Potenciar la implicació en la recerca com a solució davant la ràpida i constant 

evolució dels continguts i mitjans científics i tècnics. 
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Avaluar l’eficàcia de l’aprenentatge i el treball en el laboratori. 

Avaluar l’eficiència de l’equipament i mitjans destinats. 

Alhora que és necessari potenciar la transmissió d’aquesta necessitat. 

 

 

 

9.8.3. La resolució de problemes. 

 

L’hauríem de considerar una de les característiques principals de diferència enfront 

d’altres tipus d’estudi i per tant, en el perfil del formador de formadors de formadors 

(FFF) de la branca científica i tècnica hauria de tindre una important influència a l’hora 

d’emmarcar les competències que diferenciïn aquesta figura respecte a les figures dels 

formadors de formadors de formadors (FFF) especialitzat en d’altres branques. 

 

En primer lloc podríem plantejar una competència del formador de formadors de 

formadors (FFF) en referència a la relació entre l’estratègia docent de la resolució de 

problemes i els continguts del currículum a treballar en la disciplina d’estudi. 

 

 

Valorar i aplicar tècniques conceptuals d’aprenentatge basades en la resolució 

de problemes depenent del context, matèria... 
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El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de validar competències per tal 

d’ajudar als formadors de formadors (FF) i als professors (F) a aconseguir la capacitat i 

les eines pedagògiques i didàctiques per tal d’ensenyar a resoldre problemes científics i 

tècnics. 

 

 

Proporcionar eines per potenciar la capacitat de resolució de problemes de 

l’alumnat científic i tècnic. 

 

 

A la vegada, hauria d’esborrar la creença assumida que diu que, si l’estudiant sap 

resoldre un problema, és que és capaç d’entendre’l conceptualment. Això reflecteix en 

la idea que cal començar per la comprensió del problema i classificar-lo en funció dels 

principis que governen la seva resolució. Això doncs, ja no seria un problema, sinó un 

exercici rutinari. 

 

Per tant perquè tingui un valor  per a l’estudiant o l’investigador, caldria que en un 

principi aportés desconeixement, perplexitat i llavors pas a pas, aplicant varietat de 

fórmules, per descomptat algunes d’errònies, trobar la solució i la comprensió d’aquest 

al final del cicle.  
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Impulsar els procediments de resolució de problemes cíclics i reflexius en els 

quals l’alumne pugui aplicar els diferents estats de la resolució de problemes: 

1. Perplexitat. 

2. Elaboració del pla provisional 

3. Testar hipòtesis 

4. Reformular el problema, si és necessari 

 5. Comprensió. 

 

 

Una altra necessitat del formadors de formadors (FF) i del professorat (F) enfront de 

l’ensenyament de la resolució de problemes es troba en la detecció dels problemes de 

l’alumnat a l’hora de la resolució d’aquests, com podria ser una comprensió insuficient 

dels conceptes involucrats o l’ús d’algoritmes memoritzats o la inhabilitat per transferir 

i relacionar conceptes de diferents nivells. Però alhora, també detectar la influència de la 

tasca del formador (F) sobre aquest fet, per tal de millorar així, la pròpia tasca docent.  

 

 

Capacitar als formadors de formadors (FF) i al professorat (F) per tal de 

detectar les dificultats en la resolució de problemes per part de l’alumnat i 

valorar i aplicar eines i pràctiques adequades. 
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Capacitar als formadors de formadors (FF) i al professorat (F) per tal de 

detectar l’adequació de la pròpia praxis pel que fa a la competència de 

resolució de problemes de l’alumnat i valorar i aplicar eines i pràctiques per 

millorar-la. 

 

 

Com a reflex de les anteriors competències, sobre l’esquena del formador de formadors 

de formadors (FFF) hauria d’aparèixer una nova competència que les complementés i 

que donaria encara més sentit a la figura del (FFF) de l’àmbit científic i tècnic. Es 

tractaria del camp de la investigació, de la recerca i comprovació de l’eficàcia de noves 

eines, nous recursos, noves pràctiques docents per tal de millorar un dels aspectes bàsics 

de la formació científica i tècnica com és la resolució de problemes. 

 

 

Capacitat per investigar, testar i avaluar nous recursos, eines i pràctiques 

docents referents a la resolució de problemes. 

 

 

Aquesta competència vindria complementada per tres més, encara més específiques que 

haurien de perfilar el camí d’aquesta investigació. 

 

 

Potenciar la solució de problemes per modelat. 
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Impulsar els processos de tempteig i correcció. 

 

Fomentar el treball en grup i cooperatiu. 

 

 

 

9.8.4. Treball al laboratori. 

 

Vet aquí, l’altre gran punt que diferencia els estudis científics i tecnològics de la resta, 

el treball en el laboratori. En ell es desenvolupa bona part de la formació en aquest 

àmbit i també el posterior entorn de treball de més d’un llicenciat o graduat. A la 

vegada, també ens trobem davant d’un espai discutit ja sigui per la seva eficàcia com a 

pràctica docent per a transmetre continguts i habilitats, o per l’eficiència entre la qualitat 

final de la formació i els recursos i costos que s’hi aporten. 

 

Per tant un altre cop la figura del formador de formadors de formadors (FFF) hauria de 

donar solucions a les necessitats detectades en aquest àmbit, de manera que es veurà 

reforçada aquesta figura i la seva definició respecte als formadors de formadors (FF) i 

als formadors de formadors de formadors (FFF) especialistes d’altres àmbits. 
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Potenciar el treball en el laboratori per tal que aquest sigui eficaç i eficient tant 

per la formació de l’alumnat com per a la institució. 

 

 

Ja en el capítol 7.6, “El treball en el laboratori”, hem ressaltat la idea que els estudiants 

que segueixen una recepta al laboratori no fan un experiment, sinó que desenvolupen un 

exercici, tenen una participació passiva en el seu aprenentatge. 

 

També hem destacat la importància d’aplicar segons el curs, el nivell o els objectius 

plantejats, diferents tipus de pràctiques al laboratori i en l’habilitat per usar un o altre, 

per part del formador, recaurà el bon desenvolupament de la formació de l’alumnat. 

 

 

Potenciar la participació activa en el desenvolupament de les pràctiques en el 

laboratori per part de l’alumnat, activant activitats de recerca de literatura, 

discussions, disseny de l’experiment o pràctica. 

 

Formar als formadors de formadors (FF) i als formadors (F) per tal que 

s’apliqui diversitat de metodologia de treball en els laboratoris adaptant-se al 

context en el qual s’ha de desenvolupar. 

 Laboratori acadèmic, per il·lustrar lleis o conceptes. 

 Laboratori experimental, pràctiques obertes i poc estructurades. 
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 Laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació... 

 

 

Un altre dels punts d’aquest capítol es centrava en discutir que aporten les classes en el 

laboratori que no aporten les classes magistrals.  Doncs, una nova via de competències 

pel formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tecnològic sorgeix, 

i caldrà que aporti respostes a aquesta necessitat. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de treballar per evitar que la 

formació al laboratori passi per la verificació de principis científics i tecnològics ja 

coneguts, o per la complexitat allunyada del nivell o del temps estimat, o per l’absència 

d’un model de treball i desenvolupament al laboratori, o la supervisió inadequada. 

 

 

Treballar per donar oportunitats per adquirir habilitats tècniques i 

metodològiques en el treball amb instrumental en un laboratori per mitjà d’un 

model de científic/tecnòleg expert. 

 

Impulsar nous objectius de treball en el laboratori com podrien ser les 

habilitats relacionades en la solució de problemes o el pensament creatiu. 
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Fomentar el treball al laboratori com a motivació per a l’aprenentatge de 

l’alumnat i per potenciar les relacions alumnat-professorat. 

 

 

 

Per últim, en aquest apartat, s’apunta en com es podria intentar millorar l’eficiència del 

treball en el laboratori tant des del punt de vista de l’activitat en si, com pel que fa a la 

tasca del professorat. 

 

 

Formar formadors de formadors (FF) i formadors (F) per tal que aquests 

siguin competents tant en referència al coneixement dels conceptes i 

procediments com dels mètodes d’ensenyament de recerca, així com del 

coneixement del domini afectiu. 

 

Desenvolupar metodologies que millorin l’eficiència docent del treball al 

laboratori: 

 Plantejar objectius limitats i específics. 

 Detallar capacitats a desenvolupar. 

 Repartir habilitats tècniques/instrumentals en diverses 

pràctiques. 

 Considerar els continguts científics i tecnològics de les 

pràctiques. 
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 Impulsar discussions pre i post laboratori. 

 Potenciar el desenvolupament d’hipòtesis. 

 

 

9.8.5. Altres competències generades de la formació en ciències i 

tecnologia. 

 

En aquest últim apartat de les competències que es generen a partir de l’estudi del 

capítol 7 “Coneixement científic” reunirem en un sol punt aquelles que sorgeixen del 

foment dels valors en la formació de ciències i tecnologia, d’aquelles que es generen de 

la comunicació i del treball en equip que tant descriuen el treball científic i tecnològic i 

les que anunciarem i ens abocaran al següent apartat derivades dels perfil de formació 

de les titulacions científiques i tècniques. 

 

Els valors en la formació de ciències. 

 

Treballar pel foment tant en els formadors de formadors FF, com en els 

formadors (F) com en el propi alumnat  dels valors i atributs que defineixen als 

científics i tecnòlegs així com les bones pràctiques. 
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Comunicació i treball en equip. 

 

Potenciar exercicis de comunicació oral i escrita en la formació de les ciències i 

la tecnologia. 

 

Potenciar les habilitats comunicatives del professorat tant al nivell de 

formador, de tutoria, de laboratori... 

 

Impulsar el treball en equip en tants àmbits com sigui possible. Recerca, 

treballs, laboratori, resolució de problemes, pràctiques en empreses, estades... 

 

Introduir competències en documentació. 

 

 

Perfil de formació de les titulacions científiques i tècniques. 

 

Des d’un punt de vista del desenvolupament dels perfils de formació estrictament 

científics i tècnics, abans d’entrar en el següent capítol, on analitzem varies 

llicenciatures, podem trobar algunes pinzellades del que s’espera del formador de 

formadors de formadors i com caldria que actués en la cerca de nous tecnòlegs i 

científics. 
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Fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida com a conseqüència de la constant 

evolució de la ciència i la tecnologia.  

 

Treballar la capacitat de l’alumnat i del professorat d’autocrítica i la capacitat 

per l’acció reflexiva. 

 

Potenciar l’abstracció i la concreció dels continguts segons el context de treball 

i la limitació del temps. 

 

Impulsar la motivació de l’alumnat encarant els primers contactes amb el 

temari des d’una perspectiva d’enginyeria i relacionant els problemes amb la 

quotidianitat de l’enginyeria. 
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9.9. COMPETÈNCIES GENERADES DE L’ANÀLISI DE LES 

TITULACIONS SUPERIORS. 

 

9.9.1. Objectius i competències genèriques generades de l’estudi de les 

titulacions superiors. 

 

Al llarg del capítol 8 “Objectius, capacitats i competències de les titulacions 

superiors”; hem analitzat des del punt de vista de les competències que defineixen els 

graduats en diverses titulacions superiors, d’aquest anàlisi en volíem extreure un nou 

grup de competències o la reiteració d’algunes de les ja apuntades anteriorment per tal 

d’acabar de fixar les competències que ens emmarcarien la funció del formador de 

formadors de formadors (FFF). 

 

De l’enfocament del disseny basat en les competències a l’hora d’analitzar l’educació 

superior, hem detectat diversos factors que també haurien de tenir una influència en el 

desenvolupament d’aquesta nova figura en forma d’objectius a l’hora de plantejar tant 

les seves competències, com a l’hora de desenvolupar la seva tasca. 

 

 

Treballar en sentit a un nou paradigma educatiu, centrat en l’aprenentatge de 

l’alumnat i que posa més èmfasi en els resultats o els objectius de 

l’ensenyament. 
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Potenciar la necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida per contrarestar la 

ràpida obsolescència del coneixement científic-tecnològic. 

 

Establir referents comuns a nivell europeu. 

 

Impulsar formes actives d’aprenentatge, com podrien ser la resolució de 

problemes, l’anàlisi de casos, la simulació de conducta, les pràctiques en 

entorns reals... 

 

Fomentar un canvi important en el paradigma d’avaluació, demanant a 

l’estudiant que construeixi la resposta, requeriria l’elaboració de proves 

d’execució o d’elaboració de productes, projectes, protocols, informes... 

 

Impulsar l’esforç de coordinació i de planificació global. 

 

 

Hem destacat amb anterioritat el projecte Tuning com a referent en el plantejament 

basat en competències de les titulacions superiors, a partir d’aquest han anat apareixent 

diversos projectes concrets de diverses especialitzacions. Conseqüentment nosaltres 

també adoptarem aquest projecte com a arrel per plantejar de moment les competències 

genèriques, transversals que haurien de definir al formador de formadors de formadors 

(FFF) d’igual manera que el citat projecte ho fa per les diverses titulacions superiors. 
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Per tant, la base de les competències genèriques que definiran la figura del formador 

de formadors de formadors (FFF), d’igual manera que es proposa per a tots els perfils 

de les titulacions superiors, podrien ser les exposades anteriorment com a competències 

genèriques del projecte Tuning, mostrades en les taules  8.1.a. “Competències 

instrumentals del projecte Tuning”, 8.1.b. “Competències interpersonals del projecte 

Tuning” i 8.1.c. “Competències sistemàtiques del projecte Tuning”.  

 

Clar està que algunes d’elles haurien de tindre un nivell d’intensificació superior o 

d’altres d’inferior a l’hora de definir la figura del formador de formadors de formadors 

(FFF) respecte a d’altres perfils, i fins i tot, algunes d’elles podrien prendre un caràcter 

més específic per ser aquestes un tret important de definició de la figura que ens ocupa. 

 

 

9.9.2. Competències generades de l’estudi de les titulacions de l’àmbit 

pedagògic. 

 

9.9.2.1. Competències generades a partir del perfil de mestre. 

 

La figura del formador de formadors de formadors (FFF) inclou dins del seu perfil a un 

docent de formadors, per tant vàries de les competències que defineixen a la figura del 

mestre, del professor, haurien de ser també vàlides a l’hora d’especificar les 

competències definitòries del formador de formadors de formadors (FFF). 

 

A partir de l’anàlisi de les competències dels professors de l’apartat 8.4.1. “Les 

competències  de la titulació de mestre”, n’extraurem també algunes competències i 
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objectius que hauríem d’afrontar els formadors de formadors, ja que la seva tasca està 

encaminada a resoldre els problemes i dificultats que apareixen a l’hora de desenvolupar 

els continguts de les especialitats científiques i tècniques. 

 

Saber: 

 

Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i 

dels processos d’ensenyament en particular: 

 Fins i funcions de l’educació i del sistema educatiu. 

 Teories del desenvolupament i de l’aprenentatge. 

 Entorn cultural, social, institucional i organitzatiu del centre. 

 Disseny i desenvolupament del currículum. 

 Rol docent. 

 

Coneixement dels continguts a transmetre, comprenent la seva singularitat 

epistemològica i l’especificitat de la seva didàctica. 

 

Profunda formació científico-cultural i tecnològica. 
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Saber fer: 

 

 

Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació sorgides de 

la investigació. 

 

Disseny i desenvolupament de projectes educatius i unitats de programació 

adaptables al context d’aplicació. 

 

Capacitat per promoure l’aprenentatge autònom dels participants 

conseqüentment amb els objectius i continguts propis del corresponent nivell 

educatiu. 

 

Potenciar l’organització de l’ensenyament, dins del marc dels paradigmes 

epistemològics de les àrees, integrant els sabers disciplinaris, transversals i 

multidisciplinaris adequats a cada nivell educatiu. 

 

Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i validar-los 

en els marcs específics  de les diferents disciplines. 

 

Impulsar l’ús adequat i la incorporació en les activitats d’ensenyament-

aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 

Capacitat per utilitzar l’avaluació, en la seva funció pedagògica com a element 

regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la 
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pròpia formació. 

 

Capacitat per desenvolupar la funció tutorial, orientant als participants. 

 

Participar en projectes d’investigació relacionats amb l’ensenyament i 

l’aprenentatge, introduint propostes d’innovació encaminades a la millora de 

la qualitat educativa. 

 

 

Saber estar: 

 

Capacitat de relació i de comunicació i d’equilibri en el desenvolupament de 

l’activitat professional. 

 

Capacitat de treball en equip amb els companys com a condició necessària per 

a la millora de la pròpia activitat professional, compartint sabers i 

experiències. 

 

Capacitat per col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i 

de l’entorn. 
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Saber ser: 

 

Compromís per potenciar el rendiment docent i el progrés dels participants i 

en conseqüència del rendiment acadèmic de l’alumnat. 

 

Assumir la necessitat del desenvolupament professional continu, mitjançant 

l’autoavaluació de la pròpia pràctica. 

 

 

En l’anàlisi desenvolupat en l’anterior capítol, ja hem ressaltat la visió més clàssica o 

conservadora que es dibuixa del perfil dels professors, mestres, formadors... i per tant 

treballar perquè així no sigui també hauria de formar part de les competències del 

formador de formadors de formadors (FFF). Per tant, caldria que en aquest sentit també 

reflectíssim una sèrie de competències que el diferenciessin de la tasca de tots aquests 

professionals. 

 

 

Potenciar la valoració de l’acció educativa que es desenvolupa lluny de l’aula. 

 

Impulsar la necessitat de la investigació educativa, la capacitat d’anàlisi crític 

de les propostes curriculars, la col·laboració amb la comunitat educativa... 

 

Potenciar l’ús i el desenvolupament de les pràctiques i del treball col·laboratiu. 
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9.9.2.2. Competències generades a partir de les competències docents específiques 

de l’àrea de matemàtiques i ciències naturals. 

 

Saber: 

 

Conèixer i entendre els continguts actitudinals, conceptuals i procedimentals 

com experimentar, observar, descriure, anticipar, argumentar... propis de les 

ciències i la tecnologia. 

 

Conèixer, interpretar i representar situacions o problemes. 

 

Conèixer els elements de la didàctica de les ciències i la tecnologia i les diferents 

aproximacions didàctiques que actualment s’utilitzen per a adequar els 

continguts científics i tecnològics i les activitats de forma que faciliten el 

desenvolupament del pensament, del coneixement científic i tecnològic, de 

l’actitud crítica i de l’autonomia. 

  

Conèixer les característiques de les principals dificultats en l’ensenyament-

aprenentatge de les ciències i la tecnologia. 

 

Conèixer les particularitats més usuals del coneixement dels alumnes, 

coneixement previ, sobre les diverses àrees de les ciències i la tecnologia i la 

seva influència en l’aprenentatge. 

 

Conèixer la diversitat de recursos didàctics concrets, tant a l’aula, com externs, 
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per a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i la tecnologia i els criteris per 

decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los al context d’aplicació. 

 

Conèixer les diverses aplicacions de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia i com i quan 

utilitzar-les per a facilitar-ne l’aprenentatge. 

 

Conèixer la diversitat de recursos avaluatius i autoavaluatius en l’ensenyament 

de les ciències i la tecnologia i com utilitzar-los per a millorar la formació dels 

participants i la pròpia. 

 

 

 

 

Saber fer: 

 

Transmetre la importància en ser sensible a l’interès dels alumnes i capaç 

d’utilitzar els recursos adequats per motivar-los en l’aprenentatge de les 

ciències i la tecnologia. 

 

Propulsar el coneixement de l’alumnat i explicitar el seu coneixement, situant 

aquest en relació al coneixement científic i tecnològic. 

 

Proporcionar eines de disseny o elecció d’intervencions didàctiques per 

facilitar el desenvolupament del contingut científic. 
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Impulsar les habilitats comunicatives necessàries per a desenvolupar-se de 

forma efectiva en les diferents situacions i amb els diversos llenguatges de 

l’ensenyament de les ciències i la tecnologia (taules, experiències, explicacions, 

justificacions, debats...  

 

Capacitar als formants per a sintetitzar i resumir situant acords, idees i 

propostes en el marc del coneixement científic i tècnic i del procés 

d’aprenentatge. 

 

Fomentar la utilització d’estratègies d’investigació, proposta i resolució de 

problemes. 

 

Dominar les habilitats pròpies del treball experimental i de camp. 

 

Potenciar el disseny de seqüències didàctiques dins del camp científic o 

tecnològic de desenvolupament. 

 

Fomentar la interdisciplinarietat de les ciències i la tecnologia amb altres àrees 

del currículum i les seves aplicacions. 

 

Fomentar la capacitat de reflexió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, 

conscienciant dels diferents tipus de discurs i organització d’aula que es poden 

utilitzar en ciències i tecnologia a fi de millorar-ho, reconeixent les 

especificitats de les àrees científiques i tècniques. 
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Mantenir i impulsar la curiositat intel·lectual respecte a la cultura científica i 

tècnica i saber incorporar els canvis socials, tecnològics i culturals de l’àrea 

científica i tècnica. 

 

Difondre l’ús de programes informàtics generals, científics i tècnics i de les 

tecnologies de la informació i la comunicació per a millorar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

Competències acadèmiques: 

 

Coneixement dels continguts científics, tècnics i matemàtics suficientment 

amplis que li permetin desenvolupar la seva funció docent amb seguretat. 

 

Conèixer elements bàsics d’història de les ciències i la tècnica de manera que es 

reconegui la necessitat de la disciplina en el marc educatiu. 

 

Utilitzar correctament raonaments i capacitar per reconèixer, explicitar i 

valorar la correcció o incorrecció dels alumnes, per tal de plantejar situacions 

que els hi ensenyin a pensar i a exercir un pensament crític en ciències. 

 

Fomentar el treball en equip per compartir experiències, dissenyar activitats i 

reflexionar sobre la pràctica docent i la formació permanent en ciències i 

tecnologia. 
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9.9.2.3. Competències generades a partir del perfil i els objectius de la titulació de 

mestre. 

 

Per acabar amb les competències generades des de l’anàlisi de la titulació de mestre i les 

seves àrees específiques de la branca científica i tècnica, ens endinsarem en la definició 

del perfil que del mestre s’impulsa, reflectit en el punt 8.4.1.5. “El perfil dels objectius 

de la titulació de mestre” d’aquest treball, per tal d’extreure’n competències per la 

figura del formador de formadors de formadors (FFF) en relació a les característiques 

professionals dels docents emmarcats en la branca científica i tècnica als quals es 

desitjaria tendir a formar. 

 

 

Potenciar al docent com a organitzador de la interacció alumne-objecte de 

coneixement. 

 

Potenciar la figura com a mediador del docent perquè tota activitat que es 

dugui a terme resulti significativa i estimuli el desenvolupament potencial de 

cada alumne en un treball cooperatiu de grup.  

 

Potenciar la capacitat dels docents de disseny i organització de treballs 

disciplinaris i interdisciplinaris  i col·laborar amb el món exterior del centre. 

 

Potenciar la capacitat dels docents d’analitzar el context en el qual es 

desenvolupa la seva activitat i planificar-la i donar resposta al 

desenvolupament canviant de la societat. 
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Potenciar la capacitat de tutoria, orientació i avaluació per part dels docents. 

 

Potenciar el coneixement complet de la matèria que ha d’ensenyar i d’aquelles 

amb les quals interactua. 

 

Potenciar una formació recolzada en una metodologia adequada al paradigma 

de professor/investigador. 

 

Potenciar un coneixement profund dels estudis i del centre en el qual es 

desenvolupa el treball del docent. 

 

 

Finalment, s’anuncia que les funcions dels docents s’han vist ampliades en els últims 

temps a l’incorporar-se nous continguts que demanda la societat, conseqüentment, la 

figura del formador de formadors de formadors (FFF) hauria de veure també ampliades 

o modificades les seves competències: 

 

 

Accentuar el caràcter pràctic-aplicatiu de les seves sessions. 

 

Impulsar la responsabilitat i la capacitat per prendre decisions innovadores 

per mitjà del treball en equip en el centre educatiu. 

 

Potenciar la capacitat d’actuació buscant la col·laboració d’altres agents que 
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facilitin l’èxit del treball desenvolupat en el centre: associacions, entitats, 

empreses, sindicats, autoritats educatives... 

 

Impulsar la capacitació per a desenvolupar la labor docent en la societat del 

coneixement. 

 

Potenciar el coneixement dels nous processos de formació que les tecnologies de 

la informació i la comunicació proposen. 

 

Fomentar habilitats socials per exercir el lideratge i el foment del treball en 

grup amb la resta del professorat. 

 

 

 

9.9.2.4. Competències generades de l’estudi de la titulació de pedagogia. 

 

Referits a conceptes: 

 

Crear opinió sobre fets educatius. 

 

Estudiar/aprofundir aspectes concrets de les àrees científiques i tècniques. 

 

Promoure el treball interdisciplinari. 

 

Renovació permanent. 
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Analitzar la realitat de la docència de les ciències i la tecnologia. 

 

Transmissió de les pròpies experiències per a nous aprenentatges. 

 

Conèixer les teories d’ensenyament-aprenentatge i la seva aplicació en les àrees 

científico-tècniques. 

 

Desenvolupar idees i projectes. 

 

Fomentar la necessitat de millores en la tasca educativa dels formadors (F) i 

dels formadors de formadors (FF) de l’àrea científico-tècnica. 

 

Programar objectius. 

 

Diagnosticar les problemàtiques observables. 

 

Conèixer els problemes actuals de la docència emmarcada en la branca 

científica i tècnica. 

 

Promoure i consolidar grups de treball. 

 

Promoure la figura del formador de formadors de formadors (FFF). 
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Referits a procediments: 

 

Formar a formadors de formadors (FF). 

 

Orientar als docents. 

 

Investigar realitats poc conegudes o estudiades de possible aplicació en la 

branca científica i tècnica. 

 

Crear nous plans de formació. 

 

Facilitar recursos, mètodes i eines educatives aplicables a l’àrea científico-

tècnica. 

  

Satisfer les necessitats formatives dels formadors de formadors (FF). 

 

Prendre decisions sobre la planificació i l’aprenentatge dels formadors de 

formadors (FF). 

 

Coordinar el treball. 

 

Elaborar projectes innovadors dins del seu àmbit de realització. 

 

Realitzar un treball estadístic de recollida de dades en relació al seu àmbit 

d’investigació. 
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Observació del desenvolupament de l’aula. 

 

Establir programes educatius amb altres professionals. 

 

Posar en pràctica els coneixements i la recerca. 

 

Donar eines per planificar accions educatives en l’àmbit científic i tècnic. 

 

Assolir objectius fixats. 

 

Aplicar en l’àmbit científic-tecnològic les teories d’ensenyament-aprenentge. 

 

Utilitzar les noves tecnologies. 

 

Crear diferents estratègies educatives d’aplicació en el seu àmbit. 

 

Ensenyar a utilitzar i rendibilitzar els recursos disponibles. 

 

Desenvolupar estratègies didàctiques i tècniques educatives adequades a cada 

situació. 

 

Avaluació i anàlisi de necessitats educatives i formatives dels formadors de 

formadors (FF) de l’àmbit científic i tecnològic. 
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Gestionar el coneixement i la nova informació. 

 

Avaluar els cursos. 

 

Gestionar un projecte. 

 

Avaluar un projecte. 

 

Utilitzar l’experiència en el camp científic-tècnic i pedagògic com a referent. 

 

Impulsar la creació d’ambients adients per la formació. 

 

Elaborar dossiers/informes educatius. 

 

Certificar canvis. 

 

 

 

Referits a actituds: 

 

En aquest quadre només hem ressenyat aquelles competències transversals referides a 

actituds  de l’estudi de les competències dels titulats en pedagogia, les quals encara no 

havien estat apuntades per anteriors perfils, o que ara apareixen amb una nova 

especificació. 
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Promocionar la pedagogia dins del camp científic i tècnic. 

 

Promoure la formació permanent entre el professorat. 

 

Ser un professional creatiu i innovador. 

 

Saber escoltar. 

 

Ser organitzat amb les tasques. 

 

Ser eficient amb la feina. 

 

Participació activa. 

 

Capacitat empàtica. 

 

Conèixer les limitacions. 

 

Ètica professional. 

 

Visió àmplia de la realitat del seu camp. 

 

Flexibilitat. 
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9.9.2.5. Competències generades de l’estudi de la titulació de psicopedagogia. 

 

Competències tècniques: 

 

Capacitat per dissenyar, impartir, gestionar i avaluar processos formatius 

emmarcats en la formació de formadors de formadors (FF) científico-tècnics. 

 

Capacitat per gestionar coneixement científic-tècnic i psicopedagògic. 

 

 

 

 

Competències metodològiques: 

 

Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’aplicació de mètodes i tècniques 

adequades a les situacions i contexts formatius científics i tecnològics. 

 

 

Competències socials: 

 

Treballar de forma col·laborativa, liderar equips i grups de treball. 
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Competències personals: 

 

Capacitat d’adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques, 

responsabilitats i generar processos de canvi. 

 

Adquirir independència i autonomia, i responsabilitzar-se del propi 

aprenentatge i del desenvolupament de les pròpies habilitats. 

 

 

Objectius: 

 

Identificar les principals característiques de la transformació de la docència de 

la ciència i la tecnologia i la seva repercussió en la formació contínua del 

professorat. 

 

Avaluar les necessitats formatives dels formadors (F) i dels formadors de 

formadors (FF) de l’àmbit científic-tècnic. 

 

Comprendre les funcions de la formació contínua del professorat i els seus 

efectes en les seves organitzacions. 

 

Avaluar processos de qualitat de la formació a les organitzacions. 

 

Diagnosticar, formar i avaluar en base a competències professionals. 
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9.9.3. Competències generades de l’estudi de les titulacions de l’àmbit 

científic i tecnològic. 

 

9.9.3.1. Competències generades de l’estudi dels objectius de formació de les 

titulacions de l’àmbit científic i tecnològic. 

 

Començarem aquest últim apartat de la recerca de les competències definitòries del 

formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tècnic reflexionant en 

cap a quina direcció es dirigeix la formació de les enginyeries i dels estudis científics, 

com ja hem anat analitzant, les tendències en l’educació superior posen de manifest la 

necessitat d’un canvi en el paradigma educatiu i que aquest canvi, principalment, ve 

condicionat per un ensenyament centrat en el rol actiu de l’estudiant. 

 

Conseqüentment hauríem de plantejar com a un dels objectius que orientessin la tasca 

del formador de formadors de formadors (FFF) de l’àmbit científic i tècnic ser 

propulsor d’aquest canvi i que el desenvolupament del seu treball es guies per 

perseguir l’assoliment i la difusió dels punts que caracteritzen aquest: 

 

 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. 
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 Donar suport al procés d’aprenentatge al llarg de la vida. 

 

De l’anàlisi de diverses titulacions i de diverses universitats de l’àmbit de treball en el 

qual hem emmarcat aquest estudi, trobem que destaquen una sèrie d’objectius de 

formació els quals caldria que tinguéssim en compte a l’hora de definir les 

competències del formador de formadors de formadors (FFF) de l’àrea científica i 

tècnica. 

 

Ens hauríem de plantejar els objectius formatius de les diverses facultats de ciències i 

tecnologia com a objectius vàlids per als formadors de formadors de formadors (FFF) 

d’aquesta branca, ja que la seva tasca està dirigida a la formació del professorat (F) que 

acabarà plasmant aquests objectius per mitjà del desenvolupament de la seva docència. 

 

Per tant, la seva tasca hauria d’encaminar-se en potenciar i ensenyar a treballar tota una 

sèrie d’objectius de les diverses titulacions científiques i tècniques, els quals hem llistat 

i resumit en el següent quadre: 

 

 

Promocionar la creativitat, versatilitat, adaptabilitat, comunicació i capacitat 

per treballar en equip. 

 

Capacitar per treballar en indústries de qualsevol sector i capacitar per crear 

la pròpia empresa. 

 

Impulsar la investigació i la formació al llarg de la vida per tal d’adequar-se a 
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l’entorn industrial i social canviant.  

 

Potenciar l’ètica professional per contribuir al benestar social, la salut, la 

seguretat de les persones i el desenvolupament sostenible. 

 

Impulsar noves competències bàsiques: 

 Alfabetització digital. 

 Capacitat d’aprendre a aprendre. 

 Competències socials. 

 Esperit d’empresa. 

 Idiomes. 

 

Diversificació de les vies i els mètodes d’aprenentatge segons cada necessitat 

específica. 

 

Incorporar elements de flexibilitat que permetin la versatilitat en els mètodes 

d’ensenyament segons les característiques dels estudiants. 

 

Potenciar l’ensenyament centrat en un rol actiu de l’estudiant. 

 

Utilització de les TIC en la docència i l’aprenentatge. 

 

Preparar per exercir la professió, tenint consciència clara de la seva dimensió 

humana, econòmica i social. 
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Preparar per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, tant de 

contingut teòric com directiu i contribuir en la gestió de la informació i de la 

gestió del coneixement. 

 

Preparar per aprendre i utilitzar de manera efectiva tècniques i eines que 

puguin sorgir al futur. 

 

 

 

9.9.3.2. Competències generades de l’estudi de les competències de les titulacions 

científiques i enginyeries. 

 

Com ja hem anat analitzant al llarg del capítol 8.5. “Les competències en les titulacions 

de l’àmbit científic i tecnològic”, les competències dels llicenciats en ciències i 

enginyeries, no només es centren en la part curricular de la llicenciatura, en els 

coneixements específics de l’especialització científica i/o tècnica, sinó que aquestes 

haurien de sobrepassar l’àmbit científic i tecnològic i caldria ampliar-les cap a habilitats 

que permetessin la interrelació amb l’entorn social, econòmic i empresarial. 

 

Des d’aquest punt de vista hem pogut observar que el plantejament de la majoria de les 

llicenciatures analitzades es fa una clara diferenciació en la naturalesa de les 

competències, quedant aquestes agrupades en tres grans blocs, als quals la tasca del 

formador de formadors de formadors (FFF) caldria que s’hi orientés, i preparar als 

formadors de formadors (FF) i als professors (F) per tal que hi fessin front tot intentant 

assolir els objectius educatius plantejats per a la formació dels futurs llicenciats. 
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 Habilitats cognitives, relacionades amb les ciències i la tecnologia, el SABER. 

Com podrien ser les tasques intel·lectuals, la resolució de problemes... 

 

 Habilitats pràctiques, el SABER FER, com per exemple el treball en el 

laboratori. 

 

 Competències transversals, el SABER FER i ESTAR, de naturalesa general i 

aplicables en altres contextos, no només en el científic i tecnològic. 

 

 

Competències i habilitats cognitives de les titulacions científiques i enginyeries. 

 

 

 Habilitat de demostrar coneixement i comprensió de fets, conceptes, principis i 

teories essencials relacionades amb les àrees de coneixement disciplinàries. 

 

 Aplicar aquests coneixements i comprensió a la solució de problemes qualitatius 

i quantitatius segons models treballats prèviament. 

 

 Resolució de problemes: Analitzar, Sintetitzar, Avaluar i Identificar problemes i 

solucions. 

 

 Habilitat de conèixer i analitzar problemes nous o planificar estratègies per la 

seva solució. 
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 Capacitat de distingir, davant d’un problema, el que és substancial del que és 

purament ocasional o circumstancial. 

 

 Habilitat en l’avaluació, interpretació i síntesi de les dades d’informació 

científica i tecnològica. 

 

 Capacitat de modelitzar situacions de la realitat i d’expressar-les en llenguatge 

matemàtic i/o algorísmic. 

 

 Habilitats numèriques i de càlcul, incloent-t’hi aspectes com l’anàlisi d’errors, 

estimacions d’ordre de magnitud i l’ús correcte de les unitats i de les formes de 

presentar dades. 

 

 Ser capaç de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i 

experimentació. 

 

 Capacitat per projectar i construir. 

 

 Destreses en la presentació oral i escrita de material científic a un públic expert. 

 

 Capacitat d’utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l’enginyeria moderna 

necessàries per a la pràctica. 
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Competències i habilitats pràctiques de les titulacions científiques i enginyeries. 

 

 

 Habilitats en la gestió segura dels materials, instrumental, 

maquinària...considerant els riscos específics associats al seu ús. 

 

 Habilitats requerides per conduir procediments estàndards de laboratori 

involucrats en el treball analític i de síntesi. 

 

 Destreses en el monitoratge, mitjançant observació i mesura de les propietats, 

esdeveniments o canvis i el seu registre sistemàtic i fiable, així com la seva 

documentació. 

 

 Competències en la planificació, disseny i execució d’investigacions pràctiques 

des de l’estudi del reconeixement del problema, fins a l’avaluació i presentació 

de resultats. Inclou habilitat de seleccionar tècniques i procediments apropiats. 

 

 Ser capaç d’interpretar dades derivades de les observacions i mesures de 

laboratori en relacionar-los amb les teories apropiades. 

 

 Ser capaç d’avaluar riscs en relació a l’ús de substàncies, materials, 

procediments, instrumental... 
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Competències transversals de les titulacions científiques i enginyeries. 

 

Anteriorment ja hem plantejat el repte que es planteja en els estudis científics i 

tecnològics envers a la necessitat d’assumir aspectes que cauen en àmbits més efectius i 

de la conducta moral, la competència integra els coneixements, les habilitats i també les 

actituds. 

 

Per no repetir-nos, només apuntarem de forma general tot un seguit de competències 

que són genèriques per a totes les titulacions científiques i tecnològiques i que a la 

vegada també ho són per les titulacions de l’àmbit pedagògic i ja han estat ressaltades 

anteriorment, serien totes les relacionades amb: 

 

 Les competències interpersonals (treball en equip, comunicació, 

interculturalitat). 

 Les competències personals ( autoconfiança, responsabilitat, aprenentatge al 

llarg de la vida). 

 Els valors, en els quals es basaran les actituds i la conducta. 

 

 

Per una altra banda si que puntualitzarem un seguit de competències transversals que 

per la seva especificitat de l’àmbit científic i tecnològic, podríem definir com 

competències transversals científiques i tecnològiques: 
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Equilibri entre la teoria i l’experimentació. 

 

Reconèixer i valorar els processos científics i tècnics de la vida diària, així com 

l’impacte de la professió en la societat. 

 

Capacitat per relacionar l’especialitat científica o tecnològica amb d’altres 

disciplines. 

 

Capacitat per treballar amb experts d’altres àrees fora de l’àmbit del qual és 

expert ja que sovint els problemes que s’aborden requereixen diferents entorns 

de coneixement. 

 

 

 

Creativitat en les respostes i a les necessitats: Capacitat d’idear solucions 

alternatives. 

 

Saber escollir els paradigmes i/o plataformes adients. 

 

Capacitat per adaptar i donar suport a les solucions implantades. 
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Raonament crític: Presa de decisions. 

 

Capacitat d’autoavaluació i autocrítica constructiva. 

 

Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi. 

 

Preocupació per la qualitat. 

 

 

 

Habilitats d’estudi necessàries pel desenvolupament professional continu. 

Capacitat d’aprendre per compte propi. 

 

Estar al dia de les innovacions del propi camp professional i saber analitzar les 

tendències de futur. 

 

Tenir capacitat per innovar, tant per donar resposta a les noves circumstàncies 

o als nous sistemes organitzatius com per permetre optimitzar el procés 

productiu. 

 

Conèixer les tendències i tecnologies del sector i de les aplicacions de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
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Destreses interpersonals, associades a la capacitat de relació amb altres 

persones i de treball en grup. 

 

Dinamitzar i liderar equips de treball. 

 

Gestió del temps i habilitats d’organització, habilitats de planificar i 

implementar formes eficients i efectives de treball. 

 

Capacitat per utilitzar tècniques de negociació. 

 

 

 

Destreses en la recerca d’informació, en relació amb fonts d’informació 

primàries i secundàries, incloent-t’hi la xarxa. 

  

Habilitats de comunicació oral i escrita en com a mínim dos idiomes de la UE. 
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10. TAULES RESUM DE LES COMPETÈNCIES DEL 

FORMADOR DE FORMADORS DEL PROFESSORAT 

CIENTÍFIC I TÈCNIC 
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10. Taules resum de les competències del formador de formadors del professorat 

científic i tècnic. 

 

10.1. Necessitats a les quals donaria resposta la figura del formador de formadors del 

professorat científic i tècnic. 

10.2. Objectius bàsics a assolir per la figura del formador de formadors del professorat 

científic i tècnic. 

10.3. Competències transversals. 

10.3.1. Competències transversals instrumentals. 

10.3.2. Competències transversals interpersonals. 

10.3.3. Competències transversals sistemàtiques. 

10.4. Competències curriculars. 

10.4.1. Competència referents a la formació inicial tècnica i científica. 

10.4.2. Competències referents a la formació inicial pedagògica. 

10.4.3. Competències referents a l’experiència i pràctica prèvia. 

10.5. Competències professionals. 

10.5.1. Competències derivades de la professionalitat. 

10.5.2. Competències derivades del foment i avaluació de noves competències 

pròpies com a professional. 

10.5.3. Competències derivades del foment i avaluació de noves competències 

com a FFF. 

10.6. Competències pedagògiques. 

10.6.1. Competències transversals pedagògiques. 

10.6.2. Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 
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10.6.3. Competències derivades del coneixement de la responsabilitat en 

l’ensenyament. 

10.6.4. Competències de gestió i organització pedagògiques. 

10.6.4.1. Competències en la gestió de la formació. 

10.6.4.2. Competències derivades de les condicions organitzatives i 

polítiques. 

10.6.4.3. Competències com a garant de la vida de centre. 

10.6.5. Competències referents al camp d’aplicació. 

10.6.5.1. Competència en referència al context d’aplicació. 

10.6.5.2. Competències específiques en referència al context d’aplicació. 

10.6.5.3. Competències formatives en referència al context d’aplicació. 

10.6.6. Competències derivades del treball cooperatiu. 

10.6.6.1. Competències referents al treball cooperatiu. 

10.6.6.2. Competències referents al foment del treball cooperatiu. 

10.7. Competències d’investigació i innovació. 

10.7.1. Competències derivades de la millora de la qualitat de la 

formació. 

10.7.1.1. Competències en la millora de la qualitat de la formació. 

10.7.1.2. Competències en la promoció de la millora de la qualitat de la 

formació. 

10.7.2. Competència investigadora. 

10.7.3. Competències en innovació. 

10.7.4. Competències derivades del foment de noves competències. 

10.7.4.1. Competències pel foment i avaluació de noves competències. 

10.7.4.2. Competències referents a la generació de noves competències. 
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10.8. Competències com a formador (acció formativa). 

10.8.1. Competències transversals com a formador. 

10.8.2. Competències en el disseny de la formació. 

10.8.3. Competències en la identificació de necessitats de formació. 

10.8.4. Competències en la planificació i organització de l’ensenyament. 

10.8.4.1. Competències referents a la planificació d’objectius. 

10.8.4.2. Competències referents a la planificació d’activitats. 

10.8.4.3. Competències referents a la planificació de projectes. 

10.8.4.4. Competències referents a la planificació de recursos. 

10.8.5. Competències en l’organització de programes formatius. 

10.8.5.1. Competències generals en l’execució de programes formatius. 

10.8.5.2. Competències derivades de l’aprenentatge. 

10.8.5.3. Competències tècniques en la docència. 

10.8.5.4. Competències d’execució referides al context. 

10.8.6. Competències en l’avaluació de programes de formació. 

10.8.6.1. Competències en la planificació de l’avaluació. 

10.8.6.2. Competències en l’avaluació dels formants. 

10.8.6.3. Competències en l’avaluació dels cursos. 

10.8.6.4. Competències en l’avaluació de la pròpia acció. 

10.8.7. Competències de comunicació a l’aula. 

10.8.8. Competències en la direcció de grups. 

10.8.9. Competències derivades de la formació cooperativa. 

10.8.9.1. Competències en formació cooperativa. 

10.8.9.2. Competències en el foment de la cooperació. 

10.8.10. Competències referents a l’assessoria i tutoria. 
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10.8.11. Competències derivades de la relació individual amb cada alumne. 

10.9. Competències en la transmissió del coneixement científic i tècnic. 

10.9.1. Competències de formació de l’àmbit científic i tècnic. 

10.9.2. Competències pedagògiques referides a l’àmbit científic i tècnic. 

10.9.2.1. Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

10.9.2.2.Competències referides al desenvolupament de la tasca 

pedagògica en l’àmbit científic i tècnic. 

10.9.3. Competències derivades dels continguts científics i tècnics. 

10.9.3.1. Competències referents als continguts i límits del saber. 

10.9.3.2.  Competències referents a les aproximacions al currículum. 

10.9.3.3. Competències referents a la seqüència dels continguts. 

10.9.4. Competències referents a la relació entre teoria i experimentació. 

10.9.5. Competències referents a la recerca i l’equipament. 

10.9.6. Competències referents a la resolució de problemes. 

10.9.6.1. Competències derivades de la resolució de problemes en relació 

a les activitats. 

10.9.6.2. Competències derivades de la resolució de problemes en relació 

a l’alumnat. 

10.9.6.3. Competències derivades de la resolució de problemes en relació 

als formadors de formadors i als formadors. 

10.9.7. Competències referents al treball en el laboratori. 

10.9.7.1. Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

l’activitat. 

10.9.7.2. Competències referents al treball en el laboratori en relació a la 

formació cap als FF. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

527  

 

10.9.7.3. Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

objectius de formació. 

10.9.8. Competències referents a habilitats científiques i tècniques. 

10.9.9. Competències referents a valors i actituds científiques i tècniques. 

10.9.10. Competències referents a la comunicació i el treball en equip. 

10.10. Competències en el desenvolupament  de la investigació i innovació del FFF. 

10.10.1. Competències en el desenvolupament de les NTICs. 

10.10.1.1. Competències transversals generades de l’aplicació de les 

NTICs. 

10.10.1.2. Competències en la promoció de la incorporació de les NTICs. 

10.10.1.3. Competències específiques com a formador generades de 

l’aplicació de les NTICs. 

10.10.1.4. Competències específiques com a FFF generades de 

l’aplicació de les NTICs. 

10.10.2. Competències en el desenvolupament de l’autoaprenentatge.de 

l’alumne. 
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10.1. NECESSITATS A LES QUALS DONARIA RESPOSTA LA 

FIGURA DEL FORMADOR DE FORMADORS DEL 

PROFESSORAT CIENTÍFIC I TÈCNIC. 

 

 

NECESSITATS a les quals DONAR RESPOSTA 

 

 La bàsica formació com a formadors per part des formadors de formadors (FF) de l’àmbit 

científic i tecnològic. 

 

 

 Desconeixement per part dels formadors de formadors (FF) de l’àmbit pedagògic de les 

especialitats científiques i tecnològiques d’aplicació. 

 

 

 La poca repercussió de la formació continua transversal sobre la tasca dels docents (F) de 

l’àmbit científic i tecnològic. 

 
 

Taula 10.1.: Necessitats a les quals donaria resposta la figura del FFF de l’àmbit científic i tècnic. 
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10.2. OBJECTIUS BÀSICS A ASSOLIR PER LA FIGURA DEL 

FORMADOR DE FORMADORS DEL PROFESSORAT CIENTÍFIC 

I TÈCNIC. 

 

 

OBJECTIUS BÀSICS 

 

 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. 

 
 

Taula 10.2.: Objectius bàsics a assolir per la figura del FFF de l’àmbit científic i tècnic. 
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10.3. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS. 

 

10.3.1. Competències transversals instrumentals. 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS INSTRUMENTALS 

 

 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi. 

 

 

 Capacitat d’organització i de planificació. 

 

 

 Coneixement general bàsic. 

 

 

 Coneixements clau bàsics de la professió. 

 

 

 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa. 

 

 

 Competències elementals en informàtica. 

 

 

 Habilitat de gestió d’informació (recollir i analitzar informació de diferents fonts). 

 

 

 Resolució de problemes. 

 

 

 Presa de decisions. 

 
Taula 10.3.: Competències transversals instrumentals 

 

10.3.2. Competències transversals interpersonals. 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS INTERPERSONALS 

 

 

 Habilitats crítiques i d’autocrítica. 

 

 

 Treball en equip. 
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 Habilitats interpersonals. 

 

 

 Habilitat de treballar en un equip interdisciplinari. 

 

 

 Habilitat de comunicar-se amb experts d’altres camps. 

 

 

 Apreciació de la diversitat i la multiculturitat. 

 

 

 Habilitat de treballar en un context internacional. 

 

 

 Compromís ètic. 

 
Taula 10.4.: Competències transversals interpersonals. 

 

 

 

10.3.3. Competències transversals sistemàtiques. 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SISTEMÀTIQUES 

 

 

 Capacitat d’aplicar el coneixement a la pràctica. 

 

 

 Habilitats de recerca. 

 

 

 Capacitat d’aprendre. 

 

 

 Capacitat d’adaptar-se a noves situacions. 

 

 

 Capacitat de generar noves idees (creativitat). 

 

 

 Lideratge. 

 

 

 Comprensió de les cultures i els costums d’altres països. 

 

 

 Habilitat de treballar autònomament. 
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 Gestió i disseny de projectes. 

 

 

 Iniciativa i esperit emprenedor. 

 

 

 Preocupació per la qualitat. 

 

 

 Voluntat de tenir èxit. 

 
 

Taula 10.5.: Competències transversals sistemàtiques. 
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10.4. COMPETÈNCIES CURRICULARS. 

 

10.4.1. Competència referents a la formació inicial tècnica i científica. 

 

 

COMPETÈNCIES referents a la FORMACIÓ INICIAL TÈCNICA/CIENTÍFICA 

 

 Capacitat per gestionar coneixement científic/tècnic. 

 

 

 Dominar els coneixements, procediments, actituds que defineixen a un expert de l’especialitat 

tecnològica o científica concreta. 

 

 

 Estudiar i aprofundir aspectes concrets de les àrees tecnològiques o científiques. 

 

 

 Conèixer elements bàsics d’història de les ciències i la tècnica de manera que es reconegui la 

necessitat de la disciplina en el marc formatiu. 

 

 

 Saber pensar com un expert, un formador de formadors (FF) i un professor (F) de l’especialitat 

tecnològica o científica concreta. 

 
Taula 10.6.: Competències referents a la formació inicial científica i tècnica. 

 

 

10.4.2. Competències referents a la formació inicial pedagògica. 

 

 

COMPETÈNCIES referents a la FORMACIÓ INICIAL PEDAGÒGICA 

 

 

 Capacitat per gestionar coneixement psicopedagògic. 

 

 

 Dominar els coneixements, procediments, actituds que defineixen a un expert en pedagogia, 

psicopedagogia i didàctica. 

 

 

 Especialista en concepció de la formació. 

 
 

Taula 10.7.: Competències referents a la formació inicial pedagògica 
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10.4.3. Competències referents a l’experiència i pràctica prèvia. 

 

 

COMPETÈNCIES referents a l’EXPERIÈNCIA/PRÀCTICA PRÈVIA 

 

 

 Utilitzar l’experiència en el camp científic/tècnic i pedagògic com a referent. 

 

 

 Conèixer i experimentar la formació dins de la disciplina concreta d’estudi en els màxims 

nivells i àmbits possibles. 

 

 

 Transmissió de les pròpies experiències per a nous aprenentatges. 

 
 

Taula 10.8.: Competències referents a l’experiència i pràctica prèvia. 
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10.5. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. 

 

10.5.1. Competències derivades de la professionalitat. 

 

 

COMPETÈNCIES derivades de la PROFESSIONALITAT 

 

 

 Procedir de forma pertinent, més enllà d’allò prescrit, en un context o situació determinada. 

 

 

 Combinar recursos personals i de l’entorn, mobilitzant-los de la millor manera possible, en 

un determinat context. 

 

 

 Transferir els seus recursos personals a les situacions que el context requereixi. 

 

 

 Aprendre de l’experiència i aprendre a aprendre. 

 

 

 Compromès amb la seva feina i en la relació professional i ètica amb els altres. 

 

 

 Ser un professional creatiu i innovador. 

 

 

 Servir a la professió, investigant i treballant per a organitzacions professionals. 

 

 

 Gestionar la pròpia formació contínua. 

 
Taula 10.9.: Competències derivades de la professionalitat. 
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10.5.2. Competències derivades del foment i avaluació de noves 

competències pròpies com a professional. 

 

 
 

 

FOMENT i AVALUACIÓ de NOVES COMPETÈNCIES PRÒPIES com a PROFESSIONAL 

 

 

 Perseguir l’objectiu final del desenvolupament de les competències, l’aprendre a aprendre. 

 

 

 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continu, mitjançant l’autoavaluació de 

la pròpia pràctica. 

 

 

 Avaluar les pròpies capacitats i competències i impulsar de noves al llarg de la vida activa. 

 

 

 Fomentar experiències afavoridores del desenvolupament de competències, com són el 

desconeixement i la dificultat. 

 

 

 Assumir noves qualificacions desenvolupades mitjançant la pròpia formació. 

 
Taula 10.10: Competències derivades del foment i avaluació de noves competències pròpies com a professional. 

 

 

 

 

 

 

10.5.3. Competències derivades del foment i avaluació de noves 

competències com a FFF. 
 

 

 

 

FOMENT i AVALUACIÓ de NOVES COMPETÈNCIES com a FFF 

 

 

 Desenvolupar competències per donar resposta eficient a les demandes de formació dels 

formadors de formadors (FF). 

 

 

 Capacitat per detectar en el seu moment la necessitat d’ampliar i adaptar els seus propis 

coneixements tant pedagògics com científics i tècnics. 

 

 

 Desenvolupar competències de l’àmbit científic i tecnològic concret de treball. 

 

 

 Potenciar la competència per a l’acció pedagògica: 

 Competència tècnica. 

 Competència metodològica. 

 Competència participativa. 

 Competència social, que afecta a la relació que s’estableix entre formador i participant i 
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que transcendeix al context en el que la formació es desenvolupa. 

 

 

 Desenvolupar competències pedagògiques, psicopedagògiques i didàctiques d’un abast genèric 

i transversal d’aplicació en qualsevol branca, nivell o àmbit de la formació. 

 

 

 Desenvolupar competències pedagògiques, psicopedagògiques i didàctiques d’abast específic 

d’aplicació només en l’àmbit científic i tecnològic. 

 
Taula 10.11.: Competències derivades del foment i avaluació de noves competències com a FFF. 
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10.6. COMPETÈNCIES PEDAGÒGIQUES. 

 

 
 

10.6.1. Competències transversals pedagògiques. 

 
 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS PEDAGÒGIQUES 

 
 

 Crear opinió sobre fets educatius. 

 
 

 Promoure el treball interdisciplinari. 

 
 

 Desenvolupar idees i projectes. 

 
 

 Gestionar un projecte. 

 
 

 Avaluar un projecte. 

 
 

 Orientar als docents. 

 
 

 Ensenyar a utilitzar i rendibilitzar els recursos disponibles. 

 
 

 Gestionar el coneixement i la nova informació. 

 
 

 Promoure la formació permanent entre el professorat. 

 
Taula 10.12.: Competències transversals pedagògiques. 

 

 

 

 

 

10.6.2. Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

 
 

 

COMPETÈNCIES PEDAGÒGIQUES DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC I TÈCNIC 

 
 

 Conèixer les teories d’ensenyament-aprenentatge i la seva aplicació en les àrees científico-

tècniques. 
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 Conèixer els problemes actuals de la docència emmarcada en la branca científica i tècnica. 

 
 

 Analitzar la realitat de la docència de les ciències i la tecnologia. 

 
 

 Aplicar en l’àmbit científic-tecnològic les teories d’ensenyament-aprenentge. 

 
 

 Fomentar la necessitat de millores en la tasca educativa dels formadors (F) i dels formadors de 

formadors (FF) de l’àrea científico-tècnica. 

 
 

 Donar eines per planificar accions educatives en l’àmbit científic i tècnic. 

 
 

 Promocionar la pedagogia dins del camp científic i tècnic. 

 
Taula 10.13.: Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

 
 

 

 

10.6.3. Competències derivades del coneixement de la responsabilitat 

en l’ensenyament. 
 

 

 

 

CONEIXEMENT de la RESPONSABILITAT en l’ENSENYAMENT 

 

 

 Coneixement del camp concret de l’ensenyament. 

 

 

 Coneixement d’altres matèries presents en el currículum. 

 

 

 Coneixement del centre i del context. 

 

 

 Coneixement de les responsabilitats docents. 

 

 

 Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels 

processos d’ensenyament en particular: 

 Fins i funcions de l’educació i del sistema educatiu. 

 Teories del desenvolupament i de l’aprenentatge. 

 Entorn cultural, social, institucional i organitzatiu del centre. 

 Disseny i desenvolupament del currículum. 

 Rol docent. 

 

 

 Compromís per potenciar el rendiment docent i el progrés dels participants i en conseqüència 

del rendiment acadèmic de l’alumnat. 
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 Promoure la figura del formador de formadors de formadors (FFF). 

 
Taula 10.14.: Competències derivades del coneixement de la responsabilitat en l’ensenyament. 

 

 

 

 

 

 

10.6.4. Competències de gestió i organització pedagògiques. 

 

 

10.6.4.1. Competències en la gestió de la formació. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en la GESTIÓ de la FORMACIÓ 

 

 

 Impulsar el desenvolupament dels programes, de la formació. 

 

 

 Organització i gestió de la formació. 

 

 

 Seleccionar la modalitat d’organització de la formació més adequada segons l’avaluació de les 

necessitats. 

 

 

 Definir el context intern i extern de la formació que es porta a cap. 

 

 

 Elaborar els plans de formació. 

 
Taula 10.15.: Competències en la gestió de la formació. 

 

 

 

 

 

 

10.6.4.2. Competències derivades de les condicions organitzatives i 

polítiques. 
 

 

 

COMPETÈNCIES CONDICIONS ORGANITZATIVES i POLÍTIQUES 
 

 

 Atendre al context concret de la formació contínua del professorat que es desenvolupa 

(programació, desenvolupament, avaluació, legislació, dret...). 

 

 

 Capacitat d’assumir responsabilitats respecte a la tasca docent i a la participació  i gestió en 

l’organització. 
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 Gestionar les relacions externes amb l’entitat, organismes... 

 

 

 Dirigir i coordinar de recursos humans, tecnològics, financers i organitzatius. 

 

 

 Supervisar i avaluar processos de qualitat de la formació a les organitzacions. 

 
Taula 10.16.: Competències derivades de les condicions organitzatives i polítiques. 

 

 

 

 

 

10.6.4.3. Competències com a garant de la vida de centre. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES com a GARANT de la VIDA de CENTRE 

 

 

 Promocionar l’actualització permanent del centre. 

 

 

 Anticipar les necessitats del centre i proposar noves formes d’intervenció des del punt de vista 

de la formació. 

 

 

 Facilitar l’ús del centre als formadors i  alumnes-formadors. 

 

 

 Impulsar la responsabilitat i la capacitat per prendre decisions innovadores per mitjà del treball 

en equip en el centre educatiu. 

 

 

 Potenciar la capacitat d’actuació buscant la col·laboració d’altres agents que facilitin l’èxit del 

treball desenvolupat en el centre: associacions, entitats, empreses, sindicats, autoritats 

educatives... 

 
Taula 10.17.: Competències com a garant de la vida de centre. 
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10.6.5. Competències referents al camp d’aplicació. 

 
 

 

10.6.5.1. Competència en referència al context d’aplicació. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES en REFERÈNCIA al CONTEXT d’APLICACIÓ 

 

 

 Capacitat per analitzar i mobilitzar recursos i sabers  i adaptar-los en funció del context 

d’aplicació. 

 

 

 Capacitat per detectar les necessitats dels participants. 

 

 

 Conèixer el context en el que es desenvolupa el procés d’ensenyament-aprenentatge per tal que 

sigui significatiu pel participant i s’adeqüi a les necessitats, interessos i experiències d’aquests. 

 

 

 Proporcionar el tipus de formació més adequat en funció de les necessitats individuals i socials. 

 

 

 Comptar amb les experiències i la formació inicial que els formants aporten a la formació, 

d’acord amb les necessitats de professionalització del formador-alumne. 

 

 

 Aproximar la formació al món del treball dels participants. Vincular les accions de formació 

amb les de treball. 

 

 

 Incorporar en les seves accions, l’especialitat i la percepció que es dona a la formació en 

l’entitat que demanda la formació. 

 

 

 Flexibilitzar els programes als requisits canviants de l’àmbit d’aplicació. 

 
Taula 10.18.: Competència en referència al context d’aplicació. 

 

 

 

 

 

10.6.5.2. Competències específiques en referència al context 

d’aplicació. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES en REFERÈNCIA al CONTEXT d’APLICACIÓ 

 

 

 Capacitat per adaptar-se a un alumnat que ja ocupa un lloc en la docència, FF i F. 
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 Considerar les necessitats, experiències i interessos dels formadors (F) i formadors de 

formadors (FF). 

 

 

 Definir/Dissenyar/Ajustar segons les necessitats dels FF i F. 

 

 

 Fomentar la flexibilitat de la formació de la branca científica i tècnica amb coneixement de la 

influència del context de formació i de treball i del canvi de visió en el món de la formació i 

valorar com afecta en el rol dels formadors. 

 
Taula 10.19.: Competències específiques en referència al context d’aplicació. 

 

 

 

 

 

10.6.5.3. Competències formatives en referència al context d’aplicació. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES FORMATIVES en REFERÈNCIA al CONTEXT d’APLICACIÓ 

 

 

 Fomentar entre FF i F capacitat per analitzar i mobilitzar recursos i sabers i adaptar-los en 

funció del context. 

 

 

 Transmetre als alumnes-formadors com conèixer la situació de treball i el seu context i com 

preparar-lo com a context de formació. 

 

 

 Transmetre a l’alumnat-professorat la importància de considerar els principals referents de 

l’alumnat professor referent al seu aprenentatge i interessos, necessitats i experiències. 

 

 

 Formar formadors adaptables, dinamitzant i facilitant els processos d’aprenentatge. 

 

 

 Afavorir els processos de reflexió de l’alumnat-professorat per aconseguir major autonomia en 

la cerca de l’adaptabilitat d’aquests. 

 

 

 Ensenyar a adaptar els continguts als nivells de formació diferents de l’alumnat final de la 

formació: universitaris, batxillerat, secundària, formació professional. 

 

 

 Ensenyar a adaptar els continguts segons si es tracta de formació destinada a l’ampliació dels 

coneixements d’una disciplina coneguda pels professors-alumnes o si es tracta d’una disciplina 

desconeguda per aquests. 

 
Taula 10.20.: Competències formatives en referència al context d’aplicació. 
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10.6.6. Competències derivades del treball cooperatiu. 

 

 

10.6.6.1. Competències referents al treball cooperatiu. 

 
 

 

COMPETÈNCIES referents al TREBALL COOPERATIU 

 

 

 Coordinar la formació amb la resta de professionals de la formació per garantir la consonància i 

la coherència del programa dissenyat. 

 

 

 Capacitat per cooperar en diferents contexts organitzatius i per diferents grups de participants. 

 

 

 Organitzar i gestionar el treball cooperatiu. 

 

 

 Capacitat de treball en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la 

pròpia activitat professional, compartint sabers i experiències. 

 

 

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

 
Taula 10.21.: Competències referents al treball cooperatiu. 

 

 

 

10.6.6.2. Competències referents al foment del treball cooperatiu. 

 
 

 

COMPETÈNCIES de FOMENT del TREBALL COOPERATIU 

 

 

 Promoure i consolidar grups de treball. 

 

 

 Fomentar el treball en equip per compartir experiències, dissenyar activitats i reflexionar sobre 

la pràctica docent i la formació permanent en ciències i tecnologia. 

 

 

 Fomentar habilitats socials per exercir el lideratge i el foment del treball en grup amb la resta 

del professorat. 

 

 

 Promocionar la creativitat, versatilitat, adaptabilitat, comunicació i capacitat per treballar en 

equip. 

 
Taula 10.22.: Competències referents al foment del treball cooperatiu. 
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10.7. COMPETÈNCIES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ. 

 
 

 

10.7.1. Competències derivades de la millora de la qualitat de la 

formació. 
 

 

 

 

10.7.1.1.Competències en la millora de la qualitat de la formació. 

 

 

 
 

COMPETÈNCIES en la MILLORA de la QUALITAT de la FORMACIÓ 

 

 

 Constant innovació i investigació de les possibilitats de formació. 

 

 

 Investigar i innovar en la pràctica diària. 

 

 

 Integrar estructures pedagògiques avançades. 

 

 

 Perseguir la millora de les tècniques pedagògiques i metodològiques, d’ajuda pedagògica, 

d’avaluació, de programació... 

 

 

 Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació sorgides de la investigació. 

 

 

 Gestionar el sistema de qualitat i identificació de les accions de millora. 

 

 

 Desenvolupament professional. 

 

 

 Renovació permanent. 

 

 

 Participar en projectes d’investigació relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, introduint 

propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat educativa. 

 
Taula 10.23.: Competències en la millora de la qualitat de la formació. 
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10.7.1.2. Competències en la promoció de la millora de la qualitat de la 

formació. 

 
 

 

PROMOCIÓ de la MILLORA de la QUALITAT de la FORMACIÓ 

 

 

 Potenciar la valoració de l’acció educativa que es desenvolupa lluny de l’aula. 

 

 

 Impulsar la necessitat de la investigació educativa, la capacitat d’anàlisi crític de les propostes 

curriculars, la col·laboració amb la comunitat educativa... 

 

 

 Impulsar la innovació com a transformació de les accions formatives en funció de les 

necessitats del context i com a fruit dels processos de reflexió i contrastació. 

 

 

 Impulsar la curiositat intel·lectual respecte a la cultura científica i tècnica i saber incorporar els 

canvis socials, tecnològics i culturals de l’àrea científica i tècnica. 

 
Taula 10.24.: Competències en la promoció de la millora de la qualitat de la formació. 

 

 

 

 

 

 

10.7.2. Competència investigadora. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIA INVESTIGADORA 

 

 

 Enquadrar la investigació i la formació del formador de formadors de formadors (FFF) dins de 

l’àmbit de la formació contínua i la formació laboral del professorat científic i tecnològic. 

 

 

 Impulsar la investigació sobre la formació de formadors de formadors (FF). 

 

 

 Recercar, ampliar i crear recursos, eines i instruments pedagògics i didàctics d’aplicació 

contrastats en les especialitats científiques i pedagògiques. 

 

 

 Investigar, crear, aplicar, avaluar i transmetre aplicacions pedagògiques, metodològiques, 

estratègiques i de comunicació per mitjà de l’ús de les NTICs d’aplicació en els estudis de les 

branques científiques i tècniques. 

 

 

 Investigar realitats poc conegudes o estudiades de possible aplicació en la branca científica i 

tècnica. 
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 Potenciar la investigació-acció com a mètode per gestionar el procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

 

 Aplicar, comprovar, avaluar i validar eines, recursos i instruments pedagògics i didàctics 

directament en els diferents àmbits i nivells de la formació. 

 

 

 Realitzar un treball estadístic de recollida de dades en relació al seu àmbit d’investigació. 

 
Taula 10.25.: Competència investigadora. 

 

 

 

 

 

10.7.3. Competències en innovació. 

 

 
 

COMPETÈNCIES en INNOVACIÓ 

 

 

 Elaborar projectes innovadors dins del seu àmbit de realització. 

 

 

 Facilitar els processos d’innovació en la realitat tant canviant de la formació. 

 

 

 Dissenyar processos de formació oberts i flexibles. 

 

 

 Identificar les principals característiques de la transformació de la docència de la ciència i la 

tecnologia i la seva repercussió en la formació contínua del professorat. 

 

 

 Impulsar el desenvolupament de nous productes i de l’ús de les NTICs. 

 
Taula 10.26.: Competències en innovació. 

 

 

 

 

 

10.7.4. Competències derivades del foment de noves competències. 

 

 

10.7.4.1. Competències pel foment i avaluació de noves competències. 
 

 

 

 

FOMENT i AVALUACIÓ de NOVES COMPETÈNCIES 

 

 

 Fomentar la formació i formar per aconseguir interioritzar en l’equip de formadors de 
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formadors (FF) i formadors (F): 

 L’avaluació de les pròpies capacitats i competències. 

 L’impuls de noves capacitats i competències.  

 

 

 Impulsar noves competències genèriques per al perfil dels formadors de formadors (FF) en 

els àmbits: 

 Intel·lectual-Cognitiu (raonament, sentit crìtic). 

 Interpersonal (treball en equip, lideratge). 

 Gestió i Comunicació de la informació. 

 Gestió (planificació, responsabilitat). 

 Valors ètics-professionals (respecte, confidencialitat, medi ambient). 

 

 

 Impulsar i crear noves competències específiques per al perfil dels formadors de 

formadors (FF) en els àmbits: 

 Coneixements (conceptes, coneixements, tècniques, teories). 

 Professionals (comunicació, indagació). 

 Acadèmiques. 

 
Taula 10.27.: Competències pel foment i avaluació de noves competències. 

 

 

 

 

 

10.7.4.2. Competències referents a la generació de noves competències. 
 

 

 

GENERACIÓ de NOVES COMPETÈNCIES 

 

 

 Potenciar que els alumnes-formadors assumeixin un determinat grau de responsabilitat en la 

pròpia formació, fomentant la reflexió enfront la seva formació i el seu treball. 

 

 

 Desenvolupar modalitats i accions formatives que facilitin l’adquisició de competències. 

 

 

 Desenvolupar mètodes actius, imprescindibles per la transmissió de la competència d’acció, 

com les formes socials, el treball en grup, el treball en equip, les condicions de treball. 

 

 

 Desenvolupar mètodes reactius, sobretot per la transmissió de coneixements i destreses 

bàsiques. 

 
Taula 10.28. Competències referents a la generació de noves competències. 
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10.8. COMPETÈNCIES COM A FORMADOR (Acció Formativa). 
 
 

 

 

10.8.1. Competències transversals com a formador. 

 
 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS com a FORMADOR 
 

 

 Capacitat d’adaptació a l’entorn. 

 

 

 Capacitat de previsió i anticipació. 

 

 

 Capacitat de reacció davant situacions conflictives, innovadores o imprevistes. 

 

 

 Capacitat d’argumentació i comunicació verbal i no verbal. 

 

 

 Capacitat d’organització i planificació del propi treball. 

 

 

 Capacitat d’anàlisi, síntesi i crítica. 

 

 

 Capacitat empàtica. 

 

 

 Capacitat de relació social. 

 

 

 Capacitat de modificar constructivament els propis plantejaments. 

 

 

 Capacitat de transmetre actituds i valors en relació a la formació i l’ocupació. 

 

 

 Capacitat de prendre decisions. 

 

 

 Capacitat de convicció i habilitat per convèncer. 

 

 

 Capacitat d’iniciativa i  treball autònom. 

 

 

 Capacitat per relacionar idees, conceptes i experiències. 

 

 

 Capacitat per transmetre experiències i provocar aprenentatge. 
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 Capacitat de solució de problemes previstos i no previstos. 

 

 

 Capacitat de fugir a la resistència al canvi. 

 

 

 Capacitat de negociació. 

 

 

 Capacitat de relació per crear canals i rets internes i externes. 

 

 

 Capacitat de supervisar i controlar el compliment dels requeriments establerts. 

 

 

 Capacitat per realitzar valoracions objectives. 

 

 

 Saber escoltar. 

 

 

 Ser organitzat amb les tasques. 

 

 

 Ser eficient amb la feina. 

 

 

 Participació activa. 

 

 

 Conèixer les limitacions. 

 

 

 Ètica professional. 

 

 

 Visió àmplia de la realitat del seu camp. 

 

 

 Flexibilitat. 

 
Taula 10.29.: Competències transversals com a formado 

 

 

 

 

10.8.2. Competències en el disseny de la formació. 
 

 

COMPETÈNCIES EN LES CINC FASES DE LA FORMACIÓ 

 

 

 A

nàlisi i avaluació de necessitats. 

 E

stabliment d’objectius. 
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 D

isseny del pla/programa. 

 E

xecució del pla/programa. 

 S

eguiment del pla/programa. 

 Avaluació del procés, resultats i impacte. 

 
Taula 10.30.: Competències en el disseny de la formació. 

 

 

10.8.3. Competències en la identificació de necessitats de formació. 

 

 

COMPETÈNCIES en la IDENTIFICACIÓ de NECESSITATS de FORMACIÓ 

 

 

 Anàlisi de la demanda individual, social o organitzativa de la formació. 

 

 

 Diagnosticar les problemàtiques observables. 

 

 

 Identificar, analitzar i avaluar les necessitats educatives i formatives dels formadors de 

formadors FF i formadors F de l’àmbit científic i tecnològic. 

 

 

 Conèixer els problemes actuals de la docència emmarcada en la branca científica i tècnica. 

 

 

 Proposar possibles solucions a allò plantejat en el diagnòstic. 

 

 

 Concretar les solucions en plans de formació pels formadors de formadors FF. 

 

 

 Adaptar les finalitats i els objectius tant de l’entitat com dels alumnes-formadors FF. 

 

 

 Potenciar l’abstracció i la concreció dels continguts segons el context de treball dels FF i la 

limitació del temps. 

 
Taula 10.31.: Competències en la identificació de necessitats de formació. 
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10.8.4. Competències en la planificació i organització de 

l’ensenyament. 
 

 

 

 

10.8.4.1. Competències referents a la planificació d’objectius. 

 
 

 

 

PLANIFICACIÓ d’OBJECTIUS 

 

 

 Impulsor de la formulació d’objectius per la formació dels formadors de formadors (FF). 

 

 

 Diagnosticar els coneixements i destreses prèvies dels estudiants necessàries per assolir un 

conjunt d’objectius d’ensenyament. 

 

 

 Identificar objectius a llarg termini per la formació de FF. 

 

 

 Construir i ordenar seqüencialment objectius relacionats entre si a curt termini. 

 

 

 Atendre als objectius derivats de les necessitats individuals i socials. 

 

 

 Analitzar i estructurar els continguts de formació dels FF. 

 
Taula 10.32.: Competències referents a la planificació d’objectius. 

 

 

 

 

 

10.8.4.2. Competències referents a la planificació d’activitats. 

 
 

 

PLANIFICACIÓ ACTIVITATS 

 

 

 Concepció de projectes i producció de mitjans i recursos per a l’aprenentatge. 

 

 

 Desenvolupar les activitats de planificació de la formació de FF. 

 

 

 Seleccionar, desenvolupar i elaborar seqüències d’activitats d’aprenentatge relacionades entre 

si, apropiades per un conjunt donat d’objectius d’ensenyament i necessitats d’aprenentatge. 

 

 

 Impulsar el desenvolupament de nous productes i de l’ús de les NTICs. 
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 Capacitat per dissenyar estratègies metodològiques, disseny de productes i útils pedagògics des 

del punt de vista dels processos formatius i les noves tecnologies. 

 

 

 Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’aplicació de mètodes i tècniques adequades a les 

situacions i contexts formatius científics i tecnològics. 

 

 

 Diversificació de les vies i els mètodes d’aprenentatge segons cada necessitat específica. 

 
Taula 10.33.: Competències referents a la planificació d’activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.4.3. Competències referents a la planificació de projectes. 
 

 

 

 

PLANIFICACIÓ de PROJECTES 

 

 

 Concepció de projectes d’accions i de sessions de formació. 

 

 

 Dissenyar el procés d’ensenyament-aprenentatge aplicant les tècniques de programació 

didàctica. 

 

 

 Prendre decisions sobre la planificació i l’aprenentatge dels formadors de formadors (FF). 

 

 

 Delimitar l’estratègia de la formació. 

 

 

 Flexibilitzar els programes als requisits canviants de l’àmbit d’aplicació. 

 
Taula 10.34.: Competències referents a la planificació de projectes. 

 

 

 

 

 

10.8.4.4. Competències referents a la planificació de recursos. 

 
 

 

PLANIFICACIÓ de RECURSOS 

 

 

 Utilització racional dels recursos disponibles. 
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 Ajustar la planificació a les característiques de l’organització. 

 

 

 Coneixement del rol i el perfil dels formadors-participants. 

 
Taula 10.35.: Competències referents a la planificació de recursos. 

 

 

 

 

 

10.8.5. Competències en l’organització de programes formatius. 

 

 

10.8.5.1. Competències generals en l’execució de programes formatius. 

 
 
 

COMPETÈNCIES en l’EXECUCIÓ dels PROGRAMES 

 

 

 Impartir la formació, tenint en compte la planificació, el desenvolupament i l’avaluació. 

 

 

 Desenvolupar la formació dels formadors de formadors (FF). 

 

 

 Transmetre i exercitar coneixements/destreses/actituds de la formació. 

 
Taula 10.36.: Competències generals en l’execució de programes formatius. 

 

 

 

 

10.8.5.2. Competències derivades de l’aprenentatge. 

 
 

 

COMPETÈNCIES derivades de l’APRENENTATGE 

 

 

 Gestionar la progressió dels aprenentatges. 

 

 

 Capacitat per dirigir i portar a cap el procés formatiu i el seguiment de l’aprenentatge individual 

i de grup. 

 

 

 Guiar i monitoritzar l’aprenentatge dels formadors de formadors (FF). 

 
Taula 10.37.: Competències derivades de l’aprenentatge. 
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10.8.5.3. Competències tècniques en la docència. 

 
 

 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES en la DOCÈNCIA 

 

 

 Mostrar-se negociador en els aspectes del programa que ho permetin per facilitar l’inici, 

desenvolupament i implicació en el procés formatiu. 

 

 

 Impartir els continguts formatius del programa utilitzant i alternant tècniques, estratègies i 

recursos i materials didàctics. 

 

 

 Proporcionar eines de disseny o elecció d’intervencions didàctiques per facilitar el 

desenvolupament del contingut científic. 

 

 

 Utilitzar correctament raonaments i capacitar per reconèixer, explicitar i valorar la correcció o 

incorrecció dels formants. 

 

 

 Observació del desenvolupament de l’aula. 

 
Taula 10.38.: Competències tècniques en la docència. 

 

 

 

 

 

10.8.5.4. Competències d’execució referides al context. 

 
 

 

CONTEXT 

 

 

 Organitzar adequadament el context per a la resolució dels problemes i necessitats detectades. 

 

 

 Proporcionar oportunitats d’aprenentatge adaptades a les característiques dels individus i/o 

grups i a les seves necessitats. 

 

 

 Gestionar l’acció formativa programada, vinculant-la a la resta d’activitats formatives de 

l’entitat. 

 

 

 Facilitar l’aprenentatge en el lloc de treball dels formadors de formadors (FF). 

 
Taula 10.39.: Competències d’execució referides al context. 
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10.8.6. Competències en l’avaluació de programes de formació. 

 

 

10.8.6.1. Competències en la planificació de l’avaluació. 
 

 

 

COMPETÈNCIES en la PLANIFICACIÓ de l’AVALUACIÓ. 

 

 

 Avaluar dels efectes de la formació i l’impacte. 

 

 

 Expert en el disseny d’eines i productes en concepció i avaluació de mètodes de formació. 

 

 

 Determinar la temporització i disseny de l’avaluació. 

 

 

 Utilitzar l’avaluació, en la seva funció pedagògica com a element regulador i promotor de la 

millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la pròpia formació. 

 
Taula 10.40.: Competències en la planificació de l’avaluació. 

 

 

 

 

 

10.8.6.2. Competències en l’avaluació dels formants. 

 
 

 

COMPETÊNCIES en l’AVALUACIÓ dels FORMANTS 

 

 

 Verificar objectivament el nivell d’aprenentatge i/o competències aconseguit pels participants, 

aplicant proves d’avaluació oportunes. 

 

 

 Conèixer la diversitat de recursos avaluatius i autoavaluatius en l’ensenyament de les ciències i 

la tecnologia i com utilitzar-los per a millorar la formació dels participants i la pròpia. 

 
Taula 10.41. Competències en l’avaluació dels formants. 
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10.8.6.3. Competències en l’avaluació dels cursos. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en l’AVALUACIÓ dels CURSOS 

 

 

 Avaluar i millorar el curs, ensenyament, materials, currículum... 

 

 

 Fomentar l’avaluació formativa tenint en compte l’adequació dels continguts al grup i al 

context. 

 

 

 Avaluar i millorar les activitats d’aula. 

 

 

 Avaluar els components del procés formatiu, revisant crítica i constructivament els resultats 

obtinguts, la informació dels participants i altres professionals. 

 

 

 Prendre decisions i introduir millores i variacions que adeqüin més la formació a les necessitats 

que es pretenen cobrir. 

 
Taula 10.42.: Competències en l’avaluació dels cursos. 

 

 

 

 

 

10.8.6.4. Competències en l’avaluació de la pròpia acció. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en l’AVALUACIÓ de la PROPIA ACCIÓ 

 

 

 Avaluar la formació impartida, implicant els instruments d’avaluació per recollir la informació 

necessària. 

 

 

 Potenciar els elements de contrast, comparació i crítica reflexiva de la formació. 

 

 

 Obtenir i utilitzar el feedback dels participants en l’ensenyament. 

 
Taula 10.43.: Competències en l’avaluació de la pròpia acció. 
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10.8.7. Competències de comunicació a l’aula. 
 

 

 

COMPETÈNCIES de COMUNICACIÓ a l’AULA 

 

 

 Habilitats de comunicació generals, tant orals com escrites. 

 

 

 Eficàcia de la comunicació del contingut del curs a tots els alumnes-formadors. 

 

 

 Dominar la tecnologia educativa. 

 

 

 Gestionar l’aula. 

 

 

 Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC). 

 

 

 Llegir, entendre i interpretar material professional. 

 

 

 Capacitat de relació i de comunicació i d’equilibri en el desenvolupament de l’activitat 

professional. 

 

 

 Impulsar la creació d’ambients adients per la formació. 

 
Taula 10.44.: Competències de comunicació a l’aula. 

 

 

 

 

10.8.8. Competències en la direcció de grups. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en la DIRECCIÓ de GRUPS 

 

 

 Gestionar la dinàmica de grups. 

 

 

 Capacitat de coordinació, supervisió i dinamització de grups. 

 

 

 Desenvolupar la comunicació i el treball en grup i cooperatiu. 

 

 

 Motivar als participants. 

 
Taula 10.45.: Competències en la direcció de grups. 
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10.8.9. Competències derivades de la formació cooperativa. 

 

 

10.8.9.1. Competències en formació cooperativa. 
 

 

 

COMPETÈNCIES en FORMACIÓ COOPERATIVA 

 

 

 Proposar, dinamitzar i supervisar activitats d’ensenyament-aprenentatge en grup utilitzant 

metodologies actives. 

 

 

 Impulsar canvis en el rol de l’estudiant referent a la reflexió, a la participació activa, negociat de 

continguts. 

 

 

 Potenciar la figura com a mediador del docent perquè tota activitat que es dugui a terme resulti 

significativa i estimuli el desenvolupament potencial de cada alumne en un treball cooperatiu de 

grup. 

 

 

 Suport a l’aprenentatge i dissenyar útils sobre la base de la individualització dels processos 

formatius. 

 
Taula 10.46.: Competències en formació cooperativa. 

 

 

 

 

 

10.8.9.2. Competències en el foment de la cooperació. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en el FOMENT de la COOPERACIÓ 

 

 

 Fomentar l’adquisició de competències metodològiques, socials i participatives. 

 

 

 Potenciar al docent com a organitzador de la interacció alumne-objecte de coneixement. 

 

 

 Transmetre la importància en ser sensible a l’interès dels alumnes i capaç d’utilitzar els recursos 

adequats per motivar-los en l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia. 

 
Taula 10.47.: Competències en el foment de la cooperació. 
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10.8.10. Competències referents a l’assessoria i tutoria. 

 
 

 

COMPETÈNCIES en ASSESSORIA-TUTORIA 

 

 

 Assessorar a individus i grups en relació a les necessitats de formació. 

 

 

 Assessorar en el desenvolupament d’actituds i competències de recerca de la millora 

professional. 

 

 

 Tutoritzar i supervisar de forma individualitzada el procés d’ensenyament-aprenentatge dels 

participants, en línia amb la modalitat formativa presencial, oberta o a distància. 

 

 

 Proporcionar estratègies, pautes i fonts d’informació per a desenvolupar i potenciar la capacitat 

d’autoaprenentatge. 

 

 

 Potenciar la capacitat de tutoria, orientació i avaluació dels formadors de formadors (FF). 

 
Taula 10.48.: Competències referents a l’assessoria i tutoria. 

 

 

 

 

 

 

10.8.11. Competències derivades de la relació individual amb cada 

alumne. 

 
 

 

COMPETÈNCIES derivades de la RELACIÓ INDIVIDUALITAT cada PARTICIPANT 

 

 

 Encaminar als participants en l’establiment de les necessitats de formació individual. 

 

 

 Assessorar a l’alumne a acordar els objectius didàctics. 

 

 

 Actuar com a conseller en el procés d’aprenentatge, creant les condicions, estructurant el 

procés, planificant les activitats, animant i facilitant. 

 

 

 Implicar els alumnes-formadors en els seus aprenentatges i el seu treball. 

 

 

 Suscitar noves necessitats entre els participants. 

 

 

 Facilitar el feedback amb els participants. 
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 Supervisar i facilitar l’aprenentatge dels alumnes-formadors. 

 

 

 Participar conjuntament en el procés ensenyament-aprenentatge amb l’alumne-professor. 

 

 

 Impulsar les necessitats, interessos i experiències dels participants com a referent del treball 

individualitzat. 

 

 

 Abraçar en el procés de formació, tota la persona, i no només un sector de coneixements i 

habilitats. 

 

 

 Facilitar el procés d’aprenentatge sense ser l’únic punt de referència per als participants. 

 
Taula 10.49.: Competències derivades de la relació individual amb cada alumne. 
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10.9. COMPETÈNCIES EN LA TRANSMISSIÓ DEL 

CONEIXEMENT CIENTÍFIC I TÈCNIC. 

 
 

 

10.9.1. Competències de formació de l’àmbit científic i tècnic. 

 
 

 

COMPETÈNCIES de FORMACIÓ de l’ÀMBIT CIENTÍFIC i TÈCNIC 

 

 

 Coneixedor dels continguts científics o tecnològics específics i saber pensar com els formadors 

de formadors (FF) i el professorat (F). 

 

 

 Adaptació dels coneixements científics ja coneguts pels formadors de formadors (FF) amb els 

pedagògics i didàctics desconeguts per aquests i dominats pel formador de formadors de 

formadors (FFF). 

 

 

 Ampliació i recerca en la disciplina pel que fa a la seva docència, no en la seva vessant 

orientada al món d’aplicació laboral ni de recerca científica, ja que el formador de formadors 

(FF) ja n’és un expert. 

 

 

 Centrar la seva tasca en la millora de la seva formació pedagògica i cientific-tecnològica i de la 

dels participants per afrontar els nous reptes que la formació els depara. 

 
Taula 10.50.: Competències de formació de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2. Competències pedagògiques referides a l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

 

10.9.2.1. Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 
 

 

COMPETÈNCIES PEDAGOGIQUES de l’ÀMBIT CIENTÍFIC i TÈCNIC 

 

 

 Conèixer i entendre els continguts actitudinals, conceptuals i procedimentals com experimentar, 

observar, descriure, anticipar, argumentar... propis de les ciències i la tecnologia. 

 

 

 Conèixer, interpretar i representar situacions o problemes. 
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 Conèixer els elements de la didàctica de les ciències i la tecnologia i les diferents 

aproximacions didàctiques que actualment s’utilitzen per a adequar els continguts científics i 

tecnològics i les activitats de forma que faciliten el desenvolupament del pensament, del 

coneixement científic i tecnològic, de l’actitud crítica i de l’autonomia. 

 

 

 Conèixer les característiques de les principals dificultats en l’ensenyament-aprenentatge de les 

ciències i la tecnologia. 

 

 

 Impulsar formes actives d’aprenentatge, com podrien ser la resolució de problemes, l’anàlisi de 

casos, la simulació de conducta, les pràctiques en entorns reals... 

 

 

 Conèixer les particularitats més usuals del coneixement dels alumnes, coneixement previ, sobre 

les diverses àrees de les ciències i la tecnologia i la seva influència en l’aprenentatge. 

 
Taula 10.51.: Competències pedagògiques de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

 

 

 

10.9.2.2.Competències referides al desenvolupament de la tasca 

pedagògica en l’àmbit científic i tècnic. 
 

 

COMPETÈNCIES referides al DESENVOLUPAMENT de la TASCA PEDAGÒGICA en 

l’ÀMBIT CIENTÍFIC i TÈCNIC 

 

 

 Recerca i treball destinat a la creació, adaptació, tria i avaluació d’eines i recursos adaptats a 

l’àmbit científic i tècnic per a perseguir el màxim rendiment en la docència. 

 

 

 Ensenyar a saber construir les pròpies eines i recursos. Proporcionar eines per tal que els 

formadors de formadors (FF) i els formadors (F) ho portin a cap. 

 

 

 Formar formadors (FF) i (F) experts que dissenyin productes i útils sobre la premissa de l’ús de 

les NTIC’s. 

 
Taula 10.52.: Competències referides al desenvolupament de la tasca pedagògica en l’àmbit científic i tècnic. 
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10.9.3. Competències derivades dels continguts científics i tècnics. 

 

 

 

10.9.3.1. Competències referents als continguts i límits del saber. 

 

 
 

COMPETÈNCIES referents als CONTINGUTS i LÍMITS del SABER 

 

 

 Dominar els continguts de la disciplina i capacitat per seleccionar-ne la mostra representativa 

adequada per a cada context, nivell o àmbit. 

 

 

 Capacitat per transferir els nuclis competencials seleccionats que permetin el desenvolupament 

del formant. 

 

 

 Capacitat d’ús i desenvolupament de nous coneixements i destreses davant de situacions  o 

problemes complexos. 

 
Taula 10.53.: Competències referents als continguts i límits del saber. 

 

 

 

 

 

 

10.9.3.2.  Competències referents a les aproximacions al currículum. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES referents a les APROXIMACIONS al CURRÍCULUM 

 

 

 Evolucionar aplicant canvis en les formes d’impartir el coneixement com a reflex de l’evolució 

de les visions del món. 

 

 

 Decidir i aplicar mètodes docents i d’avaluació diferents, depenent del context d’aplicació i 

valorant la idoneïtat de mètodes més racionalistes, empiristes o per visions alternatives que 

veuen la ciència condicionada social i històricament. 

 

 

 Formar formadors capaços d’absorbir el context tecnològic dins del currículum per mostrar la 

rellevància i significat de les activitats científiques i tecnològiques. 

 

 

 Introduir els contextos culturals, personals o històrics en els quals es desenvolupa la ciència i la 

tècnica, potenciant la idea de la ciència i la tecnologia com a projecte humà. 

 

 

 Potenciar un procés actiu en el propi aprenentatge de l’alumnat. 
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 Valorar les concepcions prèvies dels estudiants i desafiar-les. 

 

 

 Fomentar canvis en els objectius del currículum pel que fa al coneixement de la ciència, el 

creixement i profunditat del coneixement, el seu desenvolupament, com contextualitzar-lo i 

connectar-lo amb altres unitats curriculars. 

 

 

 Impulsar canvis en el rol de l’estudiant referent a la reflexió, a la participació activa, negociat de 

significats. 

 
Taula 10.54.: Competències referents a les aproximacions al currículum. 

 

 

 

 

 

10.9.3.3. Competències referents a la seqüència dels continguts. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES referents a la SEQÜÈNCIA dels CONTINGUTS 

 

 

 Potenciar l’esforç organitzatiu en la seqüenciació dels continguts, i evitar la pèrdua o la no 

comprensió de continguts que dificulti l’obtenció dels següents. 

 

 

 Perseguir la flexibilitat del currículum, desenvolupant àmplies branques d’habilitats cognitives, 

no passadissos unidireccionals. 

 
Taula 10.55.: Competències referents a la seqüència dels continguts. 

 

 

 

 

10.9.4. Competències referents a la relació entre teoria i 

experimentació. 

 
 

 

COMPETÈNCIES referents a la RELACIÓ entre TEORIA i EXPERIMENTACIÓ 

 

 

 Impulsar l’experimentació com a feedback immediat de la part teòrica d’un bon aprenentatge. 

 

 

 Fomentar una formació que animi a testar hipòtesis, a experimentar i com a conseqüència a 

equivocar-se. 

 

 

 Aportar eines per anticipar-se i prendre accions correctives enfront dels errors. 

 
Taula 10.56.: Competències referents a la relació entre teoría i experimentació. 
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10.9.5. Competències referents a la recerca i l’equipament. 

 
 

 

COMPETÈNCIES referents a la RECERCA i l’EQUIPAMENT 

 

 

 Fer conèixer el poder investigador de la ciència. 

 

 

 Potenciar la implicació en la recerca com a solució davant la ràpida i constant evolució dels 

continguts i mitjans científics i tècnics. 

 

 

 Avaluar l’eficàcia de l’aprenentatge i el treball en el laboratori. 

 

 

 Avaluar l’eficiència de l’equipament i mitjans destinats. 

 
Taula 10.57.: Competències referents a la recerca i l’equipament. 

 

 

 

 

 

 

10.9.6. Competències referents a la resolució de problemes. 
 

 

 

 

10.9.6.1. Competències derivades de la resolució de problemes en 

relació a les activitats. 

 

 
 

 

en relació a les ACTIVITATS 

 

 

 Valorar i aplicar tècniques conceptuals d’aprenentatge basades en la resolució de problemes. 

 

 

 Impulsar els processos de tempteig i correcció. 

 

 

 Investigar, testar i avaluar nous recursos, eines i pràctiques docents referents a la resolució de 

problemes. 

 
Taula 10.58.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació a les activitats. 
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10.9.6.2. Competències derivades de la resolució de problemes en 

relació a l’alumnat. 
 

 

 

en relació a l’ALUMNAT 

 

 

 Impulsar els procediments de resolució de problemes cíclics i reflexius en els quals 

l’alumne pugui aplicar els diferents estats de la resolució de problemes: 

1. Perplexitat. 

2. Elaboració del pla provisional 

3. Testar hipòtesis 

4. Reformular el problema, si és necessari 

5. Comprensió. 

 

 

 Proporcionar eines per potenciar la capacitat de resolució de problemes de l’alumnat científic i 

tècnic. 

 

 

 Habilitar per conèixer i analitzar problemes nous o planificar estratègies per la seva solució. 

 

 

 Capacitar per distingir, davant d’un problema, el que és substancial del que és purament 

ocasional o circumstancial. 

 
Taula 10.59.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació a l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

10.9.6.3. Competències derivades de la resolució de problemes en 

relació als formadors de formadors i als formadors. 
 

 

 

 

en relació als FF i F 

 

 

 Capacitar per tal de detectar les dificultats en la resolució de problemes per part de l’alumnat i 

valorar i aplicar eines i pràctiques adequades. 

 

 

 Capacitar per tal de detectar l’adequació de la pròpia praxis pel que fa a la competència de 

resolució de problemes de l’alumnat i valorar i aplicar eines i pràctiques per millorar-la. 

 
Taula 10.60.: Competències derivades de la resolució de problemes en relació als FF i F. 
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10.9.7. Competències referents al treball en el laboratori. 

 

 
 

10.9.7.1. Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

l’activitat. 

 

 
 

 

en relació a l’ACTIVITAT 

 

 

 Potenciar el treball en el laboratori per tal que aquest sigui eficaç i eficient tant per la formació 

de l’alumnat com per a la institució. 

 

 

 Desenvolupar metodologies que millorin l’eficiència docent del treball al laboratori: 

 Plantejar objectius limitats i específics. 

 Detallar capacitats a desenvolupar. 

 Repartir habilitats tècniques/instrumentals en diverses pràctiques. 

 Considerar els continguts científics i tecnològics de les pràctiques. 

 Impulsar discussions pre i post laboratori. 

 Potenciar el desenvolupament d’hipòtesis. 

 

 

 Potenciar la participació activa en el desenvolupament de les pràctiques en el laboratori per part 

de l’alumnat, activant activitats de recerca de literatura, discussions, disseny de l’experiment o 

pràctica. 

 

 

 Treballar per donar oportunitats per adquirir habilitats tècniques i metodològiques en el treball 

amb instrumental en un laboratori per mitjà d’un model de científic/tecnòleg expert. 

 

 

 Impulsar nous objectius de treball en el laboratori com podrien ser les habilitats relacionades en 

la solució de problemes o el pensament creatiu. 

 

 

 Fomentar el treball al laboratori com a motivació per a l’aprenentatge de l’alumnat i per 

potenciar les relacions alumnat-professorat. 

 
Taula 10.61.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a l’activitat. 
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10.9.7.2. Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

la formació cap als FF. 

 

 
 

 

en relació a la FORMACIÓ cap als FF 

 

 

 Formar per tal que s’apliqui diversitat de metodologia de treball en els laboratoris 

adaptant-se al context en el qual s’ha de desenvolupar. 

 Laboratori acadèmic, per il·lustrar lleis o conceptes. 

 Laboratori experimental, pràctiques obertes i poc estructurades. 

 Laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació... 

 

 

 Formar per tal que els FF siguin competents tant en referència al coneixement dels 

conceptes i procediments com dels mètodes d’ensenyament de recerca, així com del 

coneixement del domini afectiu. 

 
Taula 10.62.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a la formació cap als FF. 

 

 

 

 

 

 

10.9.7.3. Competències referents al treball en el laboratori en relació a 

objectius de formació. 
 

 

 

 

en relació a OBJECTIUS de FORMACIÓ 

 

 

 Habilitats requerides per conduir procediments estàndards de laboratori involucrats en el treball 

analític i de síntesi. 

 

 

 Destreses en el monitoratge, mitjançant observació i mesura i el seu registre sistemàtic i fiable, 

així com la seva documentació. 

 

 

 Competències en la planificació, disseny i execució d’investigacions pràctiques des de l’estudi 

del reconeixement del problema, fins a l’avaluació i presentació de resultats. Inclou habilitat de 

seleccionar tècniques i procediments apropiats. 

 

 

 Ser capaç d’interpretar dades derivades de les observacions i mesures de laboratori en 

relacionar-los amb les teories apropiades. 

 

 

 Ser capaç d’avaluar riscs en relació a l’ús de substàncies, materials, procediments, 

instrumental... 

 
Taula 10.63.: Competències referents al treball en el laboratori en relació a objectius de formació. 
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10.9.8. Competències referents a habilitats científiques i tècniques. 

 
 

 

 

COMPETÈNCIES referents a HABILITATS CIENTÍFIQUES i TÈCNIQUES 

 

 

 Habilitar en l’avaluació, interpretació i síntesi de les dades d’informació científica i tecnològica. 

 

 

 Capacitar per l’ús de les tècniques, habilitats i eines de l’enginyeria moderna necessàries per a 

la pràctica. 

 

 

 Capacitar per relacionar l’especialitat científica o tecnològica amb d’altres disciplines. 

 

 

 Impulsar la investigació i la formació al llarg de la vida per tal d’adequar-se a l’entorn industrial 

i social canviant. 

 
Taula 10.64.: Competències referents a habilitats científiques i tècniques. 

 

 

 

 

 

10.9.9. Competències referents a valors i actituds científiques i 

tècniques. 
 

 

 

COMPETÈNCIES referents a VALORS i ACTITUDS 

 

 

 Treballar pel foment tant en els FF, F com en el propi alumnat  dels valors i atributs que 

defineixen als científics i tecnòlegs així com les bones pràctiques. 

 

 

 Treballar la capacitat de l’alumnat i del professorat d’autocrítica i la capacitat per l’acció 

reflexiva. 

 

 

 Capacitar als formants per a sintetitzar i resumir situant acords, idees i propostes en el marc del 

coneixement científic i tècnic i del procés d’aprenentatge. 

 

 

 Reconèixer i valorar els processos científics i tècnics de la vida diària, així com l’impacte de la 

professió en la societat. 

 

 

 Capacitar per treballar en indústries de qualsevol sector i capacitar per crear la pròpia empresa. 

 

 

 Preparar per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, tant de contingut teòric 

com directiu. 

 
Taula 10.65.: Competències referents a valors i actituds científiques i tècniques. 
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10.9.10. Competències referents a la comunicació i el treball en equip. 

 

 
 

 

COMPETÈNCIES referents a COMUNICACIÓ i TREBALL en EQUIP 

 

 

 Potenciar exercicis de comunicació oral i escrita en la formació de les ciències i la tecnologia. 

 

 

 Impulsar les habilitats comunicatives necessàries per a desenvolupar-se de forma efectiva en les 

diferents situacions i amb els diversos llenguatges de l’ensenyament de les ciències i la 

tecnologia (taules, experiències, explicacions, justificacions, debats... 

 

 

 Impulsar el treball en equip en tants àmbits com sigui possible. Recerca, treballs, laboratori, 

resolució de problemes, pràctiques en empreses, estades... 

 

 

 Potenciar les habilitats comunicatives del professorat tant al nivell de formador, de tutoria, de 

laboratori... 

 

 

 Introduir competències en documentació. 

 

 

 Capacitar per treballar amb experts d’altres àrees fora de l’àmbit del qual és expert ja que sovint 

els problemes que s’aborden requereixen diferents entorns de coneixement. 

 
Taula 10.66.: Competències referents a la comunicació i el treball en equip. 
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10.10. COMPETÈNCIES EN EL DESENVOLUPAMENT  DE LA 

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DEL FFF. 

 
 

10.10.1. Competències en el desenvolupament de les NTICs. 
 

 

 

10.10.1.1.Competències transversals generades de l’aplicació de les 

NTICs. 

 
 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS GENERADES de l’APLICACIÓ de les NTICs 

 

 

Conèixer i saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

 

Saber utilitzar les eines de tecnologia educativa. 

 

 

Conèixer els processos de comunicació i de significació que generen les diverses NTICs, així com un 

consum equilibrat dels seus missatges. 

 

 

Aplicar les noves maneres de processar la informació, la seva recerca, selecció, síntesi i processament 

adequat, anàlisi amb criteri , ús de diferents instruments i metodologia, així com interaccionar 

informacions. 

 
Taula 10.67.: Competències transversals generades de l’aplicació de les NTICs. 

 

 

 

 

10.10.1.2. Competències en la promoció de la incorporació de les 

NTICs. 
 

 

 

COMPETÈNCIES en la PROMOCIÓ de la INCORPORACIÓ de les NTICs 

 

 

 Potenciar activitats i pràctiques docents que ajudin a superar els factors d’inhibició detectats en 

la incorporació de les NTICs com a eina d’aprenentatge i de comunicació del professorat de les 

branques científica i tècnica. 

 

 

 Promoure l’ús i el desenvolupament de les aplicacions NTIC en la tasca docent del professorat 

(F) i dels formadors de la formació continua (FF), així com en la pràctica dels estudiants. 

 

 

 Investigar, crear, aplicar, avaluar i transmetre aplicacions pedagògiques, metodològiques, 

estratègiques i de comunicació per mitjà de l’ús de les NTICs d’aplicació en els estudis de les 

branques científiques i tècniques. 

 
Taula 10.68.: Competències en la promoció de la incorporació de les NTICs. 
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10.10.1.3. Competències específiques com a formador generades de 

l’aplicació de les NTICs. 
 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES com a FORMADOR GENERADES de l’APLICACIÓ de les 

NTICs 

 

 

 Impulsar exercicis i pràctiques de coneixements/procediments/actituds per mitjà de les NTICs. 

 

 

 Promocionar la interactivitat tècnica i comunicativa que propicií el diàleg i la participació entre 

els diferents participants del procés d’ensenyament. 

 

 

 Vetllar per la transferència i contextualització dels aprenentatges realitzats amb aplicacions 

NTICs. 

 

 

 Guiar el procés de recollida d’informació i tutoritzar l’autoformació de l’alumnat per mitjà dels 

recursos multimèdia. 

 

 

 Transmissor de la informació i adaptació de les NTICs en el procés d’aprenentatge segons les 

característiques dels participants. 

 

 

 Ampliar la informació recollida per l’alumnat i contextualitzar-la. 

 

 

 Motivar l’aprenentatge de l’alumnat fent ús dels recursos de les NTICs, presentacions 

dinàmiques, reforç de continguts, motivació de temes... 

 
Taula 10.69.: Competències específiques com a formador generades de l’aplicació de les NTICs. 
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10.10.1.4. Competències específiques com a FFF generades de 

l’aplicació de les NTICs. 
 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES com a FFF GENERADES de l’APLICACIÓ de les NTICs 

 

 

PROGRAMADOR-GUIA 

 

 

 Promocionar el canvi de model, el canvi cognitiu esdevingut per l’aplicació de les NTICs en la 

pràctica de la formació. 

 

 

 Precisar quines tasques es poden assignar al treball docent per mitjà de d’utilització de les 

NTICs. 

 

 

 Introduir el treball amb multimèdia de tal forma que s’aconsegueixi el màxim profit, eficiència. 

 

 

 Dirigir i aconseguir que cada participant pugui autoorganitzar el seu treball individual amb 

multimèdia, objectius, explotació dels mitjans i delimitació del paper dels multimèdia. 

 

 

 Ajudar a l’alumnat-professorat a fer un ús eficient de les NTICs i les seves aplicacions. 

 

 

 Formar FF i F experts que dissenyin productes i útils sobre la premissa de l’ús de les NTIC’s. 

 

 

EXPERT DIDÀCTIC i TÈCNIC 

 

 

 Conèixer les diferents formes de treballar les NTICs en les diferents àrees i disciplines 

científiques i tècniques. 

 

 

 Aplicar els coneixements organitzatius i didàctics sobre l’ús de les NTICs en la planificació de 

la tasca docent. 

 

 

 Desenvolupar els coneixements teòric-pràctics per tal d’analitzar, entendre i prendre decisions 

en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb les NTICs. 

 

 

 Dominar i divulgar els mètodes d’ensenyament i ajuda per a les eines multimèdia 

informatitzades. 

 

 

 Crear recursos didàctics, aplicacions, pràctiques per mitjà de les NTICs aplicables a la tasca 

docent de l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

 Difondre l’ús de programes informàtics generals, científics i tècnics i de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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EXPERT PSICOPEDAGÒGIC 

 

 

 Potenciar capacitats i aptituds sobre temes d’orientació professional, d’explicitació del model 

teòric, de tècniques de desenvolupament i de formació, de mètodes d’individualització de 

l’aprenentatge i de seqüències individuals d’aprenentatge. 

 

 

 Capacitar per a l’anàlisi i avaluació sobre el coneixement i l’ús propi de les NTICs i detectar les 

necessitats i plantejar el posterior aprenentatge. 

 

 

 Adaptar-se i seguir aprenent de les noves tecnologies de la comunicació. 

Recercar/processar/interpretar. 

 

 

 Formar-se i formar per tindre la capacitat de selecció i tractament de la informació actualitzada. 

 
Taula 10.70.: Competències específiques com a FFF generades de l’aplicació de les NTICs. 

 

 

 

 

 

10.10.2. Competències en el desenvolupament de l’autoaprenentatge.de 

l’alumne. 
 

 

 

COMPETÈNCIES en el DESENVOLUPAMENT de l’AUTOAPRENENTATGE 

 

 

 Potenciar l’ensenyament centrat en un rol actiu de l’estudiant. 

 

 

 Capacitat per promoure l’aprenentatge autònom dels participants conseqüentment amb els 

objectius i continguts propis del corresponent nivell educatiu. 

 

 

 Impulsar la reflexió dels FF tant en la seva pròpia formació com en la seva tasca com a 

formador. 

 

 

 Potenciar la responsabilitat de l’aprenentatge, la lògica en ret, l’autonomia i la lògica de grup i 

d’equip en la formació. 

 

 

 Fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida com a conseqüència de la constant evolució de la 

ciència i la tecnologia. 

 

 

 Garantir la formació i l’aprenentatge, creant el clima adequat, donant recolzament i 

responsabilitat als FF en formació. 

 
Taula 10.71.: Competències en el desenvolupament de l’autoaprenentatge.de l’alumne. 
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11. PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE FORMACIÓ 
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11. Planificació de les sessions de formació. 

 

11.1.Planificació i formació. 

11.2.Les diferències de planificar en ciències naturals i socials. 

11.3.La planificació educativa i els seus components. 

11.3.1. Elements de la planificació educativa. 

11.4.Model de planificació de la formació. 

11.4.1. L’anàlisi de necessitats socials-grupals-individuals. 

11.4.2. Els objectius. 

11.4.2.1. Característiques i criteris de formulació. 

11.4.3. Els continguts. 

11.4.3.1.Selecció de continguts. 

11.4.3.2.La seqüenciació dels continguts 

11.4.4. Models didàctics i activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

11.4.4.1. La decisió sobre les metodologies, estratègies i activitats 

docents que s’haurien d’usar. 

11.4.5. Avaluació. 

11.4.5.1. Avaluació diagnòstica (inicial). 

11.4.5.2. Avaluació formativa (contínua). 

11.4.5.3. Avaluació sumativa (final). 
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11.1. PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ. 

 

L’activitat de programar o planificar fa referència al procés de dissenyar i donar forma a 

les activitats que es van a realitzar en un futur immediat. Una primera aproximació a la 

noció de la planificació seria entendre-la com el disseny de l’acció formativa. Dissenyar 

significa plasmar en un projecte les nostres previsions, intencions i metes i els modes 

d’aconseguir-les. 

 

Cal remarcar que tota acció de disseny implica la construcció d’un croquis, projecte o 

esbós en el qual s’especifica una idea, procés o figura que representa una realitat i que 

serveix com a guia per a l’acció futura. La realitat esperada queda reflectida en el 

disseny previ.  

 

L’esbós d’una escultura anuncia el que serà pel que fa a la mida, elements que la 

composen, l’estil... El plànol d’una màquina anticipa i descriu el que aquesta serà, 

elements i materials que la constitueixen, la mida, la forma... En tots dos casos la funció 

del disseny és la de guiar i orientar una activitat la finalitat de la qual és la de fer realitat 

el projecte. 

 

Tot i això, el grau en que els dos projectes determinen i preconfiguren la realitat 

resultant és diferent: l’escultura es semblarà menys a l’esbós que la màquina al plànol. 

L’artista durant l’execució i materialització del projecte anirà introduint una sèrie de 

variacions i modificacions en el disseny original que responen a contingències 

contextuals que són imprevisibles com podria ser, per exemple, els moments 

d’inspiració de l’autor. Per contra els operaris que construeixen la màquina s’atendran  
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estretament a les especificacions del plànol i no es permetran llicències d’interpretació. 

La planificació educativa es sembla més a la metàfora de l’artista. 

La planificació és un acte que pertany a la raó i que es realitza en múltiples àmbits de 

l’acció humana. Però el disseny en camps concrets variarà en funció de la naturalesa 

dels fenòmens dels que es tracti i del tipus de coneixement en el qual es recolzi.  

 

La naturalesa social i històrica del fenomen educatiu el dota d’una particular 

complexitat, singularitat, incertesa i ambigüitat. És un fet sempre singular, obert a la 

qüestió del sentit i carregat de significació: no pot determinar-se ni preconfigurar-se 

prèviament en tots els seus matisos.  
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11.2. LES DIFERÈNCIES DE PLANIFICAR EN CIÈNCIES 

NATURALS I SOCIALS. 

 

Si un enginyer treballa amb materials estables, regulars, independents del context 

cultural i que segueixen les lleis matemàtiques de la física, això vol dir, objectes 

determinables; l’educador, per contra, treballa amb persones sol·licitades per un món de 

valors en el qual s’estableixen unes relacions fluides, dinàmiques i canviants. 

 

Les accions per les quals es porta a cap l’ensenyament i l’aprenentatge són accions 

comunicatives i, per tant, en elles intervenen els desitjos, els interessos, les motivacions, 

les expectatives i les interpretacions dels participants. 

 

Com a conseqüència, s’entén que la formació és un fenomen social de comunicació i 

d’intercanvi dinàmic, un sistema viu on els seus elements es defineixen en funció de 

l’intercanvi i el sistema es configura com a conseqüència de la participació activa, i en 

part autònoma, no previsible, dels elements que participen en la comunicació.  

 

Així, la interacció educativa no consisteix en l’acció sobre un context prèviament 

objectivat sinó que és una acció conjunta amb la persona que es considera protagonista i 

subjecte de la interacció. 

 

Però, tot i aquestes diferències, els exemples anteriors de disseny posseeixen també 

elements en comú.  En ambdós casos el disseny implica previsió i intencionalitat de 

l’acció abans de realitzar-la, suposa certa clarificació dels elements que entren en joc i 

certa ordenació dels mateixos. 
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Això suposa que encara que s’accepti l’elevada ambigüitat del fenomen educatiu, això 

no significa que haguéssim de deixar-ho en mans de l’atzar o la intuïció. Aquesta 

intencionalitat és el motiu pel qual es fa impredictible un pla previ que orienti l’acció. 

 

És important procedir de mode intencional, reflexionant abans d’actuar sobre allò que es 

vol obtenir (objectius i/o metes), del que s’intenta transmetre (continguts), de com 

podem aconseguir-ho de la forma més adequada (activitats d’ensenyament-

aprenentatge) i fins a quin punt s’ha aconseguit arribar a les metes ( avaluació). 

 

Caldria destacar que l’ensenyament i l’aprenentatge han de ser compatibles, la primera 

només té sentit si està posada en relació amb la segona. En qualsevol acció docent, quan 

el docent està proporcionant ensenyament a l’alumne, ajudant-lo a aprendre, sempre 

existeix un procés cíclic que es repeteix: 

 

 El docent pretén aconseguir algun efecte amb el seu ensenyament, objectius. 

 Pretén transmetre coneixements o habilitats, continguts. 

 Ho fa de determinats modes, estratègies, activitats. 

 Al final comprova els resultats obtinguts, avaluació. 

 

Tot aquest procés es desenvolupa freqüentment d’una forma intuïtiva i poc reflexiva, ja 

que no s’ha tingut en compte que requereix d’una previsió i intencionalitat.  Ben al 

contrari hauria de passar amb la figura del formador de formadors de formadors (FFF), 

el qual hauria de desenvolupar aquest procés de manera reflexiva i coherent. 
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Per mitjà del disseny i la planificació estaríem eliminant el sentit negatiu de la 

improvisació i de l’atzar en la tasca docent, això no voldrà dir que ens trobem davant de 

l’impossibilitat de canviar detalls i modificar les accions o activitats durant el 

desenvolupament i materialització de la planificació com a resposta a les situacions 

dinàmiques i canviants que vagin apareixent. 

 

El pla hauria de ser tant sols una orientació general per a poder actuar en moments 

concrets que en forma d’idea directriu, s’anirà reestructurant a mesura que es 

desenvolupa la tasca docent. Tot i això, les característiques generals del pla inicialment 

dissenyat es mantindran en les seves línies generals. 

 

En resum, l’ensenyament requereix per part del docent la presa d’un nombre determinat 

de decisions prèvies a la funció d’aquest, dels fonaments i coherència de les quals en 

dependrà en certa mesura els resultats de la seva activitat educadora. 
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11.3. LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA I ELS SEUS 

COMPONENTS. 

 

La formació es desenvolupa a partir d’un programa o pla d’activitats i experiències 

planificades encaminades a l’obtenció d’uns fins o propòsits determinats. En aquest 

context la planificació tindria com a finalitats fer explícites les intencions del formador, 

servir-li de guia en la seva pràctica pedagògica la qual quan es posi en pràctica es veurà 

afectada a modificacions i canvis no sempre previsibles. 

 

En aquest capítol reflexionarem sobre quins aspectes s’haurien de contemplar quan 

s’intenta planificar l’activitat educativa i quins d’ells són components d’una planificació 

de la formació. 

 

 

11.3.1. Elements de la planificació educativa. 

 

Els elements que podem diferenciar en un pla d’ensenyament apareixen donant resposta 

a quatre preguntes clau, les quals ens haurien de fer reflexionar amb anterioritat a 

l’acció educativa pròpiament dita. 

 

 Què ensenyar?  

La resposta a aquesta pregunta aporta informació sobre els continguts i els 

objectius de l’ensenyament que sorgeix a partir de les necessitats formatives i 

educatives de l’alumnat. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

584  

 

 

 Quan ensenyar? 

Caldria establir en el pla o projecte la manera d’ordenar i seqüenciar els 

continguts i objectius abans apuntats i plantejats. 

 

 Com ensenyar? 

Haurien de ser planificades també les activitats d’ensenyament i aprenentatge 

que ajudin a aconseguir els objectius prèviament marcats. 

 

 Què, com i quan avaluar? 

Cal decidir el moment i el tipus d’avaluació que pugui indicar si s’han assolit els 

objectius plantejats. 

 

Per tant planificar l’acció educativa voldrà dir dissenyar un programa educatiu que doni 

resposta a aquestes quatre preguntes i hauria d’estar constituït pels següents elements: 

 

 

OBJECTIUS-METES 

 

 

Sorgeixen de les necessitats que es pretenen cobrir. 

 

 

CONTINGUTS 

 

 

Haurien de ser adequats a les necessitats detectades i 

seqüenciats per garantir un aprenentatge significatiu. 

Poden ser de naturalesa conceptual, procedimental o 

actitudinal. 

 

 

ACTIVITATS      D’ENSENYAMENT-

APRENENTATGE 

 

 

Haurien de ser consistents amb objectius i continguts. 

 

ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ 

 

 

Podrien estar centrades tant en els participants com en 

el programa (el seu disseny i desenvolupament). 

 
 

Taula 11.1.: Elements constitutius de la planificació educativa. 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

585  

 

11.4. MODEL DE PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ. 

 

Un cop ja presentats els elements que constitueixen tota planificació educativa, la 

següent qüestió que caldria plantejar seria organitzar-los en un model que hauria 

d’ajudar de forma efectiva al disseny de la pràctica educativa. 

 

La complexitat de factors que podríem trobar en la planificació de la formació, obliga a 

considerar de forma simultània informació de diversa naturalesa i origen. En la següent 

figura presentem un model pel disseny de la pràctica educativa que pot servir per a guiar 

la planificació i acció formativa. 

 
 

En la següent figura, es pot apreciar que es tracta d’un model processual ja que indica la 

seqüència d’accions-decisions que haurien de portar-se a cap durant el procés de la 

planificació educativa, però, a més a més, els seus elements fan referència tant pel que 

fa al disseny de la formació com a la realització de la mateixa. 

 

Es podria entendre com un model amb quatre fases que es superposen i influeixen 

mútuament: l’anàlisi de necessitats, la planificació o disseny, l’execució o 

desenvolupament i l’avaluació. Caldria tenir en compte que tot i la seva aparença lineal, 

el disseny i desenvolupament de l’ensenyament-aprenentatge és en realitat un procés 

cíclic. 
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Figura 11.1.: Model pel disseny de la pràctica educativa. 
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PLANIFICACIÓ 
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EXECUCIÓ 

 

Procés d’Ensenyament-Aprenentatge 

 

 

AVALUACIÓ 
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11.4.1. L’anàlisi de les necessitats socials-grupals-individuals. 

 

Tota acció educativa i concretament la que desenvolupa el formador de formadors de 

formadors (FFF), pretén donar resposta a una necessitat d’aprenentatge. Existeixen tot 

un conjunt de tècniques que ens haurien de permetre descobrir quines són les 

necessitats-problemes i conèixer-les amb la suficient profunditat com per a ser possible 

resoldre-les. 

 

Però planificar l’ensenyament és elaborar un projecte en el marc d’una determinada 

realitat social, cultural, econòmica i política que planteja sempre problemes reals i que 

s’inicia des de les experiències tant de l’alumnat com del professorat. Les demandes 

socials respecte a les diferents disciplines, la pràctica professional, els valors socials i 

culturals, les polítiques d’ocupació o l’estructura social són algunes de les fonts socials 

d’informació per tal de detectar necessitats educatives. 

 

El formador de formadors de formadors (FFF) hauria de ser un expert en la formació de 

formadors i conèixer en aquest camp les necessitats dels formadors de formadors (FF) i 

així poder orientar la seva formació de forma correcte. L’ensenyament-aprenentatge no 

és una fantasia sinó que més aviat es dona en un temps concret, una circumstància social 

i cultural determinada i es dirigeix a unes persones determinades, en aquest cas als 

formadors de formadors (FF). Aquest és l’autèntic origen múltiple i complex de les 

necessitats d’aprenentatge que obliga a contextualitzar l’acció educativa-formativa. 
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11.4.2. Objectius. 

 

La identificació de les necessitats de formació permet establir unes metes generals a 

aconseguir per mitjà del programa. El programa s’hauria de dirigir a satisfer aquestes 

necessitats, i per tant arribar a aconseguir aquella meta. 

 

Les necessitats haurien d’actuar com un marc general de referència del que en deriven 

uns aspectes més concrets ja que tot programa es dirigeix a unes persones determinades, 

amb uns interessos i motivacions específics i es realitzen dins d’un context social 

concret on es regeixen segons uns valors i ideologies determinades. Tot això ens hauria 

de portar a concretar les metes generals en uns objectius específics en funció del grup de 

persones concretes a les que es dirigeix el programa. 

 

En aquest punt del procés de la planificació apareix una amplia i extensa polèmica entre 

els autors i teòrics de l’educació, aquesta s’estableix entre les dues tradicions de 

pensament educatiu que difereixen sobre la naturalesa de l’aprenentatge adult i els 

mitjans més adequats per al seu desenvolupament: 

 

 El conductisme entén la formació com a un procés estàtic i predictible i defèn 

una formulació d’objectius concreta, unívoca, precisa i conductual que orienti tot 

el procés cap a la seva consecució. 

S’entén l’aprenentatge com un canvi de conducta. De tal manera que un objectiu 

és la formulació del resultat del procés formatiu definit en terme de conductes 

observables prescindint dels processos cognitius inobservables en els que es 

sustenta aquest canvi. 
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 El constructivisme encara la formació com una realitat ambigua, indeterminada 

i dinàmica. S’inclina per una formulació d’objectius abstracta, experiencial i 

cognitiva que més que dirigir el procés, el guia a mode de propostes d’acció 

constantment revisables i modificables. 

L’aprenentatge és definit en termes d’habilitats o destreses cognitives. Un 

objectiu educatiu és la definició del resultat del procés formatiu en termes 

d’habilitat cognitiva abans que de conducta observable. 

 

En qualsevol cas acceptarem que els dos enfocaments presentats més que contraposats 

són complementaris per a una adequada execució de la pràctica educativa. En tots dos 

l’objectiu educatiu intenta descriure allò que l’alumne és capaç de fer en relació a un 

contingut específic, uns en termes d’execució (conductistes) i d’altres en termes dels 

processos cognitius (constructivistes).  

 

El més important hauria de ser donar-se compte que en els dos casos l’objectiu, ja sigui 

una destresa cognitiva o una conducta observable, es desenvolupa sobre un contingut 

específic. En altres paraules, tot aprenentatge, ja sigui conductual o cognitiu, no es pot 

dissociar de l’adquisició d’un contingut. 

 

 

11.4.2.1. Característiques i criteris de formulació. 

 

Els dos enfocaments als quals ens hem referit accepten la necessitat de formular i 

explicar els resultats de l’acció-formació per tal d’aconseguir una guia eficaç tant en el 

desenvolupament com en l’avaluació. Arribats en aquest punt, presentem una síntesi  de 
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les característiques que hauria de complir un objectiu per a que aquest sigui útil pel 

formador. 

 

 Els objectius poden fer referència a: 

 Capacitats o aprenentatges cognitius (fets, conceptes, teories). 

 Habilitats pràctiques (tècniques, procediments). 

 Actituds (valors, normes). 

 Aprenentatges afectius (emocions, relacions socials). 

 

Per exemple, no és el mateix conèixer l’existència de tècniques per prendre 

mesures en el domini temporal o freqüencial de diferents tipus de 

modulacions analògiques o digitals, lineals o exponencials d’ona contínua, 

que ser capaç d’utilitzar adequadament el generador de funcions, 

l’oscil·loscopi i l’analitzador d’espectres per tal de generar-les i mesurar-les.  

 

 L’objectiu hauria de proporcionar-nos simultàniament informació sobre dos 

aspectes: 

 El primer relatiu a la conducta o funció psicològica esperada 

(aprenentatge). 

 El segon al contingut (conceptes, procediments o actituds) sobre el qual 

s’efectua l’aprenentatge.  

 

Per exemple, “els assistents al curs distingiran (conducta que implica 

l’habilitat intel·lectual de discriminar) les diferents configuracions bàsiques 

que es plantegen en el disseny de circuits microelectrònics analògics sota 
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una perspectiva CMOS (contingut sobre el qual es realitza l’acció de 

discriminar)”. 

 

 Són descripcions del que els alumnes, en aquest cas formadors de formadors 

(FF), haurien de ser capaços de realitzar al finalitzar l’acció educativa.  

 

Per exemple, “al finalitzar la pràctica l’alumne dominarà la tècnica per 

dibuixar un layout compacte directament”. 

 

 Haurien d’aportar informació al voltant de les condicions en les quals s’hauria 

d’aconseguir l’objectiu (materials, de temps...).  

 

“L’alumne posarà en pràctica les connexions entre dispositius connectats a 

terra per mitjà de cable paral·lel, cable trenat i cable coaxial.” 

 

 

11.4.3. Els continguts. 

 

Són les nocions del patrimoni científic-tecnològic-cultural, en el cas d’aquest estudi, 

que seria precís conèixer i dominar per tal d’aconseguir les intencions previstes en els 

objectius plantejats per a satisfer les necessitats d’aprenentatge dels alumnes, els 

formadors de formadors (FF). 

 

Són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que conformen la matèria de 

l’ensenyament-aprenentatge. Tradicionalment els continguts s’han entès d’un mode 
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reductiu associant-los amb l’àmbit conceptual, el saber. Avui en dia, els continguts 

s’haurien d’entendre d’un mode ampli i es classifiquen en tres grans àmbits. 

 

 Fets, conceptes i sistemes conceptuals (saber). Per exemple un fet és una 

realitat físicament assimilable: l’existència de l’electricitat. Els conceptes 

suposen un grau superior d’abstracció per exemple, la noció del corrent elèctric. 

El sistema conceptual faria referència als mecanismes físics que provoquen el 

corrent elèctric. 

 

 Procediments (saber fer). Inclouen habilitats, tècniques, destreses i estratègies. 

Per exemple l’habilitat per a desenvolupar un apantallament eficaç en un sistema 

emissor-receptor. 

 

 Valors i actituds. Creences individuals del que es creu desitjable, principis 

prescriptius del comportament, que determinen les actituds del subjecte davant 

de les situacions de la seva vida. 

 

Els continguts de les titulacions de ciències i tecnològiques no en són una excepció, han 

estat, en una visió clàssica, elements quasi únics dels plans d’estudi. La matèria a 

explicar partia de la concepció de l’ensenyament universitari com a transmissor de 

continguts mitjançant les classes magistrals a la pissarra, i la memorització i la 

comprensió dels continguts eren la base principal de l’avaluació. 

 

En una concepció actual de perfil de formació, la definició dels continguts és igualment 

important, ja que els continguts es poden considerar com el llenguatge específic de la 
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titulació i de les professions per les quals la titulació forma: el conjunt de conceptes, 

termes, dades i relacions entre tots ells que el titulat ha de conèixer de manera 

significativa. 

 

Evidentment que el simple coneixement enciclopèdic no implica la capacitat de saber 

usar de forma adequada aquests coneixements, i per això no n’hi hauria prou amb una 

concepció de l’ensenyament com a simple transmissió de continguts, si del que es tracta 

és de formar titulats competents en la seva especialitat. 

 

En les titulacions experimentals i tecnològiques, tradicionalment han tingut importància 

les classes de problemes, considerades també com a part dels continguts, i les classes 

pràctiques de laboratori, únic moment on a més a més de continguts, es pretenia que el 

titulat desenvolupés habilitats de manera explícita. Les classes sobre l’ús de les eines 

informàtiques o sobre documentació perseguirien el mateix. 

 

 

11.4.3.1. Selecció de continguts. 

 

Tota acció educativa posseeix un contingut, allò sobre el que es realitzen certes accions 

o activitats. Ara bé, la gran diversitat de continguts i coneixements disponibles 

exigeixen la seva selecció, organització i seqüenciació. En aquest apartat es presentaran 

alguns criteris psicopedagògics per tal d’orientar la selecció i seqüenciació de 

continguts. 
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En un principi vindria explicitada per la naturalesa del projecte (l’assignatura, mòdul, 

curs, grau, màster...) i per les necessitats que pretengui abordar determinades en forma 

d’objectius. Per a una bona selecció del contingut haurien de tindre’s en compte els 

següents criteris. 

 

 Revisió de la bibliografia especialitzada. Es tractaria de documentar-se per tal 

de conèixer els conceptes bàsics imprescindibles i estructuradors del programa. 

 

 Consulta a experts. Ens hauria de proporcionar una visió més àmplia, clarificar 

idees i ajudar a distingir el que és fonamental del que és accessori. No obstant, 

això no vol dir que la selecció dels continguts respongui únicament als criteris 

d’experts. El criteri disciplinar hauria de passar pel sedàs imprescindible de la 

funcionalitat i la utilitat derivades de les necessitats que pretén cobrir el 

programa. 

 

 Funcionalitat-utilitat. El contingut hauria de ser efectivament utilitzat per les 

persones receptores de la formació.  

 

Per exemple, els últims avenços en les disciplines no son, necessàriament els 

continguts més útils per un programa dirigit a persones amb un baix domini de 

la matèria. Fet que no seria aplicable en la formació de formadors (F) o de 

formadors de formadors (FF), però si que caldria que el formador de formadors 

de formadors (FFF) aconseguís transmetre aquesta idea als formadors de 

formadors (FF) que a la vegada ho fessin amb els formadors (F). 
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Des d’un punt de vista pedagògic, l’aprenentatge resulta més significatiu si la 

persona percep la utilitat efectiva del que està aprenent. Des d’aquest caire 

pedagògic, no seria suficient amb una transmissió unidireccional sobre, per 

exemple, els estàndards de quarta generació 4G IMT-Advanced, per més que 

aquestes informacions representin les últimes aplicacions comercials en telefonia 

mòbil. 

 

Analitzant-ho pedagògicament no seria suficient ja que això suposaria que el 

formador basa l’eficàcia de la seva acció en certa omnipotència del seu saber, 

oblidant que aquest saber només es convertirà en pràctica de vida a través de la 

persona a la qual es dirigeix, i per tant de la consideració de la mateixa com a 

protagonista de les seves comunicacions, en el cas d’aquest exemple. 

 

 

 

11.4.3.2. La seqüenciació dels continguts. 

 

Un cop ja determinats els continguts és necessari procedir a la seva seqüenciació ja que 

l’aprenentatge està parcialment determinat per l’ordre en que es presentin els continguts. 

Els criteris que haurien de tindre’s en compte a l’hora de dissenyar seqüències de 

continguts que optimitzin l’aprenentatge podrien ser les que tot seguit presentem. 
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Consideració paral·lela de l’estructura disciplinar i psicològica del contingut. 

 

En la gran majoria dels programes educatius universitaris, l’ordre de presentació dels 

continguts es basa en l’estructura interna de la disciplina (càlcul, microelectrònica, 

mecànica...) tal i com és concebuda pels especialistes en la mateixa. 

 

Tot i això, és àmpliament acceptat que aquest enfocament identifica d’una forma 

abusiva i incorrecta l’estructura lògica, la disciplinar, del contingut amb la seva 

estructura psicològica, la pedagògica. 

 

Caldria que diferenciéssim l’estructura interna d’una matèria, com podria ser 

l’electrònica de potència, tal i com l’imaginaria un especialista en la mateixa i 

l’estructura que aquesta hauria de tindre per a ser fàcilment apresa per una persona 

manca de coneixements en aquest cas, l’alumne. 

 

La primera forma podria ser molt útil per a l’especialista, però no seria la més adequada 

per a una persona que s’aproxima per primer cop a ella, això és així perquè una teoria 

científica no s’ha elaborat amb pretensions pedagògiques. La seqüència correcta d’un 

contingut depèn tant de la seva estructura interna com de la forma en que procedeix un 

alumne per aprendre-la, l’estructura psicològica/pedagògica. 
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Identificar un tipus de contingut com a eix estructural de la seqüència. 

 

Com ja hem especificat anteriorment, els continguts tant poden ser conceptuals, com 

procedimentals com actitudinals. Pel que fa a la seva seqüenciació, seria necessari 

primerament, decidir un contingut organitzador el qual serà l’eix sobre el que s’hauria 

de construir la seqüència de continguts. Els altres dos tipus de continguts han també 

d’aparèixer però de forma instrumental. Són el suport per tal de facilitar la comprensió. 

Per exemple no és el mateix ensenyar les aplicacions d’un regulador PID des d’una 

perspectiva de contingut conceptual que procedimental. 

Si pretenguéssim que una persona domini el procediment d’aplicació d’un regulador 

PID aquests continguts s’haurien de seqüenciar en la forma d’un procediment que serà 

realitzat efectivament per la persona fins que el domini. Però per a això seria necessari 

que aprengui també els conceptes del circuit proporcional, el circuit integral, el derivatiu 

i el sumador. Caldria destacar que el paper que juguen aquests conceptes és 

instrumental. Facilitarien l’adquisició de l’habilitat perquè en ells resideix la justificació 

tècnico-científica de les diferents fases del procediment. 

 

Si el que pretenguéssim fos, per contra, que la persona conegués i comprengués les 

aplicacions d’un regulador PID, l’orientació del contingut hauria de ser conceptual i 

l’ensenyament s’organitzarà al voltant dels conceptes. El procediment també apareixerà 

en algun moment per tal de facilitar la comprensió del contingut, com a part 

instrumental dels continguts, però sense exercir les funcions d’organitzador. 
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Seqüenciar els continguts seguint els principis de diferenciació progressiva i 

reconciliació integradora (estructura psicològica/pedagògica de la matèria). 

 

 La diferenciació progressiva vindria a dir que primer caldria presentar les idees 

més generals seguides per graduals increments de detall i especificació. 

 

 La reconciliació integradora significaria que les idees noves s’haurien de 

referir sempre a continguts apresos prèviament. Després d’haver presentat els 

conceptes més abstractes i generals s’hauria de passar, en un primer nivell 

d’elaboració, a desenvolupar cada un d’ells relacionant-lo periòdicament amb la 

visió de conjunt per ampliar-la. 

 

S’hauria d’actuar d’aquest mode amb tots els elements presents en el primer 

tema fins que tots hagin estat elaborats fins a cert nivell de complexitat i així 

successivament. 

 

Es tractaria d’organitzar els continguts en forma d’una jerarquia a partir dels conceptes 

més generals fins a arribar als més específics i de realitzar recapitulacions cícliques 

posant de relleu les relacions existents entre els conceptes dels diversos nivells de 

jerarquia. 

 

1. El programa hauria d’iniciar-se amb la presentació d’una panoràmica global dels 

principals elements, tant siguin conceptes com procediments, dels continguts 

denominada Organitzador Previ (OP). 
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2. S’haurien de desenvolupar amb més detall els elements de l’OP en el que 

denominarem primer nivell d’elaboració. Es tractaria de proporcionar 

informació més detallada de cada element de l’OP. En aquest punt no s’aporta 

tota la informació referent a aquesta part del contingut.  

 

Seguint el principi de diferenciació progressiva, el primer nivell d’elaboració 

seria, en si mateix, un OP per al segon nivell i així successivament. La 

complexitat i la profunditat de cada nivell d’elaboració depèn del nivell previ de 

l’alumnat i de la complexitat essencial del contingut.  

 

3. S’elaboraria el segon nivell. Aquest nivell seria idèntic al primer amb l’única 

diferència que suposaria una elaboració d’elements del primer nivell i no de 

l’OP inicial. D’aquesta manera el programa avança a través de nivells cada cop 

més complexes i detallats on cada nivell, elabora o afegeix detalls al nivell previ 

i es converteix en el context conceptual que dona sentit al nivell posterior. 

 

4. Cada nivell d’elaboració finalitza amb l’Organitzador Previ Ampliat. Es tractaria 

de realitzar una reconciliació integradora amb el nivell previ. Per tal de portar-ho 

a cap s’hauria de realitzar: 

 

 Un resum dels nous elements aportats presentant les relacions que 

existeixen entre ells. 

 

 Una síntesi que consistiria en relacionar els nous elements elaborats amb 

els del nivell anterior. Amb aquesta operació estaríem assegurant la 
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revisió cíclica del contingut per tal d’ajudar a l’alumne a que els assimili 

de forma significativa ja que d’aquesta forma li seria més fàcil prendre 

consciència de que qualsevol element del coneixement està relacionat de 

forma múltiple amb altres estructures més àmplies a la llum de les quals 

adquireix sentit. 

 

 

 

11.4.4. Models didàctics i activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Els continguts i els objectius conflueixen en les activitats d’ensenyament aprenentatge 

inspirades a la vegada en els models didàctics. És en aquest moment quan s’haurien 

d’analitzar quines són aquelles activitats més adequades per tal de facilitar 

l’aprenentatge. 

 

Els models pràctics que es presentaran a continuació no s’haurien d’entendre com a 

algoritmes traslladables automàticament a la pràctica formativa. Els models didàctics no 

es podran aplicar linealment a la pràctica ja que, donada la naturalesa complexa i 

dinàmica de l’acció educativa, no és possible traslladar un principi teòric en una única 

praxis. 

 

La formació és una activitat en la qual no existeixen ortodòxies. Dos formadors 

diferents orientats pel mateix model  obtindrien concrecions diferents. Aquests models, 

més aviat, serien principis generals i bàsics que haurien d’orientar  i il·luminar l’acció i 
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que seran contextualitzats en funció de les contingències contextuals que vagin 

produint-se i que solen ser imprevisibles. 

 

L’opció metodològica és el resultat d’un procés de decisió en el qual haurien de ser 

considerades les necessitats detectades, els objectius i continguts del programa, el temps 

i els recursos disponibles i el nombre d’assistents. Per exemple si el que es pretén és 

ensenyar a un grup d’alumnes de primer curs d’una enginyeria en telecomunicacions o 

electrònica els components, dispositius i tècniques de simulació de circuiteria, seria poc 

útil utilitzar majoritàriament activitats transmissibles (exposició magistral) basades en 

models didàctics cognitius o de processament de la informació. Ja que el contingut 

(muntatge de circuits, mesures de voltatge, corrent i resistència, familiaritzar-se amb el 

material i instrumental...), posseeix una orientació bàsica procedimental, el més sensat 

seria optar per activitats pràctiques i demostratives en les que les persones assistents 

tinguin l’oportunitat d’assajar aquests procediments. 

 

Tot i això, caldria fer una puntualització en aquest moment. Quan el formador es 

decanta per un model determinat i les seves activitats corresponents, no ho fa només en 

funció de la pretesa eficàcia i adequació a uns continguts i objectius determinats sinó 

que, en ocasions, dita opció es pren ja que amb el mètode seleccionat es potencien 

paral·lelament altres aprenentatges diferents dels pretesos inicialment però alhora també 

desitjables. 

 

Per exemple, la decisió d’optar per un model actiu que faciliti entre els assistents i 

potencií la seva participació activa en la construcció del seu aprenentatge no es realitza 

tant sols per la seva eficàcia en l’aprenentatge de certs continguts, sinó perquè a més a 
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més amb aquest model es poden realitzar certs aprenentatges col·laterals com el 

desenvolupament de la responsabilitat personal i l’autonomia individual, que amb un 

model menys participatiu no s’aconseguirien.  

 

Els diversos models estableixen diferències entre el que es pretén i el com es pretén, 

segons sigui el mètode seleccionat així vehicularà els continguts. Per exemple, alguns 

mètodes realcen la dimensió axiològica dels continguts, mentre que d’altres la vessant 

conceptual: l’ètica professional tindrà efectes d’aprenentatge diferents si s’usa un model 

d’aprenentatge de la conducta o de desenvolupament personal. Caldria ser conscients 

que tot mètode comporta un determinat clima social el qual també és aprés. Models 

socials que suposen grups democràtics creen sistemes socials democràtics i exigeixen 

que els alumnes aprenguin, a més a més dels continguts de que es tracti, valors com la 

solidaritat i el respecte.  

 

 

11.4.4.1. La decisió sobre les metodologies, estratègies i activitats 

docents que s’haurien d’usar. 

 

Des del punt de vista terminològic, es sol emprar els següents termes: 

 

 La metodologia docent per referir-se a grans enfocaments teòrics a partir dels 

quals s’organitzen els recursos i les activitats. En serien exemple, l’aprenentatge 

pràctic o l’ensenyament expositiu. 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

603  

 

 Les estratègies docents són els mitjans amb que es desenvolupen les 

metodologies. Com per exemple l’estratègia de treball per projectes, la classe 

magistral o el laboratori. 

 Les activitats són els element concrets amb que es desenvolupen les estratègies 

i que comporten un treball per al professor i un treball per a l’alumne. 

L’elaboració d’un informe de visita de fàbrica, la lectura d’articles o el 

plantejament de problemes per resoldre a classe en serien alguns exemples. 

 

La varietat de pràctiques docents és considerable i la major part es fan servir de forma 

habitual en les titulacions experimentals i tecnològiques, si bé de forma no prou 

sistemàtica. La tasca d’elaboració del perfil de formació consisteix a combinar 

adequadament les competències a assolir, els continguts a impartir i les estratègies i 

activitats disponibles. L’objectiu final és obtenir una proposta de currículum seqüenciat 

i estructurat en assignatures o unitats didàctiques, cadascuna descrita en termes de 

continguts formatius, activitats per realitzar i procediment d’avaluació. 

 

Podrien ser possibles dues formes de plantejar-nos el disseny: 

 

 La més clàssica, consistiria en estructurar els continguts en matèries i 

assignatures i decidir-ne les estratègies i activitats pertinents i els procediments 

d’avaluació. Un anàlisi posterior de l’estructura obtinguda permetria jutjar 

quines competències genèriques, específiques i transversals permeten assolir el 

disseny realitzat. La comparació amb les competències que es pretenien assolir 

permetria detectar les mancances del disseny dut a terme i, per tant, corregir-lo 
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tot modificant les estratègies oportunes en determinades matèries per tal 

d’acostar-se al perfil de competències desitjat. 

 

 Una segona aproximació, menys habitual, consistiria a partir de la llista de les 

competències desitjades, determinar quines serien les estratègies òptimes per tal 

d’assolir cadascuna de les competències i, finalment, confegir les assignatures 

combinant les estratègies i activitats docents amb els continguts que s’han 

d’assolir. Aquesta segona via pot donar com a resultat un perfil de formació i un 

currículum amb disfuncions, de difícil implantació en termes d’horaris i de 

calendari, que requeriria també ajustaments posteriors per tal de fer-lo viable. 

 

En totes dues vies caldria tenir clarament explicitada la idoneïtat de cada tipus 

d’activitat i estratègia per a la formació de certes competències genèriques, específiques 

o transversals. 

 

En termes generals, es poden distingir dos grans tipus d’estratègies i activitats: 

 

 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. 

 

El disseny del perfil de formació hauria de combinar adequadament les activitats, per tal 

d’assegurar el desenvolupament harmònic de continguts de dificultat creixent i 
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competències transversals cada cop més properes a les que s’han de posar en joc en el 

món professional. 

 

Les activitats i estratègies més habituals en l’àrea de les enginyeries i les competències 

que es desenvolupen de forma més destacada podrien ser les següents: 

 

Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Principals conceptes 

 

 

 

 

Classe magistral, per tal de 

transmetre l’estructura bàsica 

d’una matèria 

 

 Prendre apunts, esquemes, 

resums. 

 Resolució individual de tests i 

qüestions. 

 

 Captació d’informació oral i 

estructuració posterior. 

 Estudi individual reflexiu 

sistemàtic. 

 Memorització i assimilació de 

conceptes bàsics. 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 

 

 

Seminari o debat de treball en 

grup 

 

 Anàlisi de casos. 

 Preparació de tema o exposició 

per als companys. 

 

 Estructuració de la informació 

disponible. 

 Capacitat de transmissió de 

continguts. 

 Capacitat de debat i síntesi. 

 

 

 

Anàlisi de textos 

 

 Lectura de textos de llibres, 

revistes, catàlegs, normatives, 

amb comentari oral o escrit. 

 

 

 Comprensió lectora. 

 Capacitat de resumir o sintetitzar. 

 Expressió oral o escrita. 

 

 

 

Resolució de problemes 

plantejats prèviament 

 

 

 Resolució de problemes. 

 

 Desenvolupament d’estratègies 

de resolució de problemes. 

 Sentit de la realitat dels resultats. 

 

 

 

Resolució dirigida de problemes 

o miniprojectes oberts en grup 

 

 Comprensió de l’abast del 

problema. 

 Cerca d’informació. 

 Resolució de problemes. 

 Anàlisi de casos. 

 Ús de documentació en anglès. 

 

 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació bibliogràfica 

externa. 

 Capacitat de plantejament 

d’hipòtesis. 

 Desenvolupament d’estratègies 

de resolució de problemes. 

 Sentit de la realitat dels resultats. 

 Treball en equip. 
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Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Principals conceptes 

 

 

 

 

Pràctiques de laboratori 

específiques, amb guió detallat 

 

 Preparació de l’activitat. 

 Realització de l’activitat. 

 Realització de l’informe i 

presentació. 

 

 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres, recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 

 

 

Laboratori integrat sobre 

problemes oberts, en grup 

 

 

 Plantejament d’estratègia de 

realització. 

 Disseny d’experiments. 

 Realització i presentació 

d’informe escrit i oral. 

 Ús de documentació en anglès. 

 

 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres; recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Disseny d’experiments. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació. 

 Organització i ordre. 

 Gestió de temps. 

 Creativitat. 

 Treball en equip. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 Compromís entre precisió, cost i 

temps. 

 

 

 

Realització d’informe sobre un 

tema, individualment o en grup 

 

 

 Cerca d’informació. 

 Redacció. 

 

 Comunicació escrita. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Idiomes. 

 Documentació acadèmica i 

industrial. 

 

 

 

Visita de fàbrica 

 

 

 Assistència. 

 Realització d’informe. 

 

 

 Contextualització dels 

coneixements. 

 Captació d’informació no 

estructurada. 

 Observació. 

 Cerca d’informació. 

 Coneixement de la realitat 

industrial i professional. 

 Elaboració d’informes tècnics. 
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Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Principals conceptes 

 

 

 

 

Desenvolupament d’un projecte 

o treball dirigit en grup (podria 

ser disciplinari entre equips de 

diferents centres) 

 

 

 Comprensió de l’abast del 

projecte. 

 Distribució de tasques del grup. 

 Cerca d’informació 

 Possible col·laboració amb 

alumnes d’altres especialitats. 

 Desenvolupament del treball 

específic. 

 Síntesi de treballs individuals. 

 Redacció i presentació dels 

resultats. 

 

 

 Lideratge. 

 Documentació industrial, 

normativa, legislació. 

 Idiomes. 

 Sentit de la realitat i de 

l’economia dels processos. 

 Creativitat. 

 Treball en equip entre iguals o 

multidisciplinari. 

 Gestió del temps. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 Ús de software real 

d’organització, de gestió de 

projectes i d’informació 

compartida. 

 Pràctica d’estimacions, hipòtesis 

simplificadores i rules-of-thumb. 

 Responsabilitat i ètica 

professionals. 

 

 

 

Pràctiques en una empresa o a 

l’administració 

 

 

 Inserció en un equip. 

 Realització d’activitat. 

 Preparació d’informe. 

 

 

 Orientació cap a resultats. 

Obtenció de resultats aplicables. 

 Gestió de la pròpia 

responsabilitat i de la pressió 

ambiental deguda a les 

restriccions en temps, recursos i 

ritme de treball. 

 Responsabilitat i ètica 

professionals. Balanç social de 

les activitats. 

 Assumpció de valors del treball 

jerarquitzat. 

 Documentació industrial, 

normativa, legislació. 

 Idiomes. 

 Sentit de la realitat i de 

l’economia dels processos. 

 Creativitat. 

 Treball en equip 

multidisciplinari. 

 Coneixement de la realitat 

industrial i professional. 

 Gestió del temps. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 
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Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Principals conceptes 

 

 

 

 

Programes d’intercanvi i 

mobilitat 

 

 

 Programes Erasmus-Sòcrates, 

Sèneca. 

 Treball Final de Carrera (TFC) 

en un altre país. 

 

 Obertura internacional. 

 Idiomes. 

 Comprensió d’altres cultures i 

estils de vida. 

 

 

 

Activitats acadèmiques diverses 

 

 

 Conferències. 

 Col·loquis. 

 Cursos diversos. 

 

 

 Obertura a altres realitats 

extraacadèmiques. 

 Promoció cultural. 

 

 

Ús de programes 

d’autoaprenentatge i treball no 

presencial dirigit. 

 

 

 Resolució de tests i qüestions 

proposades. 

 Ús de software estàndard. 

 

 Autonomia i gestió del propi 

temps. 

 Responsabilitat del propi 

aprenentatge. 

 Tècniques de documentació on 

line. 

 Aprenentatge del treball en 

xarxa. 

 

 

 

Tutoria 

 

Dossier d’aprenentatge 

 

 

 Recopilació d’informació. 

 

 Autocrítica. 

 Ordre i sistematització. 

 Autoestima. 

 Planejament a mitjà-llarg 

termini. 

 Aprenentatge al llarg de la vida. 

 

 

 

Treball final de carrera 

 

 Comprensió de l’abast del 

projecte. 

 Cerca d’informació. 

 Desenvolupament del treball 

específic. 

 Redacció i presentació dels 

resultats. 

 Possible col·laboració amb 

alumnes d’altres especialitats. 

 Si es realitza de forma 

col·lectiva: 

 Distribució de tasques del 

grup. 

 Síntesi dels treballs 

individuals. 

 

 

 Responsabilitat individual. 

 Relació directa personalitzada 

amb el director. 

 Aquesta activitat podria englobar 

la major part de competències 

assolides en les altres activitats, 

depenent del tipus de TFC que es 

desenvolupi. 

 

 

Taula 11.2.: Estratègies i activitats d’aprenentatge en les titulacions d’enginyeria. 
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11.4.5. AVALUACIÓ 

 

L’avaluació forma part del procés educatiu i apareixerà en totes i cada una de les parts i 

etapes de la planificació de les sessions de formació. L’avaluació hauria de comprendre 

una sèrie de procediments sistematitzats, ja que aquesta te un caràcter processual, on es 

planifica tot el procés, fases, recursos, instruments, agents, moments, i per tant no la 

podríem entendre com un procés improvisat.  

 

Aquests procediments ens haurien de servir per recollir prou informació que ens 

permetés emetre judicis sobre el grau en que s’haurien aconseguit els objectius previstos 

per part dels alumnes, sobre la idoneïtat del disseny del programa, i sobre la utilitat i 

eficàcia dels mètodes d’ensenyament-aprenentatge i activitats realitzades. És a dir 

l’avaluació sempre hauria d’estar orientada a prendre decisions. 

 

De tal manera que en l’activitat educativa tant són objecte d’avaluació les persones 

receptores de la formació, com les estratègies i mètodes utilitzats, el programa, els 

formadors, els sistemes d’avaluació i els resultats. 

 

L’avaluació del procés educatiu hauria de considerar no només l’objecte d’avaluació, 

sinó també amb quina finalitat, en quin moment fer-la, quin model avaluador 

utilitzaríem, quins serien els instruments avaluadors més adequats per a cada objecte, 

qui hauria d’avaluar o en quin percentatge i sota la influència de quin referent es faria 

aquesta. 
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Caldria recordar que el que hauríem de considerar com a una avaluació completa seria 

aquella que complís amb les condicions d’utilitat i funcionalitat que fos factible per 

les parts implicades, evidentment ètica i exacte en el seu desenvolupament i 

conclusions i que aquesta tingués un àmbit global i on es potencies la participació de 

totes les parts. 

 

En una versió totalment tradicional de l’avaluació educativa, aquesta quedava 

circumscrita a l’etapa final del procés formatiu, moment en el qual es tractava de validar 

fins a quin punt s’haurien aconseguit els objectius previstos. Actualment, aquesta 

avaluació sumativa es considera només una de les formes d’avaluació que s’haurien de 

desenvolupar en tot programa formatiu. 

 

El procés formatiu s’inicia amb la formulació d’unes intencions que pretenen cobrir 

unes necessitats prèviament detectades. Es segueix després amb la identificació d’uns 

continguts i la determinació d’unes estratègies per tal de facilitar-ne la seva adquisició. 

L’avaluació hauria de ser el mecanisme de comprovació de la idoneïtat d’aquest procés 

en tots els seus moments de desenvolupament: disseny, implementació i valoració. És 

en aquest sentit que parlaríem  d’avaluació diagnòstica (inicial), formativa (contínua) i 

sumativa (final) com a tres fases del procés avaluatiu que aporten al formador 

informació indispensable per a prendre decisions en el transcurs del programa. 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

611  

 

11.4.5.1 AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (INICIAL) 

 

Ens referirem així a aquella avaluació la qual el formador hauria de portar a cap abans 

d’iniciar el programa educatiu. Una primera avaluació seria necessària per tal 

d’analitzar la planificació de les sessions de formació abans que aquestes es portin a 

cap. Caldria valorar si els objectius formatius, la selecció de continguts, la seqüenciació 

d’aquests i les activitats i models educatius per tal d’assolir-los són respectuosos i 

adequats amb l’anàlisi previ de necessitats als quals hauria de donar resposta la 

formació proposada. 

 

Aquesta avaluació la consideraríem vital en totes aquelles sessions, formacions, cursos 

que es porten a cap per primer cop o en aquelles en que s’hauria plantejat una revisió 

profunda de totes les seves fases, entenent que hauria d’haver una clara intencionalitat 

de respectar i revisar totes les etapes de la planificació educativa en concordança amb 

les necessitats socials, grupals i individuals detectades i analitzades en l’estudi previ de 

necessitats educatives. 

 

Una segona avaluació diagnòstica i més encaminada a aquelles sessions formatives que 

es van repetint cíclicament, seria aquella la finalitat de la qual hauria de ser conèixer el 

nivell previ, interessos, motivacions i expectatives dels participants per tal d’ajustar a 

aquest nivell de coneixements i pretensions els continguts i objectius del programa. 

Hauria de ser útil per introduir els canvis en el programa de continguts, objectius o 

activitats que serveixin per partir del nivell previ dels assistents i garantir certa sintonia i 

motivació dels mateixos. 
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Per a aquesta fase podrien ser molt útils per a la recollida d’informació instruments 

avaluadors com proves objectives, qüestionaris o entrevistes grupals-individuals. 

 

 

 

11.4.5.2. AVALUACIÓ FORMATIVA (CONTÍNUA) 

 

Semblaria evident que tot i que l’avaluació inicial hauria de permetre ajustar el 

programa educatiu a les necessitats i expectatives dels assistents, això, per si mateix, no 

garanteix el seu èxit. 

 

Seria necessari plantejar accions durant el procés formatiu que regulessin i orientessin el 

propi procés. L’avaluació formativa s’hauria de portar a cap durant el procés formatiu 

amb la finalitat d’assegurar que l’aprenentatge dels participants s’aconsegueix en els 

termes previstos en els objectius, tot modificant o eliminant aquells factors que 

tendeixin a obstaculitzar la seva consecució. 

 

Pels participants suposaria rebre informació constant sobre el seu progrés, les seves 

dificultats i com superar-les. A la vegada, al formador li permet conèixer “in situ” la 

idoneïtat de les estratègies utilitzades. Es tractaria doncs, de procediments que haurien 

de servir per la modulació, millora i adequació del programa durant la seva realització. 

 

El diàleg amb els participants, les proves i exercicis realitzats durant les sessions, les 

proves d’assaig, els exercicis pràctics o les autoavaluacions serien instruments útils per 

la recollida d’informació que pugui ser rellevant en l’avaluació formativa. 
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11.4.5.3. AVALUACIÓ SUMATIVA (FINAL) 

 

A la finalització del procés formatiu hauria de ser necessari conèixer els nivells finals 

d’aprenentatge aconseguits pels participants, això seria funció de l’avaluació sumativa. 

Donada la transcendència de les decisions que es prenen a partir dels resultats d’una 

avaluació sumativa, principalment certificació i acreditació, hauria de ser molt 

important que aquesta es realitzés amb el màxim rigor possible. Les proves objectives 

són una bona solució per a aquest moment de l’avaluació.  

 

També hauria ser aquest moment el d’avaluar les competències del formador en sintonia 

amb la formació plantejada i la que finalment ha estat desenvolupada, al seguiment del 

programa o en quines condicions ha necessitat desviar-se’n, amb quin resultat i 

idoneïtat... en definitiva la coherència que hauria d’existir entre el formador i la 

formació.  

 

Alhora caldria avaluar les sessions formatives plantejades en tota la seva globalitat i 

extreure’n conclusions en tots els nivells, des de les activitats presentades, els seus 

continguts, la seva idoneïtat, seqüenciació, objectius apropiats, assolits... En referència a 

aquestes conclusions hauria de ser condició indispensable, registrar-les i plantejar-ne la 

seva revisió per tal de prendre decisions enfocades a la millora i adequació de la 

formació a les necessitats i realitats del moment i posterior plantejament de nous 

objectius, estratègies, mètodes, activitats, materials, recursos... 

 

En aquesta fase de l’avaluació destacaria l’autoavaluació del propi treball i 

desenvolupament com a professional, així com tots aquells instruments avaluadors que 
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considerin al participant de la formació i les coincidències i les divergències entre les 

expectatives i necessitats que aquests tenien abans de la formació i els assoliments i 

sensacions d’aquests després de la formació. 
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12. SESSIONS DE FORMACIÓ DEL FORMADOR DE 

FORMADORS DE FORMADORS 
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12. Sessions de formació del formador de formadors de formadors. 

 

12.1. Introducció. 

12.2.  Planificació de les sessions de formació del formador de formadors de 

formadors. 

12.3.  Anàlisi de necessitats de formació. 

12.4.  Els objectius de formació per a les ciències i la tecnologia. 

12.4.1. Objectius generats per la influència de les NTICs en l’activitat del 

formador. 

12.4.2. Objectius generats per la influència del context d’actuació en 

l’activitat del formador. 

12.4.3. Objectius generats de l’anàlisi dels diferents agents de la formació 

contínua. 

12.4.4. Objectius generats de la docència del coneixement científic i 

tecnològic. 

12.5. Els continguts i la seva seqüenciació. 

12.5.1. Selecció de continguts. 

12.5.2. Seqüenciació de continguts. 

12.5.3. Aproximacions als continguts de formació. 

12.6. Els models didàctics i activitats d’ensenyament aprenentatge. 

12.6.1. Metodologies, estratègies i activitats en la docència científica i 

tecnològica. 

12.6.2. Les activitats i estratègies més habituals en l’àrea de les ciències i la 

tecnologia. 

12.6.3. Àmbit de contextualització de les activitats i estratègies. 
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12.7. L’avaluació de les estratègies i activitats de les sessions formatives del FFF. 

12.7.1. Avaluació de la planificació de les sessions de formació abans que 

aquestes es portin a cap. 

12.7.2. Avaluació del nivell previ dels participants. 

12.7.3. Avaluació del seguiment de la planificació i execució del programa. 

12.7.4. Seguiment i assoliment d’objectius del participant. 

12.7.5. Avaluació final de les sessions de formació. 

12.7.6. Avaluació dels nivells d’aprenentatge dels formadors de formadors. 

12.7.7. Avaluació de les competències del FFF com a formador. 

12.7.8. Avaluació de les competències del FFF com a investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

618  

 

12.1. INTRODUCCIÓ 

 

Al llarg d’aquest treball hem anat analitzant i desgranant la caracterització de les 

competències professionals i l’avaluació d’aquestes, així com les competències que 

caracteritzen els perfils docents. Per una altra banda hem analitzat la formació de 

formadors i les noves tendències que envolten el desenvolupament de la tasca 

formativa. Ens hem endinsat en l’anàlisi dels diferents agents de la formació continua 

del professorat de ciències i tecnologia, alhora hem estudiat allò que diferencia i 

caracteritza l’ensenyament de les ciències i la tecnologia de la resta dels sabers i per 

acabar hem analitzat les competències d’una sèrie de titulacions del camp científic i 

tecnològic.  

 

Tot aquest anàlisi ens ha donat prou força per plantejar-nos una proposta de síntesi de 

les competències que descriurien el perfil de la figura del formador de formadors de 

formadors (FFF) que trobaria el seu espai de desenvolupament dins del camp de la 

formació continua del professorat de les ciències i la tecnologia. 

 

Arribats a aquest punt i per donar un tomb més pràctic a aquest treball, ens hem 

proposat plantejar com podria ser la planificació de les sessions de formació del 

formador de formadors de formadors i algunes activitats, estratègies, pràctiques... 

d’ensenyament-aprenentatge que ajudessin a superar les diferents mancances, 

desavantatges, inconvenients detectats durant el desenvolupament d’aquest estudi i que 

a la vegada aprofitessin els avantatges i oportunitats que aporta el desenvolupament de 

la formació dins del camp científic-tecnològic. 
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Amb anterioritat a aquest pas, en el capítol 10 “Planificació de les sessions de 

formació” d’aquest mateix treball, hem recercat i proposat un plantejament del que 

podria ser la planificació de les sessions de formació més estàndard i generalista en el 

qual es descriuen les parts d’aquesta i com desenvolupar-les. 

 

Basant-nos en aquesta planificació exposada en l’anterior capítol, i de la reflexió 

desenvolupada durant aquest projecte presentarem una proposta de planificació 

formativa des del punt de vista del formador de formadors de formadors i diferents 

estratègies i activitats que desenvoluparem segons les línies detallades, però abans 

d’entrar en la concreció d’aquestes, caldrà que presentem allò al que volem donar 

resposta amb aquestes estratègies i activitats. 

 

Cal que ens plantegem quins objectius volem obtenir a l’aplicar-les, aquests seran un 

reflex de tot allò ja exposat en els capítols sobre cap on es dirigeix la formació, 

l’aplicació de les noves tecnologies, la influència del context o les diferencies 

d’ensenyar ciències i tecnologia. Caldrà centrar quins continguts s’intentaran transmetre 

i amb quina seqüència, i sobretot ens plantejarem com podríem aconseguir-ho de forma 

més adequada, per tant quines estratègies i activitats d’ensenyament-aprenentatge 

plantejarem i donarem unes pautes de que i com podrien ser avaluades. 
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12.2. PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE FORMACIÓ DEL 

FORMADOR DE FORMADORS DE FORMADORS. 

 

Planificar fa referència a explicitar i fixar les intencions del formador, de l’equip, de la 

institució, del projecte, del curs, de l’assignatura, del crèdit... i servir de guia pels 

primers en la pràctica docent a desenvolupar. Desenvolupar una planificació formativa 

inclouria tenir una previsió de totes les fases d’aquesta, necessitats, objectius, 

continguts, recursos, activitats, avaluació, alhora hauria d’orientar la intencionalitat de 

tota l’acció abans de realitzar-la i clarificar i ordenar tots els seus elements constituents. 

 

El formador de formadors de formadors hauria de desenvolupar aquest procés d’una 

manera reflexiva i coherent en relació a la importància i rellevància de la seva tasca. 

Però no hauríem d’oblidar que el pla hauria de ser una orientació general, en la qual 

existiria la possibilitat de canviar detalls i modificar les accions/activitats/recursos 

durant el desenvolupament d’aquesta com a resposta a les situacions dinàmiques i 

canviants de la docència. 

 

La nostra proposta de model de planificació seguiria l’estructura presentada en el capítol 

10 “Planificació de les sessions de formació”, en la que destacarien quatre grans blocs 

relacionats tots ells, però, en ressaltaríem la no linealitat clàssica entre ells, és a dir, 

anàlisi de necessitats, planificació, execució i finalment avaluació. Creiem en la 

planificació i revisió constant de cada una d’aquestes etapes i dels seus detalls. Hauria 

de ser possible l’avaluació  de qualsevol d’elles i que d’aquesta forma es tornés a 

reactivar tot un procés d’adaptació de la planificació. Com ja hem anunciat veiem 
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aquest procés d’una forma dinàmica, modificable i no estàtica, això si, dins de la 

coherència del mateix model. 

 

El model de planificació proposat hauria d’analitzar les necessitats formatives personals 

dels formants, és a dir formadors de formadors i el professorat, les grupals, per tant les 

institucions formatives,  gremis i sindicats del professorat, institucions polítiques de 

l’educació i finalment les necessitats socials, allò que demanda la ciutadania del segle 

XXI. 

 

El model hauria de fer-se les mateixes preguntes que ja plantejàvem en l’anterior 

capítol, que voldríem ensenyar i que és voldria aconseguir, objectius i metes, que 

s’intentaria transmetre, continguts d’aquesta, quan ensenyaríem, ordre i seqüenciació, 

com ensenyaríem, com ho aconseguiríem, és a dir activitats, aprenentatges, de quins 

recursos disposaria, materials, humans, econòmics i evidentment que, com, quan, fins a 

quin punt ho aconseguiríem, per tant avaluació. 

 

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’allunya 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. 
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12.3. ANÀLISI DE NECESSITATS DE FORMACIÓ. 

 

Les principals conclusions i motivacions al voltant de les necessitats de formació a les 

que hauria de donar resposta la planificació de les sessions de formació de la figura del 

formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic es trobarien 

identificades al capítol 6 del projecte “Anàlisi dels diferents agents de la formació 

contínua”. 

 

En aquest capítol es fa esment de la poca repercussió de la formació genèrica i 

transversal pedagògica sobre la tasca dels docents de l’àmbit científic i tecnològic, com 

a conseqüència del desconeixement per part dels formadors de formadors de l’àmbit 

d’aplicació i de les seves particularitats. Un pedagog o un psicopedagog sap com 

ensenyar però desconeix la ciència i la tecnologia, en te coneixements de base, en canvi 

el tècnic coneix la tecnologia però li falta la vessant psicopedagògica, aquest fet 

justificaria el projecte i la figura del FFF sempre i quan es situï en l’àmbit de les àrees 

científiques i tecnològiques. 

 

També fèiem esment de la bàsica formació pedagògica dels formadors de formadors que 

desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de la formació contínua més específica de 

caràcter científic i tecnològic, en dita formació es premia l’ampliació de coneixements 

del camp científic o tecnològic del qual se n’és un expert, o el coneixement d’una nova 

branca científica o tecnològica complementària a la que se n’és expert. En tot cas, tant 

en un com en l’altre escenari  no es tindria massa en compte una visió pedagògica de 

com es podrien transmetre amb més eficiència aquests nous coneixements als alumnes 

finals destinataris. 
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Des d’aquests dos escenaris presentats podríem anunciar algunes de les necessitats que 

aquest projecte detecta, el formador de formadors de formadors hauria de ser un expert 

en la formació contínua del professorat de l’àmbit científic i tecnològic, coneixedor de 

les necessitats formatives d’aquests, també competent a nivell pedagògic, per donar 

resposta a tots aquests llicenciats i enginyers amb coneixements pedagògics de base, i 

evidentment un expert en alguna de les especialitats científiques o pedagògiques, des de 

la qual poder entendre la ciència i la tecnologia. 

 

Amb aquest perfil caldria que es donés resposta a aquestes necessitats detectades dins 

de la formació contínua del professorat des de la investigació i innovació didàctica i 

pedagògica centrada en l’àmbit científic i tecnològic, aportant recerca, ampliació, 

adaptació, creació i avaluació de noves eines, coneixements, recursos, activitats 

pedagògiques i didàctiques d’aplicació en l’àmbit científic i tecnològic. 

 

En la cerca de les necessitats de formació no només caldria que el FFF es fixés en la 

figura dels formador de formadors, sinó que seria necessari visualitzar la seva tasca des 

de dalt de tot de la piràmide de la formació però arribant fins a la base d’aquesta, per 

tant, fins a l’alumnat de les sessions formatives científiques i tecnològiques de tots els 

nivells, ja que en definitiva la tasca del FFF repercutirà tant en el desenvolupament 

professional dels formadors de formadors, com del professorat de les diferents 

especialitats, com a l’alumnat receptor de la formació. En tot cas, l’objectiu final 

consistiria en ensenyar a transmetre els coneixements, conceptes, procediments, valors i 

actituds científiques i tecnològiques de la forma més eficient, tot tenint com a referents 

als formadors de formadors, al professorat i l’alumnat. 
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Caldria també fer èmfasi en la diferència existent entre ensenyar ciències o tecnologia i 

l’ensenyament d’altres àmbits com podrien ser el social, cultural o artístic, fins i tot 

dintre del món científic i tecnològic podríem detectar diverses especificitats en la 

docència dels diversos camps d’investigació i estudi. La figura del formador de 

formadors de formadors hauria de desenvolupar la seva tasca i respondre a les 

necessitats docents exclusives de les ciències i la tecnologia, apareixent conceptes com 

l’experimentació, la recerca, l’equipament, el treball en el laboratori o el taller, la 

resolució de problemes, el treball en equip, el foment dels valors científics, els límits del 

saber o la seqüència de continguts. 

 

Per últim i fent referència a les demandes de la societat actual, el formador de formadors 

de formadors de l’àmbit científic i tecnològic hauria d’abordar també en la seva tasca 

d’investigació i innovació les tendències més actuals de cap on s’encamina la societat i 

conseqüentment també la docència, adaptant-les a l’àmbit científic i tecnològic. Caldria 

que part del treball del FFF s’encaminés a la divulgació de les aplicacions de les NTICs 

adaptades i eficaces en la docència científica i tecnològica, així com a la promoció de 

l’autonomia en l’aprenentatge dels formadors de formadors i del professorat en la seva 

formació contínua, i de l’alumnat en la seva formació inicial, bàsica, 

professionalitzadora o contínua. 
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12.4. ELS OBJECTIUS DE FORMACIÓ PER A LES CIÈNCIES I LA 

TECNOLOGIA. 

 

Com ja hem apuntat anteriorment, la planificació de les necessitats de formació ens 

hauria de permetre establir unes metes generals a aconseguir per mitjà del programa. El 

programa s’hauria de dirigir a satisfer aquestes necessitats, i per tant arribar a 

aconseguir aquella meta. Aquestes metes generals ens haurien de portar a concretar uns 

objectius específics en funció del grup de persones concretes a les que es dirigeix el 

programa, en funció de la intencionalitat del formador, de la institució, en funció de les 

necessitats detectades... 

 

Els objectius que proposarem haurien d’orientar la tasca del formador de formadors de 

formadors científic i tecnològic com a propulsor del canvi dins de la formació de les 

ciències i la tecnologia i que el desenvolupament del seu treball es guies per perseguir 

l’assoliment i la difusió dels punts que caracteritzen aquest: 

 

 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. 
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A l’hora de plantejar els objectius als quals haurien de fer front les estratègies i 

activitats que poguéssim proposar des d’un punt de vista de les sessions de formació del 

FFF científic i tecnològic, hauriem de fer espacial èmfasi en “L’anàlisi de la influència 

de les NTICs en la formació”, capítol 5.2., “La influència del context de la formació”, 

capítol 5.3., “L’anàlisi dels diferents agents de la formació contínua”, capítol 6, i “El 

coneixement científic i tecnològic”, capítol 7. 

 

De l’anàlisi d’aquest capítols hem extret els objectius als quals seria desitjable arribar 

quan es plantegessin diferents estratègies i activitats per tal de ser desenvolupades en 

l’àmbit de les ciències i de la tecnologia. Les activitats que podrien ser desenvolupades 

haurien de treballar aquests objectius, els quals exposarem seguint l’ordenació dels 

capítols d’aquest treball per tal de facilitar el procés de presentació. 

 

 

12.4.1. Objectius generats per la influència de les NTICs en l’activitat 

del formador. 

 

Des del moment que el formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i 

tecnològic es plantegés fer una proposta d’estratègies i activitats d’ensenyament-

aprenentatge aplicables en la formació de les ciències i la tecnologia, caldria que centrés 

l’aplicació de les NTICs i la influència d’aquestes com un dels eixos vertebradors; tant a 

l’hora de recolzar la formació, com totes les facilitats que aquestes donen en termes de 

comunicació o tecnològics; serien la plataforma de suport sobre la qual  podrien girar 

bona part d’aquestes propostes. 
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Per tant caldria que es plantegessin una sèrie d’objectius que relacionessin les 

estratègies i activitats que es proposessin amb la utilització i promoció de les noves 

tecnologies de la informació, revisarem el capítol 5.2, “La influència de les NTICs en 

l’activitat del formador”, per ressaltar aquelles metes que les activitats que plantegem 

haurien d’intentar assolir. 

 

Les activitats que podrien proposar-se haurien d’afrontar i treballar per tal de reduir 

l’efecte dels factors que inhibeixen la incorporació de les NTICs en el treball tant del 

professorat com de l’alumnat, donant suport per superar la falta de formació, obrint 

noves portes que acostessin als usuaris al coneixement de les possibilitats de les 

NTICs i així intentar superar la barrera, la resistència al canvi. Caldria que afrontessin 

també el tractament i tria de la informació, ja que es detecta l’excés d’informació 

com uns dels handicaps de l‘aplicació de les NTICs en els processos de formació. Però 

a la vegada hauríem de fugir i no caure en una dependència de les noves tecnologies, 

plantejant-les com un recurs per ajudar i no per saturar, entorpir, complicar... 

 

Per una altra banda hauríem de potenciar totes les característiques positives que les 

NTICs ens aporten en la tasca com a formadors com l’impuls de la motivació i de la 

creativitat de l’alumnat i del mateix professorat al desenvolupar-se amb elles. Caldria 

aprofitar el repte que suposa l’ús d’instruments i noves eines i el dinamisme que 

aquestes suposen en la funció del professorat i de l’alumnat.  

 

Des  d’un punt de vista pedagògic hauríem d’aprofitar la possibilitat d’integrar aquestes 

de forma transversal, ja que les podem incloure en tot el currículum i utilitzar-les 

vehicularment per suportar la resta del temari. 
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 Per un altre cantó podríem plantejar-nos la importància de l’aplicació de les NTICs en 

els estudis científics i tecnològics, des d’un punt de vista tecnològic i la millora de 

l’eficiència i del rendiment de part de les activitats científiques i tècniques, com podria 

ser totes les investigacions, pràctiques, simulacions, tractament de dades que es realitzen 

amb l’ajut d’aquests mitjans. 

 

Un dels camps en el qual l’aplicació de les NTICs ha penetrat profundament és en la 

comunicació entre usuaris, les formes d’interactuar i comunicar-se han evolucionat de 

forma exponencial i cal que ens plantegem doncs també com aprofitar aquesta virtut que 

ens serveixen les noves tecnologies per millorar la docència de les ciències i la 

tecnologia. Com a formadors caldrà que ens plantegem la promoció de totes les 

activitats que impulsin la interacció entre persones, tant alumne-alumne, com 

alumne-professor o professor-professor o fins i tot interactuar amb altres agents com 

especialistes, investigadors... Per tant, hauríem de plantejar-nos una nova manera de 

concebre la nostra feina i la dels alumnes, sobretot pel que fa a les mostres relacions i 

forma d’interactuar. 

 

La influència de les NTICs afecta directament en les formes d’expressió i també en les 

eines de comunicació que utilitzem, de manera que hauríem de promoure i aconseguir 

treure rendiment, per a les nostres sessions docents, de l’ús d’eines i instruments de 

comunicació i suport com el correu electrònic, el xat i els fòrums, i de la creació i 

l’impuls en la participació d’eines com els portals de recursos destinats a professorat 

i alumnat. 
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 La proposta d’activitats de comunicació, discussió i cooperació tipus debats i fòrums 

en línia haurien de ser habituals en les didàctiques actuals de ciències i tecnologia, per 

ser aquestes unes de les metodologies més oblidades, i que per mitjà d’aquestes noves 

eines i recursos ens hauríem de plantejar fer aflorar de nou. 

 

La utilització de noves eines de comunicació ens permetria fer un pas endavant i no 

podríem oblidar les facilitats que aquestes ens donen per tal de fer arribar els 

coneixements a tots i a tot arreu, de manera que caldria que ens plantegéssim la 

possibilitat que serveixen les NTICs d’arribar a tot aquell que disposi d’un ordinador, en 

definitiva, que hauríem de fomentar accions que no només afectessin als formadors i 

alumnes vinculats al curs, sinó que tindríem la possibilitat de crear plataformes de 

coneixement públiques a tot el món i arribar així a molts més usuaris, fins i tot amb rols 

de participació diferents, des de lectors, passant per col·laboradors, cooperadors, 

desenvolupadors, investigadors... 

 

El desembarcament de noves tecnologies obre infinitat de possibilitats d’emmarcar 

aquestes també en les nostres sessions de formació i per tant hauríem de fomentar 

l’apropament d’aquestes a l’aula clàssica i a la virtual, simulacions, pràctiques virtuals, 

programari especialitzat, o fins i tot incloure dins del currículum camps aparentment 

tant distants a les matèries específiques del curs com podria ser la fotografia i el vídeo i 

el seu tractament digital. 

 

Els objectius que ens hauríem de plantejar del treball amb les NTICs van més enllà de la 

utilització de noves eines, nous recursos, ja que també caldria plantejar noves metes en 

el sentit de la funció que hauria de desenvolupar el formador en el transcurs del curs i de 
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la realització de la tasca com a docent, és a dir, com canvia el rol del formador per la 

influència de les noves tecnologies. 

 

El formador ja no és l’únic que disposa de tota la informació, el participant pot 

aconseguir informació ràpida i abundant gràcies als mitjans informàtics. En 

conseqüència, cal plantejar-nos objectius que orientin la tasca del formador com un guia 

en el procés de recollida d’informació, d’encaminar la seva funció cap a una tutoria 

per orientar l’alumnat en la seva cerca, tria i síntesi de la informació que podria 

acaparar. 

 

A la vegada, l’arribada de les noves tecnologies podria donar un gir a diferents tasques 

fins ara només competència del formador, però que actualment podrien alliberar-lo de 

tasques repetitives de tipus informacionals, reconvertint-les. Com ja hem apuntat 

anteriorment, en la transmissió d’informació, el formador podria arribar a tindre un 

paper secundari, sent aquest un expert en guiar la cerca per part de l’alumnat i alhora 

sent un expert en contextualitzar-la. Per tant ens hauríem de plantejar objectius que 

promocionin l’autoaprenentatge entre els participants, reconvertint el formador en una 

figura d’ajuda i tutoria de l’autoorganització.  

 

En relació també en com es veuria afectada la funció del formador, caldria plantejar 

objectius en referència a la motivació, per part dels docents, a la participació de 

l’alumnat en l’ús de les eines i recursos tecnològics i en les diferents estratègies i 

activitats que de l’aplicació d’aquestes en resultin, sent el formador el principal defensor 

i impulsor del seu desenvolupament i assentament. 
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Per últim en aquest apartat, voldríem remarcar un dels objectius bàsics a plantejar tant 

des del punt de vista dels formadors com del dels participants, es tractaria de la 

capacitat d’adaptació a allò nou; noves eines, noves metodologies, nous conceptes, 

nous procediments... La capacitat per a seguir aprenent, la recerca, el processament i la 

interpretació de nova informació per mitjà de les NTICs o de qualsevol altre mitjà. Això 

lligaria a la vegada, amb la capacitat per desenvolupar-se adequadament amb les noves 

tecnologies. 

 

 

 

12.4.2. Objectius generats per la influència del context d’actuació en 

l’activitat del formador. 

 

En aquest punt destacaríem la creixent importància que en l’actualitat està prenent 

l’autonomia en la formació, ja sigui per l’efecte de les NTICs o per d’altres raons, com 

a conseqüència d’això caldria que també ens plantegéssim objectius en aquesta direcció 

als quals intentar arribar aconseguir per mitjà de les propostes d’estratègies i activitats 

que hauria de plantejar el formador de formadors en les sessions de formació . 

 

Per començar caldria que recordéssim que la formació  te raó de ser, en quan respongui 

als interessos, necessitats i experiències dels participants, dels alumnes. Si part de 

l’actual formació tendeix a l’autoaprenentatge, caldria aportar estratègies que 

possibilitessin l’aprenentatge en aquestes condicions. 
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Fins al moment la funció principal del formador era la de dinamitzar i facilitar els 

processos d’aprenentatge, actualment a aquesta funció caldria afegir-li la de dinamitzar 

i facilitar els processos d’autoaprenentatge. Conseqüentment caldria que 

plantegéssim estratègies i activitats en consonància a aquesta nova realitat de la 

formació. 

 

Les estratègies i activitats que plantejaria un formador de formadors de formadors  

haurien de donar un paper més de recolzament per part del formador, en les quals 

l’alumne assumeixi més responsabilitat de la pròpia formació. Alhora aquestes haurien 

d’afavorir els processos de reflexió i d’aquesta manera perseguir la major autonomia de 

l’alumnat. 

 

Per tant, la figura del formador passaria més a un segon pla i plantejar-la més aviat com 

a un organitzador de l’entorn propici per a l’aprenentatge i de resultes les activitats 

que es plantegin. A la vegada, caldria promocionar les funcions del formador en 

direcció a un  transformador de la cultura, impulsant la responsabilitat , la lògica en 

ret, l’autonomia, la lògica del grup i el treball en equip, per tal de potenciar 

l’autoformació. 
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12.4.3. Objectius generats de l’anàlisi dels diferents agents de la 

formació contínua. 

 

A partir de l’anàlisi desenvolupat al llarg del capítol 6, “Anàlisi dels diferents agents de 

la formació contínua del professorat”, proposaríem un sol objectiu a assolir amb el 

plantejament de noves estratègies i activitats proposades pel formador de formadors de 

formadors, però aquest hauria de ser un objectiu vital a complir i el qual emmarcaria de 

forma important totes les propostes que pogués plantejar. 

 

Com ja remarcàvem en el citat capítol, els alumnes buscarien en la formació la 

transmissió de coneixements, en el cas que ens ocupa, coneixements, conceptes, 

procediments i actituds científics i tècnics bàsics, però també, més especialitzats, 

actualitzats i avançats. Per tant totes les estratègies i activitats que es proposessin, 

haurien de cercar com a meta, ser aplicables en el desenvolupament dels programes 

de formació de les diferents branques de les ciències i de la tecnologia. 

 

Hauria de dirigir la pròpia creativitat cap la cerca d’estratègies i activitats 

d’ensenyament-aprenentatge que ajudessin a superar les diferents mancances, 

desavantatges, inconvenients detectades durant el desenvolupament d’aquest estudi i 

que a la vegada aprofitessin els avantatges i oportunitats que aporta el desenvolupament 

de la formació dins del camp científic-tecnològic. 

 

Abans d’entrar de ple en els objectius que ens pugui plantejar la docència del 

coneixement científic i tecnològic, voldríem remarcar que les estratègies i activitats que 

poguessin proposar no tenen perquè ser vàlides per a tots els estudis científics i tècnics 
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ni en tots els seus nivells, ni en tots els context. Totes i cada una d’elles podrien ser 

aplicables sempre i quan es contextualitzessin dins de la seva branca, dins del seu nivell 

formatiu o fins hi tot a nivell del grup. Tenim molt clar que una activitat vàlida per 

treballar les matemàtiques al primer curs d’uns estudis d’enginyeria, difícilment tindria 

una aplicació directa sense més, en l’ensenyament de la tecnologia a la secundària. 

 

Per tant, caldria que el formador de formadors de formadors es plantegés activitats i 

estratègies prou detallades, especificades i adaptades per a resoldre efectivament els 

processos d’ensenyament-aprenentatge científics i tecnològics , però de forma prou 

flexible i adaptable perquè cada formador les pugui amollar a la seva especialitat, al 

nivell de la formació, al grup d’estudiants i a les seves pròpies característiques i a les 

dels seus col·legues. 

 

 

12.4.4. Objectius generats de la docència del coneixement científic i 

tecnològic. 

 

Seguirem també en aquest punt la metodologia desenvolupada en els anteriors, 

utilitzarem com a arrel des d’on desgranar els objectius a seguir per tal de dissenyar 

estratègies i activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aplicació específica en l’àmbit 

científic i tecnològic, tot allò ja exposat anteriorment en el capítol 7, “El coneixement 

científic”. L’ordre que seguirem de proposta d’objectius, serà paral·lel tal i com ha estat 

presentat en l’estudi que analitzava la diferencia d’ensenyar ciències i tecnologia en 

relació a la resta dels sabers.  
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Com ja hem plantejat anteriorment, programar la formació en el camp científic i 

tecnològic, inclou considerar la seqüència de continguts, l’organització del currículum, 

la relació entre la teoria i l’experimentació i la relació entre recerca i equipament. Per 

tant les estratègies i activitats que hauria de proposar el FFF haurien d’intentar perseguir 

objectius assolibles en relació als arguments plantejats durant el capítol 7. 

 

En referència a la seqüència dels continguts, entrarem més en detall quan parlem dels 

continguts que haurien de tractar les nostres propostes, recordar la importància que te en 

els estudis de ciències i tecnològics el fet de l’organització de la seqüència de 

continguts, ja que la pèrdua o la no comprensió d’algun contingut dificulta l’adquisició 

dels següents. Conseqüentment, els formadors de formadors de formadors caldria que es 

plantegessin un esforç organitzatiu referent a la seqüenciació i la flexibilització del 

currículum a desenvolupar. 

 

Un dels punts que més diferencia els estudis de ciències i tecnològics de la resta és 

l’experimentació, més endavant entrarem en profunditat amb la seva aplicació en 

pràctiques i els laboratoris, de moment ens fixarem en la importància d’incloure aquesta 

vessant en el currículum pel feedback immediat que ens ofereix aquesta metodologia 

sobre l’aprenentatge dels alumnes. Caldria que les nostres propostes s’encaminessin en 

transmetre als alumnes procediments i actituds científiques i tecnològiques com 

hipotetitzar, experimentar, corregir errors, prendre accions correctives, testar, 

anticipar errors.... i conscienciar l’alumnat que cometre errors en l’estudi de les 

ciències és normal i que cal treballar per anticipar-los i per cercar i aplicar accions 

correctives. 
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Alhora les propostes del formador de formadors de formadors haurien de contraposar-se 

amb la clàssica visió de la pràctica en el laboratori d’acotar les experiències per tal de 

garantir que tots els estudiants observessin els mateixos aspectes, això no vol dir que 

aquesta pràctica hagués de desaparèixer dels cursos científics i tecnològics, però si 

veure la seva aplicació adaptada als cursos bàsics o inicials d’una especialitat científica 

o tecnològica. 

 

La recerca seria un dels altres punts clau de l’estudi de les ciències i la tecnologia, i 

caldria que fos impulsada i emmotllada a cada nivell formatiu, des de l’ensenyament 

secundari on caldria transmetre les bases dels estudis de recerca i investigació fins a 

arribar als nivells universitaris on caldria potenciar la recerca col·laborativa entre 

alumnat, professorat i empreses del sector. Per tant, les propostes formatives proposades 

pel FFF haurien d’incloure activitats de recerca i d’investigació on els alumnes 

poguessin treballar les actituds i valors científics i tecnològics relacionats amb aquest 

aspecte i alhora es poguessin desenvolupar com a investigadors. 

 

Des d’aquest punt de vista caldria plantejar objectius en consonància a la necessitat 

d’actualitzar-se i reciclar-se curricularment, ja que tant les ciències com la tecnologia 

avancen i varien ràpidament, i per tant seria necessari motivar i promoure als formadors 

i alumnes d’aquestes especialitats en la cerca de l’actualització constant. 

 

El canvi de l’aprenentatge dins de la  formació i la docència cap a l’enfocament basat 

en competències, hauria de veure’s reflectit també en els objectius de les sessions 

formatives del formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic, en 

aquest nou escenari, l’alumnat o el professorat en formació es veuria com a constructor 
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del seu propi aprenentatge. Aquest plantejament resultaria en una imatge més activa 

del formant amb un alt ímput d’intervenció i decisió, el negociat dels significats 

científics i tecnològics enlloc de rebre només informació i un alt nivell de reflexió per 

part del formant i del formador. 

 

La tasca del FFF científic i tecnològic també hauria d’abraçar objectius que fomentessin 

l’essència i esperit científic i tecnològic, per tant, caldria que les sessions de formació es 

plantegessin desafiant la metodologia de la resolució de problemes i aboquessin a 

l’alumnat a la perplexitat, la confusió, l’elaboració del pla, del projecte, a 

l’atreviment de testar hipòtesis, de reformular el problema si cal i de l’assimilació i 

comprensió final d’aquest. Quan entrem de ple en el plantejament dels continguts i les 

activitats, aprofundirem en com encarar des d’un punt de vista de formació de 

formadors de formadors i actual, la metodologia de resolució de problemes. Si que 

apuntarem alguns objectius que haurien de formar part de les sessions del FFF científic i 

tecnològic per tal de lluitar i evitar idees tant instaurades entre els formadors científics i 

tecnòlegs com és la creença que tot estudiant que sap resoldre un problema és capaç 

d’entendre’l conceptualment o que per resoldre un problema cal començar per la seva 

comprensió. 

 

 Un altre dels fets característics de la docència científica i tecnològica és el treball al 

laboratori o als tallers, des d’aquesta vessant la tasca del formador de formadors de 

formadors hauria d’anar dirigida a promoure la participació activa del disseny de les 

pràctiques per part dels alumnes. Caldria evitar o limitar l’ús de les pràctiques per tal 

de verificar principis coneguts, experiments trivials o de nivell de comprensió 
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inadequats, perseguir l’existència de models experts de desenvolupament en el 

laboratori o el taller i promoure’n una supervisió adequada. 

 

Els objectius de formació del FFF científic i tecnològic també haurien d’incloure la 

cerca de l’eficiència en el laboratori o taller, tant des del punt de vista del temps, dels 

recursos, econòmics o conceptuals. El plantejament d’objectius de formació caldria que 

fossin limitats i específics en funció dels ítems anunciats i alhora haurien d’ajudar en la 

identificació de les habilitats i particularitats que es voldrien assolir en el laboratori. 

 

Destacar també que un dels objectius formatius que hem apuntat en aquest projecte, 

seria la utilització del treball en el laboratori o el taller com a eina de desenvolupament 

de la motivació per perseverar en la construcció de la comprensió científica i 

tecnològica. 

 

Per acabar aquest apartat dels objectius de les sessions de formació del FFF científic i 

tecnològic emmarcat en el capítol del coneixement científic, faria falta plantejar 

objectius que volguessin promoure els valors i actituds que s’associen al món científic 

i tecnològic.  Les activitats, recursos que es plantegessin haurien de potenciar valors 

com l’empirisme, la precisió, la recerca del coneixement, creure que els problemes 

tenen solució, tots ells i molts més reflectits en la taula 7.2 “Atributs assignats als 

científics” del projecte. En aquest sentit ressaltaríem la necessitat de descriure objectius 

que potenciessin la comunicació i el treball en equip com un altre tret diferencial de 

les ciències i la tecnologia.  
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12.5. ELS CONTINGUTS I LA SEVA SEQÜENCIACIÓ. 

 

Ens hem referit als continguts de formació com les nocions del patrimoni científic-

tecnològic-cultural, que seria precís conèixer i dominar per tal d’aconseguir les 

intencions previstes en els objectius plantejats per a satisfer les necessitats 

d’aprenentatge dels alumnes, en el cas que ocupa als formadors de formadors de 

formadors de l’àmbit científic i tecnològic, el seu referent serien els formadors de 

formadors del mateix àmbit. Per tant i com ja hem apuntat en el capítol 6 “Anàlisi dels 

diferents agents de la formació contínua” els continguts que aquests cercarien en les 

sessions formatives planificades pel FFF serien principalment continguts pedagògics i 

didàctics d’aplicació eficient i contrastada en l’àmbit científic i tecnològic, ja que 

els continguts pròpiament específics de les diferents branques científiques i 

tecnològiques ja els tenen interioritzats o els cercarien en una formació específica sobre 

aquests coneixements tècnics fora de l’àmbit d’aplicació de la tasca del FFF. 

 

Com ja hem anat anunciant durant el projecte, els continguts que els formadors de 

formadors cercarien trobar, serien els resultats de la tasca d’investigació, d’innovació, 

de creació i d’adaptació de recursos, activitats i models d’aplicació en les especialitats 

científiques i tecnològiques que el formador de formadors de formadors científic i 

tecnològic portaria a cap en la vessant investigadora de les seves competències 

professionals. 

 

En aquest apartat il·lustrarem les possibles propostes que des del punt de vista de la 

formació de formadors de formadors podrien orientar la selecció dels continguts de 

formació, la seqüenciació d’aquests i una sèrie de punts que aquests haurien d’abordar 
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actualitzant la forma de tractar els continguts científics i tecnològics que a les aules es 

desenvolupa. 

 

 

12.5.1. Selecció de continguts. 

 

La necessitat de selecció, organització i seqüenciació de continguts com a conseqüència 

de la inabastabilitat del saber científic i tecnològic suposaria que part del treball del FFF 

de l’àmbit científic i tecnològic hauria d’anar encaminat a proporcionar eines 

apropiades per a portar a cap aquesta selecció amb èxit i a la vegada capacitat per 

adaptar-la a les necessitats de formació que aquets haguessin de respondre. 

 

Aquesta selecció, organització i seqüenciació de continguts suposaria un esforç previ a 

l’execució de la formació en el qual s’hauria de desenvolupar una revisió de la 

bibliografia especialitzada del saber específic a tractar, acompanyat de la consulta a 

experts especialistes del mateix saber, però alhora, amb la consulta d’experts en 

estructures pedagògiques i didàctiques d’aquest àmbit com n’és el formador de 

formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic. La importància de l’aparició 

del FFF rau en que seria la figura preparada i experta en fer encaixar els continguts 

científics i tecnològics amb el context de formació, és a dir, els formants i les seves 

necessitats, nivells previs, coneixements, objectius, els recursos i intencionalitat dels 

que disposa la institució educativa... i valorar i analitzar quina seria la millor i més 

apropiada forma d’ensenyar-los, de transmetre’ls. No hauríem d’oblidar que tota 

aquesta tasca caldria fer-la passar pel sedàs de la funcionalitat i la utilitat entre el 
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conjunt infinit de continguts i les necessitats de formació i d’aplicació final en el món 

formatiu o professional. 

 

Subratllaríem la funció de promoció de currículums formatius no necessàriament 

comprensius, sinó que podrien ser representatius; aquest plantejament solucionaria el 

problema de la sobrecàrrega de continguts. Si a més a més tinguéssim en compte la 

rapidesa amb la que varien i s’actualitzen els coneixements científics i tecnològics per la 

constant recerca i innovació, evidenciaríem encara més aquesta necessitat de cercar una 

mostra de continguts representativa del que es vol transmetre. Els perfils de formació 

passarien a estar definits en competències, de forma que passarien a ser alguna cosa més 

que l’acumulació de coneixements, per esdevenir un perfil de formació global, on la 

presència de bits discrets d’informació no és tant rellevant com la capacitat d’ús i 

desenvolupament de nous coneixements/destreses davant de situacions o problemes 

complexos. 

 

Per una altra banda caldria que el FFF científic i tecnològic transmetés als formadors de 

formadors i al professorat la idea que els últims avenços de la branca o especialitat 

científica no serien necessàriament els continguts més útils per un programa de 

formació dirigit a persones amb un baix o mitjà domini de la matèria. 

 

Per contra, si que seria del tot necessari i imprescindible que els continguts de la 

formació que desenvolupi el FFF científic i tecnològic estiguessin al màxim nivell 

d’actualització, tant pel que fa a la vessant científica com per la pedagògica, ja que això 

mateix és el que buscaria el formador de formadors en les sessions de formació del 

primer. Si no fos així, posaria en dubte la necessitat de l’existència d’aquesta figura en 
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la formació contínua del professorat científic i tecnològic. Recordem que el perfil del 

FFF estaria dissenyat tant per donar resposta a l’expert pedagògic mancat de 

coneixement científic, com a l’expert científic o tecnològic mancat de coneixement 

pedagògic. 

 

 

12.5.2. Seqüenciació de continguts. 

 

De nou la tasca del formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i 

tecnològic passaria per promoure una nova visió de com caldria encarar la metodologia 

amb la qual bona part del professorat afrontaria el seu desenvolupament. Com ja hem 

exposat anteriorment, l’aprenentatge de les ciències és més seqüencial que en la resta 

de disciplines, raó per la qual la pèrdua o la no comprensió d’algun contingut dificulta 

l’adquisició dels següents. Això hauria de comportar un esforç en l’organització de la 

seqüenciació del contingut que esdevindria clau per a la coherència del perfil i 

l’assoliment de les competències, els aprenentatges. Les tendències actuals ens 

traslladarien a recomanar fer esforços perquè el currículum fos més flexible, i 

desenvolupar àmplies branques d’habilitats cognitives, no passadissos 

unidireccionals que generessin una major i major especialització. 

 

La figura del FFF hauria de vetllar per proposar i promoure distintes metodologies per 

tal de desplegar i organitzar els continguts de les sessions formatives dels formadors de 

formadors i del professorat dels camps científics i tecnològics i alhora donar eines i 

recursos per tal que s’utilitzin i adaptin a les necessitats i recursos de cada sessió de 

formació.  
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Aquí entraríem de ple en la discussió sobre si l’organització del currículum l’hauríem de 

plantejar seguint una línia més conceptual, d’acord amb la seqüència lògica, primer 

transmetre els coneixements bàsics i després les aplicacions o anàlisi de situacions 

concretes un cop ja estiguin assolits els coneixements. O per una altra banda un 

plantejament a través d’un recurs més procedimental com l’aprenentatge basat en 

problemes. La nostra proposta consistiria en considerar vàlides les dues opcions i que 

durant un curs caldria aplicar com a metodologies d’ensenyament-aprenentatge de les 

ciències i la tecnologia totes dues indistintament i constructivament, no com a dues 

metodologies paral·leles, sinó com a estratègies que sumen a l’hora de facilitar la feina 

del formador i de l’alumnat.  

 

En aquesta mateixa línia proposaríem diverses metodologies per tal de seqüenciar i 

organitzar els continguts de formació de forma alternativa a l’estructura disciplinar i 

conceptual clàssica d’una especialitat científica, com ja hem insistit totes elles haurien 

de ser complementaries i sumatives, entenem que cap d’elles és substitutòria d’una altre. 

Totes elles ja han estat àmpliament presentades en els capítols 7, 9 i 10. 

 

La primera d’elles passaria per potenciar el canvi en la presentació de continguts basada 

normalment en l’estructura interna de la disciplina tal i com la concebria un expert en 

l’especialitat. El canvi vindria en la consideració paral·lela de l’estructura disciplinar 

i la pedagògica del contingut. Aquesta metodologia reconeixeria tant l’estructura 

interna de la disciplina com la forma en que procediria un alumne per aprendre-la, 

l’estructura psicològica i pedagògica. 
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Una altra metodologia presentada vindria per la identificació d’un contingut com a eix 

estructural de la seqüència, aquest contingut vertebrador tant podria ser conceptual, el 

més clàssic, però també procedimental o actitudinal. Caldria decidir un contingut 

organitzador el qual seria l’eix sobre el qual s’hauria de construir la seqüència de 

continguts. 

 

Una tercera via seria seqüenciar els continguts seguint els principis de diferenciació 

progressiva i reconciliació integradora, aquesta passaria per presentar primer les idees 

més generals seguides per graduals increments de detall i especificació, diferenciació 

progressiva, per passar en una segona etapa a la reconciliació integradora, és a dir, 

referir les idees noves sempre a continguts apresos anteriorment.  Aquesta metodologia 

de desenvolupament organitzaria els continguts en forma de jerarquia a partir dels 

conceptes més generals fins a arribar als més específics i realitzar recapitulacions 

cícliques posant de relleu les relacions existents entre els conceptes dels diversos nivells 

de jerarquia. 

 

En referència a la seqüència de continguts i l’efecte que aquesta podria tenir sobre la 

motivació de l’alumnat, caldria considerar que la comprensió de continguts es facilitaria 

des del moment que l’estudiant podés partir de les pròpies vivències i quan aquest 

podés veure la necessitat de la utilització d’unes eines concretes. Seria necessari poder 

relacionar problemes, crèdits, assignatures amb problemes del món quotidià. Els 

fonaments adquiririen significat per a l’alumne un cop ja en conegués la seva utilitat. 

 

Mostrar primer les aplicacions, els usos, la tecnologia que se’n desprèn del 

desenvolupament d’una especialitat tècnica o científica, podria ser una altra 
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metodologia aplicativa per tal de potenciar la motivació de l’alumnat. La comprensió 

dels fonaments podria ser més engrescadora un cop fossin dominades les aplicacions 

que dels conceptes més teòrics se’n desprenguessin. 

 

Per tancar aquest capítol, referir-nos a suggeriments per a la seqüenciació dels 

continguts curriculars de cursos superiors, on seria recomanable plantejar pels primers 

cursos perspectives clarament d’enginyeria, d’especialitat científica, a la vegada 

reservar pels cicles superiors o màsters les matèries generalitzadores però d’elevada 

abstracció. 

 

 

12.5.3. Aproximacions als continguts de formació. 

 

Els continguts de les titulacions i especialitats científiques i tecnològiques haurien estat 

en una visió clàssica els elements quasi únics dels plans d’estudi, llistats de fets, 

conceptes, sistemes conceptuals i procediments els vertebrarien. En la majoria 

d’ensenyaments i de formadors s’utilitzaria com a transmissor de continguts la classe 

magistral i la memorització i comprensió com a bases principals de l’avaluació. 

 

Combatre aquesta estructura rígida i fermament assentada hauria de ser objectiu 

principal de l’existència de la figura del formador de formadors de formadors de l’àmbit 

científic i tecnològic, així doncs aquest hauria de potenciar la importància de les classes 

de problemes, de les classes pràctiques de laboratori on es potenciïn habilitats, les 

classes d`ús d’eines informàtiques o de documentació.  
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Abans d’entrar en l’anàlisi de les activitats més rellevants de l’àmbit, analitzarem 

diferents opcions de com podríem enfocar els continguts de formació allunyades 

d’aquesta visió clàssica de llistats de continguts curriculars, insistiríem de nou en la idea 

que les propostes a continuació proposades complementarien i sumarien a aquesta visió 

clàssica, enlloc d’esborrar-la del ventall de possibilitats de desenvolupament dels 

formadors. 

 

La primera faria referència als contextos culturals i personals en els que es desenvolupa 

la ciència, això permetria que els estudiants de ciència o tecnologia desenvolupessin 

l’apreciació de la ciència com a projecte humà. 

 

 

Per una altra banda tindríem la història de les diferents ciències i/o tecnologies, la qual 

ens   permetria ensenyar als estudiants la naturalesa de la ciència i a desenvolupar el 

pensament crític. A la vegada, ajudaria als professors a explotar els paral·lelismes 

entre el desenvolupament individual i l’històric d’una matèria de coneixement, i els 

ajudaria a adreçar problemes pràctics de la instrucció, com podria ser l’organització 

del contingut, i a facilitar la integració intercurricular del coneixement. 

 

Utilitzar la tecnologia com a eix curricular en podria ser una altra, iniciant-se per la 

tecnologia ja que seria el motiu per a poder mostrar la rellevància de les activitats 

científiques, donarien el context en el qual les habilitats i el coneixement tindrien un 

significat i sentit. 
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També es podrien abraçar els continguts curriculars des d’una visió racionalista, des 

d’on es veurien els coneixements com a  producte de la ment humana, generat des del 

rigor lògic i la raó, i associat a enfocaments docents de reproducció i transmissió verbal 

que permetessin l’apropiació de continguts. 

 

Des d’un punt de vista empíric, l’observació i la inducció, la hipòtesi i 

l’experimentació permetrien assolir el coneixement objectiu; el currículum 

s’estructuraria mitjançant seqüències tancades d’activitats que permetessin l’assimilació 

del coneixement. 

 

Una visió alternativa, en canvi, veuria la ciència condicionada social i històricament, i 

el coneixement com a temporal i relatiu. Amb aquesta visió la metodologia més 

propera seria la recerca sobre problemes significatius com a eix de construcció de 

significats. 

 

Una visió constructivista sobre els aprenentatges científics, potenciaria la figura de 

l’estudiant com a constructor del seu propi aprenentatge, repercutint en els objectius i 

rols d’aquest en la seva pròpia formació, es revertiria el que sabem, pel com i per què 

sabem, es donaria major èmfasi al creixement del coneixement i desenvolupament de les 

explicacions, es potenciaria la profunditat per l’amplitud de coneixement, i 

s’encaminaria cap un coneixement científic contextualitzat i unitats curriculars 

connectades. 
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12.6. ELS MODELS DIDÀCTICS I ACTIVITATS 

D’ENSENYAMENT APRENENTATGE. 

 

12.6.1. Metodologies, estratègies i activitats en la docència científica i 

tecnològica. 

 

Finalment els continguts i els objectius de formació haurien de confluir en les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge, i aquestes a la vegada, inspirades en els models didàctics. 

Seria aquest el moment en que s’haurien d’analitzar quines podrien ser aquelles 

activitats més adequades per tal de facilitar l’aprenentatge. Com ja hem anat anunciant 

durant el projecte la raó principal de l’existència de la figura del formador de formadors 

de formadors de l’àmbit científic i tecnològic, es trobaria en la línia de promoure 

activitats i recursos útils per a desenvolupar la docència científica i tecnològica, 

amb les quals els professors aconseguissin desplegar els coneixements, procediments i 

actituds i valors lligats a l’especialitat concreta amb èxit, assolint així els objectius 

plantejats de formació i resolent i cobrint les necessitats de formació dels formadors. 

 

A la pràctica, però, ens trobaríem en que els models metodològics no serien exactament 

algoritmes traslladables automàticament. En la pràctica formativa, sigui en el nivell que 

sigui, en una especialitat o altra, presencialment o a distància...caldria des del punt de 

vista del FFF fer arribar als formadors de formadors i al professorat la idea que no 

existeixen les ortodòxies. La tasca del FFF passaria per crear i presentar models 

pràctics, com a principis generals i bàsics que haurien d’orientar l’acció 

contextualitzada, dels FF o F, en les contingències que soldrien ser imprevisibles.  
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Com a conseqüència d’aquest plantejament, apareixeria una de les altres tasques 

principals de la figura del formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i 

tecnològic, aquesta passaria per la promoció entre FF i F de la necessitat de 

contextualitzar l’acció de formació i conseqüentment ensenyar a contextualitzar i 

adaptar aquests principis generals i bàsics de la docència de les ciències i la 

tecnologia en  la seva pròpia activitat. L’opció metodològica seria el resultat d’un 

procés de decisió en el qual haurien de ser considerades les necessitats detectades, els 

objectius i continguts del programa, el temps i els recursos disponibles i el nombre 

d’assistents. Aquest procés de decisió no només hauria d’estar en funció de la pretesa 

eficàcia i adequació a uns continguts i objectius determinats, també hauria de potenciar 

paral·lelament altres aprenentatges diferents dels pretesos inicialment i molt lligats amb 

els valors i actituds, tant del caire científic i tecnològic, com professionals o socials i de 

comunicació. 

 

Les accions de formació del formador de formadors de formadors haurien de 

proporcionar tant les estratègies metodològiques d’acció en les ciències i tecnologia, 

com les estratègies i eines per a que els FF i F puguin decidir i adaptar-les a l’àmbit 

precís d’intervenció amb totes les característiques que aquest comporti. 

 

La nostra 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 
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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. Creiem que en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia hi hauria cabuda 

per a les dues metodologies docents tant antagòniques a primera vista però totalment 

complementàries i sumatives i amb els seus espais d’aplicació al llarg d’un curs. 

 

Arribats al moment del planteig 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. 
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12.6.2. Les activitats i estratègies més habituals en l’àrea de les ciències 

i la tecnologia. 

 

Al llarg del capítol 10 “La planificació de les sessions de formació”, hem presentat 

àmpliament les activitats i estratègies formatives més utilitzades en l’àmbit de les 

ciències i la tecnologia, a més a més de llistar-les, hem especificat les activitats que 

comporten a l’alumne l’aplicació de cada una d’aquestes activitats i els principals 

conceptes que amb elles és possible treballar. En línies generals,  podríem distingir dos 

grans tipus d’estratègies i activitats: 

 

 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 seguit llistarem de nou les activitats i estratègies que més habitualment s’apliquen 

en la docència de les ciències i la tecnologia, recordem que totes elles es troben 

analitzades al capítol 10.4.4.1. “La decisió sobre les metodologies, estratègies i 

activitats docents que s’han d’usar”.  

 

 Classe magistral. 

 Seminari. 

 Debat de treball en grup. 

 Anàlisi de textos. 
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 Resolució de problemes plantejats prèviament. 

 Resolució dirigida de problemes en grup. 

 Mini projectes oberts en grup. 

 Pràctiques de laboratori específiques, amb guió detallat, Cookbook style, com el 

Laboratori acadèmic o el Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Pràctiques de laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació. 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts, en grup. 

 Realització d’informe sobre un tema, individualment o en grup. 

 Visita de fàbrica. 

 Desenvolupament d’un projecte o treball dirigit en grup (possibilitat 

d’interdisciplinarietat entre equips de diferents centres). 

 Pràctiques en una empresa o a l’administració. 

 Problemes d’intercanvi i mobilitat. 

 Activitats acadèmiques diverses. 

 Ús de programes d’autoaprenentatge i treball no presencial dirigit. 

 Tutoria. 

 Dossier d’aprenentatge. 

 Treball final de carrera. 

 

En aquest punt voldríem tornar a incidir en la idea que el formador de formadors de 

formadors de l’àmbit científic i tecnològic, no només hauria de crear noves estratègies, 

sinó, que part de la seva tasca també hauria de passar per adaptar o complementar les 

ja existents, actualitzant-les amb les noves i punteres tendències pedagògiques i 

docents i alhora amb les científiques i tecnològiques. A la vegada, insistirem en que 
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també formaria part de la seva tasca ensenyar com utilitzar-les i treure’n el màxim 

rendiment per part dels formadors i en benefici dels formants. 

  

 

12.6.3. Àmbits de contextualització de les activitats i estratègies. 

 

En aquest apartat voldríem senyalar algunes propostes orientatives de diferents àrees de 

l’ensenyament científic i tecnològic en les quals el FFF científic i tecnològic hauria 

d’enfocar part dels seus esforços per tal de contextualitzar, adaptar o complementar les 

activitats i estratègies d’aplicació i dirigir també part de la seva tasca en formar FF i F 

perquè aquests últims siguin capaços també de fer-ho amb èxit, ja que durant 

l’exposició d’aquest projecte haurien estat detectades vàries vies de desenvolupament i 

aplicació que reclamarien l’atenció de la tasca del FFF. 

 

Hauríem detectat necessitats pel que fa a les competències i recursos de recerca i 

equipament, el formador de formadors de formadors tindria que promocionar activitats 

que el professor pogués vincular amb la recerca del centre, i que potenciessin les 

competències relacionades amb els valors de recerca i investigació tant arrelats a les 

disciplines científiques i tecnològiques. Un dels camins d’investigació hauria de passar 

per cercar aplicacions en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació amb l’objectiu d’intentar abaratir costos d’equipaments de laboratoris i 

tallers. 

 

Un dels àmbits de les activitats i estratègies característic de les ciències i la tecnologia 

com és la resolució de problemes, seria en un dels que més necessitats de treball 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

654  

 

d’adaptació hauríem detectat i per tant s’hauria de convertir en un dels cavalls de batalla 

de la tasca i desenvolupament del FFF científic i pedagògic. Hem plantejat que caldria 

que aquest tipus d’estratègia promogués i estimulés l’esperit científic i tecnològic, i per 

tant caldria vetllar per tal que les activitats que es proposessin fomentessin la 

perplexitat, la confusió o dubte, l’elaboració del pla provisional, el testar hipòtesis, 

reformular problemes i la comprensió final com a etapes del desenvolupament científic. 

 

Seria del tot necessari lluitar per reduir o eradicar algunes de les problemàtiques més 

freqüents de les estratègies basades en la resolució de problemes, com serien la 

comprensió insuficient per part de l’alumne tant dels conceptes com dels procediments 

subjacents del problema o el mateix problema en concret. Limitar la utilització 

d’algoritmes memoritzats per a etapes inicials o bàsiques, i promoure la seva 

desaparició en les demés etapes dels cursos o projectes. Per últim habilitar dita 

estratègia per a que sigui eficaç per tal de transferir i relacionar els conceptes, 

procediments, valors i actituds del curs. 

 

Algunes de les propostes de millora de les metodologies de resolució de problemes que 

hem anat recollint en el treball podrien ser per exemple, l’ús de processos de tempteig-

correcció, la solució de problemes per modelat o el treball en grup i cooperatiu, en 

el qual el problema es podria solucionar sense l’ajut del professor, compartint idees i 

alhora potenciant les competències interpersonals i de comunicació dels estudiants i del 

grup. 

 

L’altre activitat estrella dels estudis científics i tecnològics seria el treball en 

laboratori o taller, en les activitats basades en aquesta estratègia caldria recordar que 
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no només s’haurien d’utilitzar per tal de transmetre conceptes de formació, per això 

també serien tant útils la classe magistral com la demostració, sinó que s’erigirien com 

una de les eines més profitoses per tal  de donar oportunitats per a adquirir les 

habilitats tècniques i procedimentals al treballar amb instrumentació i materials de 

l’especialitat. 

 

Caldria que el formador de formadors de formadors promocionés les  activitats de 

laboratori o taller que fomentessin la participació activa i dinàmica de l’alumnat en el 

disseny  i la cerca d’informació a través de la investigació i la promoció i proposta de 

preguntes i problemes sobre la pràctica que es desenvolupa. Tot i el que acabem de 

plantejar, no creiem que hagi de desaparèixer de les aules una estratègia com el 

cookbook style, però si que caldria limitar-ne el seu us i centrar-lo en les formacions 

més bàsiques, sobretot inicials de les diverses especialitats on sigui important acotar el 

seu potencial amb l’objectiu que tots els estudiants observessin els mateixos aspectes. 

 

Durant el desplegament del projecte apuntàvem que el treball del FFF científic i 

tecnològic hauria de vetllar per a que les activitats de laboratori respectessin el principi 

de cerca de l’eficiència al laboratori, que intentessin evitar la simple verificació de 

principis ja coneguts, els experiments trivials, les desigualtats en els nivells de 

comprensió, l’absència d’un model expert o la supervisió inadequada del seu 

desenvolupament.  

 

A la vegada proposàvem que les activitats al laboratori o taller incloguessin per tal de 

potenciar-les, objectius limitats i específics per a cada pràctica, la identificació 

d’habilitats particulars, potenciar el repartiment en diferents pràctiques de les 
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habilitats tècniques, considerar els continguts científics i tècnics dels experiments, 

promoure les discussions pre i post laboratori i provocar les preguntes tipus: que 

passaria si? 

 

Aquests apunts haurien de desembocar en propostes com el laboratori acadèmic o el 

laboratori experimental, més clàssics però totalment adaptables i útils en moltes 

aplicacions, o altres propostes més innovadores com el laboratori divergent o el 

laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació. Tasca del FFF seria tant crear-

les com promoure-les, com ensenyar com adaptar-les i utilitzar-les.  

 

Per anar tancant aquest punt, no voldríem oblidar la importància que hauria de tindre la 

promoció d’activitats que potenciessin les competències de comunicació i de treball 

en equip dels alumnes. Les estratègies que caldria plantejar en el desenvolupament dels 

cursos, haurien d’incloure activitats que potenciessin la comunicació escrita i oral dels 

alumnes, les habilitats de treball en equips multidisciplinaris i les competències de 

documentació. En aquesta línia seria molt interessant la potenciació de les pràctiques i 

estades en empreses del sector per promoure i certificar la necessitat del treball en 

equip, la recerca i la solució de problemes. 

 

Com ja plantejàvem en l’apartat dels objectius de les sessions de formació del formador 

de formadors de formadors científic i tecnològic, aquest hauria de centrar part de la seva 

tasca innovadora i d’investigació en desenvolupar activitats i estratègies que 

s’encaminessin en absorbir les noves tendències pedagògiques i docents, en aquesta 

línia hauríem apuntat entre d’altres l’aplicació i fusió amb les noves tecnologies de la 
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comunicació i la informació i la tendència cap a la promoció d’ensenyaments on 

l’alumne fos més autònom en els seus aprenentatges.  

 

Això no hauria de significar que cada nova proposta, adaptació o creació plantejada des 

del punt de vista del FFF científic i tecnològic hagi d’incloure aquestes premisses, però 

si que haurien d’estar sempre sobre la taula i tindre-les en compte per a aquella mateixa 

activitat o estratègia o per a una nova i futura adaptació o evolució de la mateixa. 
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12.7. L’AVALUACIÓ DE LES ESTRATÈGIES I ACTIVITATS DE 

LES SESSIONS FORMATIVES DEL FFF. 

 

En aquest últim apartat de la proposta de les sessions de formació del formador de 

formadors de formadors científic i tecnològic analitzarem les estratègies avaluadores 

que del desenvolupament de la seva tasca se’n desprendrien. El desplegament que 

presentarem esdevindria una síntesi d’allò que s’hauria anat plantejant principalment en 

els capítols 2 “Avaluació de les competències”, el 7 “Coneixement científic i 

tecnològic”,  el 9 “Les competències del formador de formadors de formadors” i 

finalment del 10”Planificació de les sessions de formació”. 

 

Abans d’entrar de ple en la descripció de l’avaluació de les sessions formatives del FFF, 

voldríem destacar que en totes les fases de l’avaluació apareixerien dos nivells a tindre 

en compte, tant important el primer com el segon. Estem fent referència a que en tot 

moment caldria tindre en compte als formants (formadors de formadors, professors o 

alumnes) i per una altra banda al formador i el projecte. Aquests dos referents de 

l’avaluació de les sessions haurien de ser avaluats tant en la fase inicial, contínua com 

final del desenvolupament de les sessions, ja que no fer-ho ens privaria d’una 

informació bàsica per a la millora de les sessions de formació, és a dir de la tasca del 

formador de formadors de formadors. 

 

Tot seguit presentarem la proposta d’avaluació de les sessions de formació del FFF 

científic i tecnològic ordenades en un ordre lògic des de l’avaluació inicial, passant per 

la contínua i la final i intentant descriure les diferents parts que caldria considerar com 
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són l’objecte d’avaluació, la finalitat, el moment, el model, els instruments, els 

avaluadors i els referents. 

 

 

12.7.1. Avaluació de la planificació de les sessions de formació abans 

que aquestes es portin a cap. 

 

En aquest cas ens trobaríem davant d’una avaluació eminentment diagnòstica, hauria de 

donar resposta a una pregunta del tipus “és adequada la planificació de la formació?”, 

on el referent d’avaluació seria la mateixa planificació programada i així tots els seus 

elements estructurals, és a dir, els objectius de formació, els seus continguts, la 

seqüència establerta d’aquests, les activitats i estratègies plantejades en concordança a 

objectius, continguts, recursos, receptors...i també dels models avaluatius disposats. 

Com el mateix títol indica, “abans que aquesta es porti a cap” ens descriuria el moment 

en el qual caldria plantejar aquesta pregunta i per tant estaríem parlant d’una avaluació 

inicial. 

 

Com a avaluadors hauríem de tindre en compte al mateix formador de formadors de 

formadors, subjecte principal de la planificació presentada, però també seria necessari 

tindre en compte la visió de l’equip de formadors i investigadors de l’organització 

educativa, és a dir a l’equip en el qual desenvolupa la seva activitat professional i 

l’organització, segurament un ICE. Els instruments més útils podrien ser la reunió i 

consulta d’experts, en relació a l’esmentat equip o d’altres de paral·lels o d’altres 

centres, i l’anàlisi documental en relació a l’especialitat d’aplicació i on també hauríem 

d’incloure-hi els informes registrats en el cas que aquesta sessió de formació no fos el 
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primer cop que es dugués a terme. Com a referents de l’avaluació caldria valorar 

l’eficàcia, l’eficiència i l’actualitat de la planificació presentada i a la vegada 

l’adequació a les característiques de les situacions professionals a les que voldria 

donar resposta.  

 

 

12.7.2. Avaluació del nivell previ dels participants. 

 

El coneixement per part del formador de formadors de formadors del nivell previ de 

coneixements i d’experiències dels formants seria de nou una avaluació diagnòstica, 

l’objectiu d’aquesta passaria per respondre la pregunta “que saben els formants abans 

d’iniciar les sessions de formació?”, la necessitat d’aquesta pregunta rau en la 

possibilitat de poder adaptar i millorar les sessions de formació en funció dels 

coneixements i experiències prèvies dels formants. Evidentment estaríem plantejant una 

avaluació inicial, prèvia a l’inici de la formació o tot just a l’inici d’aquesta. 

 

El ventall d’instruments per tal de recollir informació respecte als nivells de 

coneixements i experiències dels formants és ampli i amb diferent intensitat de 

participació del formant o del formador, i amb varis nivells de profunditat en la cerca 

d’aquests sabers inicials, tot estaria condicionat a la voluntat d’apropament del formador 

a les necessitats dels formants i a la voluntat de fer-ne més partícip a l’alumne del curs. 

La nostra proposta passaria per potenciar tant com es pugui aquestes eines i el treball 

d’acostament i acoblament del formador, de la formació i dels formants, potenciant que 

tot el conjunt en sigui participant protagonista. Per a tal efecte disposaríem de 
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qüestionaris i proves inicials objectives, però sobretot d’entrevistes tant grupals 

com a nivell individual. 

 

En línia al que proposem, els protagonistes haurien de ser tant el formador de formadors 

de formadors com a desenvolupadors i adaptadors de la formació, com els propis 

formadors de formadors, principals protagonistes i referents d’aquesta tasca 

d’aproximació entre formants, formadors i formació. No hauríem d’oblidar que la 

majoria de programes formatius venen presentats i treballats per més d’un formador i 

per tant hauria de desenvolupar aquesta tasca tot l’equip de professionals.  El referent 

d’avaluació vindria definit per possibilitar que el curs, el programa aconseguís la 

rellevància, l’eficiència i l’adequació a les característiques de les situacions 

professionals dels formadors de formadors que del curs se n’espera. 

 

 

12.7.3. Avaluació del seguiment de la planificació i execució del 

programa. 

 

Entraríem ja de ple en una avaluació contínua, és a dir, un cop ja estaria en 

funcionament el desenvolupament de la planificació del programa formatiu, en aquest 

cas l’objecte d’avaluació seria el seguiment de la mateixa planificació i execució del 

programa, hauria de respondre per tant a preguntes del tipus “el programa plantejat 

s’estaria seguint? Estaria fent falta aplicar adaptacions? Estaria responent a les 

necessitats de formació?”. Estaríem parlant d’una avaluació amb un caire formatiu, de 

seguiment de la tasca que es desenvolupa per anar valorant la fidelitat de l’execució 
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amb la programació i possibilitar la presa de decisions durant el transcurs de la mateixa 

per tal d’afavorir la consecució d’objectius. 

 

El formador de formadors de formadors i la resta de l’equip formatiu, junt amb els 

formadors de formadors com a formants haurien d’actuar com a avaluadors del 

desplegament del programa, tot i que la responsabilitat que aquesta es dugui a terme i es 

prenguin decisions al respecte cauria sobre el FFF i el seu equip. Per a tal gestió es 

podrien utilitzar eines com el diàleg amb els participants, proves objectives, 

exercicis, proves d’assaig, exercicis pràctics, l’autoavaluació tant dels formants 

com dels formadors i la reunió d’equip. En aquesta avaluació es buscaria la 

satisfactorietat  i l’eficiència del curs, del programa i l’adequació d’aquest a les 

característiques de les situacions professionals dels formants. 

 

 

12.7.4. Seguiment i assoliment d’objectius del participant. 

 

En aquest cas el focus d’atenció de l’avaluació estaria sobre el participant dels 

programes de formació, ja que l’objecte d’estudi seria el grau d’assoliment dels 

objectius formatius per part de l’alumne, en aquest cas serien formadors de 

formadors. Hauria de donar respostes a preguntes de l’estil “els participants assoleixen 

els objectius de formació? Que estaria aprenent el formant?” I fins hi tot, en un pas 

endavant en la promoció de l’autonomia en l’aprenentatge “que estic aprenent?”. Ens 

trobaríem també en un entorn d’avaluació formativa, detectar els objectius assolits i 

aquells que no ho han estat i així prendre decisions que ajudin a assolir-los, a encaminar 

el procés d’execució del programa per part del FFF i dels propis aprenentatges per part 
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del FF. Aquest procés s’hauria de portar a terme durant l’execució dels programes, així 

doncs la identificaríem com a avaluació contínua. 

 

Com a avaluadors hauríem de tindre en compte al FFF com a desenvolupador del curs i 

coneixedor dels objectius de formació, però com ja hem dit, la funció del FFF passaria 

per promoure accions on es doni més protagonisme a l’autonomia en l’aprenentatge dels 

formants. Desenvolupar la pròpia avaluació contínua d’assoliment dels objectius del 

curs hauria de ser una prioritat en els plantejaments del formador de formadors de 

formadors. Els mateixos instruments avaluadors presentats en l’avaluació del seguiment 

de la planificació del programa serien útils, però revisats des d’un altre referent, en 

aquest cas el formant, per tant s’haurien de plantejar proves objectives, exercicis, 

exercicis pràctics, diàleg amb els participant o entrevistes i l’autoavaluació.  

 

 

12.7.5. Avaluació final de les sessions de formació. 

 

Ens trobaríem ja dins del que es denominaria avaluació final, portada a cap un cop ha 

finalitzat el desplegament del programa formatiu, en aquest cas l’objecte d’avaluació 

seria de nou el programa formatiu, hauríem de respondre a preguntes com “el 

programa a respost a les necessitats de formació dels participants?” amb la finalitat de 

detectar tant les fortaleses com les debilitats de la planificació i execució de les sessions 

de formació. Estaríem parlant per tant també d’una avaluació diferida, ja que part de 

les conclusions i decisions que es prenguin afectaran a futures sessions de formació, fins 

hi tot es podria donar el cas que la recollida d’informació es portés a cap en una 

avaluació final un cop acabat el curs, però que les decisions que es prenguessin a partir 
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d’aquest recull no es materialitzessin fins a la planificació del següent programa 

formatiu. 

 

De la mateixa forma que en el cas de l’avaluació del programa prèvia a l’inici del curs, 

els encarregats de gestionar l’avaluació haurien de ser els mateixos FFF juntament i 

amb el suport de tot l’equip formatiu i directiu de l’organització educativa i fent-ne 

partícip a l’alumnat, als formadors de formadors. Altre cop apareixerien instruments 

avaluatius com els qüestionaris i les entrevistes amb els formants, la reunió 

d’experts, de l’equip formatiu, però també caldria que el formador de formadors de 

formadors crees eines pròpies d’avaluació com un diari de treball on es registressin les 

evolucions del curs en tots els seus aspectes i detalls. L’avaluació final del programa 

hauria de valorar  la rellevància, la satisfactorietat, l’eficiència, l’adequació a les 

necessitats dels formants o l’adequació a les situacions professionals d’aquests que el 

programa assoleixi. 

 

 

12.7.6. Avaluació dels nivells finals d’aprenentatge dels formadors de 

formadors. 

 

Finalment una avaluació amb una finalitat clàssicament sumativa, certificar si el 

formador de formadors ha assolit els nivells de suficiència per tal de ser acreditat amb la 

superació del programa de formació. Com totes les avaluacions sumatives s’hauria de 

realitzar al final del programa i donant resposta a preguntes com “que ha aprés el 

formador de formadors? Assoleix aquest els nivells per poder certificar-lo?”. En aquest 

cas el referent de l‘avaluació no és el programa, sinó els coneixements adquirits pel 
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formant, més precisament el nivell en que els ha assolit i en comparació a uns barems 

d’avaluació l’obtenció de la superació del programa formatiu. 

 

Els avaluadors haurien de ser el formador de formadors de formadors i de tot 

l’equip formatiu que desenvolupa el programa formatiu, tot i que com ja alertàvem en 

l’avaluació contínua dels aprenentatges del formant, caldria que el FFF plantegi 

instruments que desenvolupin i potenciïn l’autoavaluació del propi formant, tot i que en 

trobar-nos en una situació de certificació per part d’una organització educativa, aquesta 

i el seu equip hauria de tindre sempre l’última decisió. Els instruments més utilitzats en 

aquest sentit serien les proves objectives, els exercicis, exercicis pràctics, activitats i tot 

desembocant en reunions d’avaluació. El referent final d’avaluació es trobaria en la 

suficiència dels coneixements assolits pel formador de formadors. 

 

 

12.7.7. Avaluació de les competències del FFF com a formador. 

 

Hauríem avaluat el programa i als formants, però no encara al formador, en aquest cas 

l’objecte d’avaluació seria la idoneïtat del formador de formadors de formadors per 

a desenvolupar el programa formatiu planificat, ens hauríem de preguntar per 

exemple si “el FFF es desenvolupa satisfactòriament com a formador? o com a guia 

del curs si es tractés d’una formació a distància?”. S’aplicaria al final del 

desenvolupament del programa però amb una finalitat formativa ja que hi hauria un 

seguiment en la seva tasca i no es plantejarien decisions acreditatives. 
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Seria important recollir el punt de vista dels formants, és a dir, dels formadors de 

formadors per mitjà de qüestionaris, de l’observació d’aquests i sobretot potenciar 

l’ús de les entrevistes personals i grupals ja que entenem que estaríem davant d’un 

grup d’experts en la formació de les ciències i la tecnologia. Alhora caldria que el FFF 

treballés en la seva pròpia avaluació per mitjà de diaris de treball o d’eines 

autoavaluatives i evidentment estendre aquesta a l’equip i a l’entitat educativa per 

mitjà de reunions i entrevistes. L’objectiu seria valorar el nivell de satisfacció i 

l’eficiència, així com l’adequació del professional a les característiques del programa 

formatiu. 

 

 

12.7.8. Avaluació de les competències del FFF com a investigador. 

 

En aquest cas estaríem davant d’una avaluació purament d’impacte, de valorar la 

transcendència de la tasca d’innovació, d’investigació i de divulgació del formador 

de formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic, analitzar l’aplicació que 

es donaria a les aules de ciències i tecnologia dels instruments i de les activitats que a 

desenvolupat i ha fet arribar als formadors de formadors. En aquest cas, l’objecte 

d’avaluació es presentaria més complicat, ja que no només valoraríem el nivell de 

satisfacció de la tasca innovadora del FFF, sinó que hauríem d’avaluar la incidència 

que aquesta tindria en la docència científica i tecnològica. De nou ens trobem davant 

d’una avaluació final, però alhora diferida ja que els resultats d’ella es podrien veure 

reflectits en varis cursos després i en nivells i aplicacions amplíssimes.  
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A més a més l’avaluació de la idoneïtat d’aquestes eines podria acabar recaient en els 

professors i alumnes de ciències o tecnologia que rebessin l’ensenyament de la seva 

especialitat orientat per les línies d’actuació marcades en una formació prèvia 

desenvolupada pel formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i 

tecnològic. Conseqüentment, els instruments d’avaluació podrien ser de molt ampli 

caire, des de qüestionaris i entrevistes personals o grupals directament als formants 

dels cursos desenvolupats pel FFF, com estudis de camp d’aplicació o enquestes per 

valorar l’aplicació a les aules de ciències i tecnologia. 
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13. ESTRATÈGIES PER INTEGRAR LES 

COMPETÈNCIES CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 
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13. Estratègies per integrar les competències científiques i tècniques. 

 

13.1. Introducció. 

13.2. Les tendències de l’ensenyament superior. 

13.3. Els perfils de formació de les titulacions científiques i tècniques. 

13.4. Per que descriure les titulacions en competències. 

13.5. Que entenem per competència professional. 

13.5.1. Definició de competència professional. 

13.5.2. Competències en acció. 

13.5.3. El saber fer competent. 

13.5.4. Desenvolupament de les competències i l’experiència. 

13.5.5. Tipologia de les competències. 

13.5.6. Foment de les competències professionals. 

13.6. El professor com a mediadors d’aquest canvi. 

13.6.1. Com afectaria l’evolució de la formació al professorat. 

13.6.2. Competències del professorat científic i tècnic. 

13.6.3. Orientacions pel canvi metodològic. 

13.7. La planificació de l’acció formativa. 
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13.8. El plantejament de les competències de formació en les titulacions científiques i 

tècniques. 

13.9. Seqüenciació de les competències de formació al llarg d’una planificació 

curricular. 

13.10. Model didàctic per al desenvolupament de les competències científiques i 

tècniques. 

13.10.1. Models didàctics per al desenvolupament de les competències. 

13.10.2. Tria del model didàctic per al desenvolupament de les competències. 

13.11. Estratègies i activitats per la docència científica i tècnica. 

13.11.1. Com abordar l’elecció d’estratègies i activitats. 

13.11.2. Les estratègies i activitats dels dissenys científics i tècnics. 

13.11.3. Quin tipus d’activitats caldria potenciar. 

13.12. Competències cognitives i teòriques de les disciplines científiques i tècniques. el 

saber. 

13.12.1. Competències cognitives referents al coneixement científic, tècnic i 

matemàtic i gestió del coneixement. 

13.12.1.1. Competències cognitives referents al coneixement científic, 

tècnic i matemàtic. 

13.12.1.2. Competències cognitives referents a la gestió del coneixement. 

13.12.2. Competències cognitives referents a la resolució de problemes i al 

treball al laboratori o taller. 
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13.12.3. Competències cognitives referents a les ntics. 

13.12.4. Competències cognitives referents a la comunicació experta i el 

desenvolupament de projectes. 

13.12.4.1.Competències cognitives referents a la comunicació experta. 

13.12.4.2.Competències cognitives referents al desenvolupament de 

projectes. 

13.13. Competències pràctiques de les titulacions científiques i tècniques. el saber fer. 

13.13.1. Competències pràctiques referides a la resolució de problemes. 

13.13.1.1.Competències pràctiques referides a les habilitats 

matemàtiques. 

13.13.1.2.Competències pràctiques referides a les habilitats en la 

resolució de problemes. 

13.13.1.3.Competències pràctiques referides a les habilitats innovadores 

en la resolució de problemes. 

13.13.2. Competències pràctiques referides al treball al laboratori o taller. 

13.13.2.1. Competències pràctiques referides a les habilitats del treball en 

el laboratori o taller. 

13.13.2.2. Competències pràctiques referides a les habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

13.13.2.3. Competències pràctiques referides a la interpretació de fets i 

experiments. 
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13.14. Competències transversals de les titulacions científiques i tècniques. el saber ser i 

estar. 

13.14.1. Competències transversals interpersonals. 

13.14.1.1.Competències transversals interpersonals referides a la 

interculturalitat. 

13.14.1.2. Competències transversals interpersonals referides al treball en 

equip. 

13.14.1.3. Competències transversals interpersonals referides al lideratge. 

13.14.1.4. Competències transversals interpersonals referides a la 

comunicació. 

13.14.1.5. Competències transversals interpersonals referides a la cultura 

d’empresa. 

13.14.2. Competències transversals personals. 

13.14.2.1. Competències transversals personals referides a la gestió de la 

informació. 

13.14.2.2.Competències transversals personals referides a la innovació i 

la creativitat. 

13.14.2.3.Competències transversals personals referides a la 

responsabilitat. 

13.14.2.4.Competències transversals personals referides a 

l’autoconfiança. 
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13.14.2.5.Competències transversals personals referides a 

l’emprenedoria. 

13.14.2.6. Competències transversals personals referides a l’aprenentatge 

al llarg de la vida professional. 

13.14.3. Competències transversals basades en valors. 

13.15. Resum d’estratègies enfront de les competències que integrarien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

674  

 

13.1. INTRODUCCIÓ. 

 

En aquest estudi ens hauríem plantejat analitzar quines serien les competències que 

descriurien els perfils de formació de les titulacions científiques i tècniques i fins a quin 

punt les metodologies, estratègies i activitats que es planificarien durant els processos 

de disseny curricular de la formació respondrien en la integració òptima de les 

competències descrites per a cada perfil de graduat. 

 

Les competències que definirien les diverses titulacions científiques i tècniques les 

hauríem estructurat en tres grans blocs, les cognitives, les pràctiques i les transversals i 

en cada un d’aquests blocs hauríem agrupat aquestes en diverses famílies de 

competències formatives. La tasca de la síntesi de les competències científiques i 

tècniques l’hauríem extret tot analitzant els perfils competencials de formació de 

diverses titulacions científiques i tècniques de les diferents universitats catalanes, veure 

capítol 8 “objectius, capacitats i competències de les titulacions superiors” . 

 

La segona part de l’estudi es centraria en l’anàlisi de les metodologies, estratègies i 

activitats que es plantejarien en els dissenys formatius de les titulacions científiques i 

tècniques i faríem l’esforç d’identificar cada una d’aquestes amb les corresponents 

competències formatives que cada una de les eines pedagògiques seria capaç de 

treballar i ajudar a integrar en el desenvolupament de l’alumnat. 
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Per evidenciar encara més les potencialitats pedagògiques de cada una de les eines que 

s’utilitzarien en la docència científica i tècnica, en l’últim punt de l’estudi mostraríem 

un resum amb cada una de les estratègies i les possibles competències científiques i 

tècniques de treball que possibilitarien el seu ús. 

 

Aquest anàlisi i propostes estarien en tot moment orientades després d’haver analitzat 

també les tendències de l’ensenyament superior, els diversos perfils de formació de les 

titulacions científiques i tècniques, així com la planificació de l’acció formativa, el 

plantejament de les competències de formació i la seva seqüència i els models didàctics 

per al desenvolupament de les competències més òptim. 

 

La necessitat d’aquest estudi vindria principalment reclamat per l’evidència d’unes 

mancances entre les competències les quals serien capaços de desenvolupar els graduats 

i les competències que desitjarien les necessitats empresarials. Des d’aquí ressaltaríem 

el fet que les majors diferències entre les capacitats dels graduats i les necessitats de les 

empreses es trobarien en competències que podríem identificar com a transversals, 

sobretot en habilitats comunicatives, de treball en equips o de negociació. 

 

A la vegada volíem traslladar també al professorat la necessitat d’evolucionar i adaptar 

les metodologies disposades en els disseny formatius cap a les tendències més actuals 

com serien l’enfocament en competències, enlloc de cap a resultats, el concepte 

d’aprendre allunyant-se del d’ensenyar, l’enfocament de la formació cap a la figura de 

l’alumne i distanciant-se de la del formador, l’aplicació de metodologies actives, 
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participatives, centrades en l’alumne, cooperatives, col·laboratives...i sense oblidar-nos 

del foment de la necessitat per part de l’alumnat de l’aprenentatge al llarg de la vida 

professional. 

 

Un altre actor que hauria d’influir en les propostes i anàlisis que apareixerien en l’estudi 

seria la internacionalització, europeïtzació i globalització del món formatiu i 

professional en el qual s’haurien de desenvolupar els graduats de les titulacions 

científiques i tècniques. 

 

Aquest encàrrec de detecció d’aquestes necessitats, d’anàlisi de les competències de les 

titulacions i de les estratègies de formació i finalment de presentar una proposta de 

síntesi i de la conscienciació de tot aquest procés i evolució entre el professorat i els 

formadors d’aquests, l’hauria de recollir la figura de l’estructura educativa científica i 

tècnica del formador de formadors del professorat. 

 

Aquesta responsabilitat recauria sobre el formador de formadors del professorat científic 

i tècnic ja que pel perfil que el definiria hauria de donar respostes a les necessitats 

detectades de formació dels formadors de formadors com del mateix professorat o crear 

nous dubtes i interessos entre aquests per a l’evolució professional de tots aquests.  

 

Tot això dins del camp de la investigació i innovació didàctica i pedagògica centrada de 

l’àmbit científic i tecnològic, aportant recerca, ampliació, adaptació, creació i avaluació 
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de noves eines, coneixements, recursos, activitats pedagògiques i didàctiques 

d’aplicació en l’àmbit científic i tècnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

678  

 

13.2. LES TENDÈNCIES DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR. 

 

Abans d’endinsar-nos en profunditat en aquest treball d’anàlisi de les metodologies, 

estratègies i activitats que des de les planificacions de formació es desenvoluparien en 

les titulacions científiques i tècniques, i la idoneïtat d’aquestes per tal de promoure 

l’assoliment de les competències que definirien els graduats de les diverses titulacions 

científiques i tècniques, voldríem mostrar les tendències de cap on s’encaminaria 

actualment l’ensenyament superior. 

 

Així doncs, caldria fer esment de la necessitat de prestar especial atenció a la 

investigació i a l’aprenentatge permanent, alhora caldria reflexionar també al voltant de 

que el nou paradigma de la inversió en educació vindria determinat per la societat de la 

informació, la globalització, l’obertura a la unió europea i l’evolució demogràfica. 

 

Les tendències en l’educació superior a nivell mundial posarien de manifest la necessitat 

d’un canvi en el paradigma educatiu i que aquest canvi vindria condicionat, entre 

altres coses, per l’ensenyament centrat en el rol actiu de l’estudiant. 

 

Es proposaria per la renovació dels estudis universitaris, encaminant el seu 

desenvolupament cap a l’obertura a noves propostes: 

 

 Enfocar el perfil cap a competències i no cap a resultats. 
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 L’orientació metodològica cap a l’adquisició de competències professionals 

bàsiques. 

 El canvi de l’orientació d’ensenyar a l’orientació d’aprendre. 

 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. 

 La utilització eficaç de les TIC en la docència i l’aprenentatge. 

 La integració de la dimensió europea en totes les disciplines. 

 L’articulació més flexible dels cursos. 

 La major permeabilitat entre múltiples sectors de l’educació i la formació. 

 

Especial importància hauria de tindre remarcar que les noves competències bàsiques de 

les titulacions superiors incloguessin: 

 

 L’alfabetització digital. 

 La capacitat d’aprendre a aprendre. 

 Les competències socials. 

 L’esperit d’empresa. 

 L’aprenentatge d’idiomes. 
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També caldria tindre en compte que els sistemes d’educació i formació que transmeten 

explícitament o implícitament, certs valors, com: 

 La por a prendre riscs. 

 La inhibició de l’esperit d’empresa. 

també podrien generar efectes adversos a llarg termini i encara més, encoberts que 

impliquessin costos considerables, conseqüentment s’hauria de promoure per un 

ensenyament que aportés a l’alumnat valors en la direcció contrària. 

 

Molt interessant seria destacar la mancança detectada que vindria a evidenciar que la 

major distància entre les capacitats dels titulats i les necessitats de les empreses es 

trobaria en el que podríem denominar àrea competencial de les habilitats comunicatives, 

com podria ser: 

 

 Redactar i presentar informes. 

 Dinamitzar i liderar equips de treball. 

 Utilitzar tècniques de negociació. 

 

Tot això mostraria la preocupació amb l’objectiu pel qual els estudis científics i tècnics 

poguessin donar resposta tant: 

 

 Als nous desenvolupaments científics i tècnics. 

 A les canviants demandes de les empreses. 
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 A les crides a la internacionalització que puguin generar les institucions 

governamentals o privades. 
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13.3. ELS PERFILS DE FORMACIÓ DE LES TITULACIONS 

CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES. 

 

Els estudis de les titulacions científiques i tècniques tenen per objectiu bàsic la 

formació científica, tecnològica i socio-econòmica, i la preparació per a l’exercici 

professional en el desenvolupament i aplicació de les ciències o tecnologies 

disciplinaries en totes les activitats que les necessitin dins del marc normatiu. 

 

Relacionats amb aquests objectius estarien els diferents tipus d’ensenyament que 

s’haurien d’impartir i la formació que s’hauria d’assolir. Els graduats haurien 

d’aconseguir capacitats i competències tècniques i de conducta, tant genèriques, 

comunes a qualsevol titulació, com específiques, pròpies de les ciències o tecnologies 

que constitueixin el seu àmbit professional. Per tant, la formació que hauria de rebre 

l’estudiant hauria d’estar constituïda per: 

 

Formació Científica Bàsica. 

 Per comprendre els fonaments de les tècniques que hauria d’utilitzar. També per 

adquirir hàbits intel·lectuals de raonament científic i d’aprenentatge per poder 

continuar estudiant al llarg de la vida professional.  

 Aquesta formació, es rebria quasi exclusivament en l’etapa universitària i hauria 

de ser molt sòlida. 
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Formació Tecnològica Bàsica. 

 Que proporcionaria un coneixement profund i fonamental de les tecnologies 

pròpies de la titulació. 

 Aquesta formació hauria de ser també duradora i els ensenyaments 

corresponents serien bàsics i generals, però dins les àrees de coneixement 

característiques de la titulació. 

 

Formació Tecnològica o Científica Aplicada. 

 Que proporcionaria el coneixement de les tècniques concretes per a l’aplicació 

pràctica de la titulació.  

 Es tractaria d’una formació especialitzada, que hauria d’estar molt actualitzada, 

seria molt canviant i susceptible d’ajustar-se a les preferències de cada individu, 

dins el marge proporcionat per l’evolució del mercat. 

 Els ensenyaments corresponents serien d’aprofundiment, especialització i 

preparació per l’exercici professional i la inserció en el mercat laboral. 

 

Formació Social Humanista. 

 Per tal d’exercir la professió en un àmbit col·lectiu (tècniques d’expressió oral i 

escrita, idiomes...), per conèixer la realitat del seu entorn professional (marc 

normatiu, regulació), per adquirir consciència de la dimensió social de les seves 

activitats (seguretat de l’ambient, ètica de la professió...). 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

684  

 

El mercat laboral hauria de ser qui marqués quin tipus de perfils demandaria, quines 

característiques professionals els definirien, perquè això es pogués traduir en 

competències de formació vàlides per a cada titulació de l’àmbit científic i tècnic, i així 

desenvolupar els plans de formació. Seguidament llistarem un conjunt de 

característiques que s’aproximarien, generalitzant, al que podria ser un perfil de 

formació d’una titulació científica i tècnica. 

 

 Estar preparats per exercir la professió, tenint una consciència clara de la seva 

dimensió humana, econòmica i social. 

 El titulat hauria de conèixer les tendències i tecnologies del sector. 

 El titulat hauria de conèixer les últimes aplicacions de les tecnologies de la 

informació i la comunicació dins del seu camp disciplinari. 

 Tenir les capacitats requerides en la pràctica professional de la disciplina. 

 S’hauria de centrar en l’anàlisi, la planificació i el desenvolupament de solucions 

que recolzin les necessitats estratègiques de l’organització. 

 Participar en la planificació del negoci, l’anàlisi de les necessitats empresarials i 

l’evolució dels riscs comercials. 

 Capaç de realitzar tasques de consultor intern, treballar amb les diferents àrees 

funcionals d’una organització i oferir assessorament i orientació. 

 Saber dirigir el disseny de solucions de projectes als seus clients. 

 Analitzar diferents propostes de més d’un proveïdor, assegurant-se que dona una 

solució òptima al client, tant en temps com en cost. 
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 Saber treballar amb experts d’altres àrees fora de l’àmbit disciplinar propi ja que 

sovint els problemes que s’abordarien requeririen diferents entorns de 

coneixement. 

 Oferir solucions als clients i per tant, oferir creativitat en respostes a les 

necessitats dels clients. 

 Capaç de formar, dirigir i coordinar grups d’especialistes per atendre les 

demandes dels seus clients, oferint una solució que integri les estratègies 

principals generades. 

 Treballar en estreta col·laboració amb els equips de disseny i desenvolupament 

per tal d’assegurar-se que tinguin un bon coneixement del producte que es 

generi. 

 Donar suport als usuaris finals dels productes implantats, oferint formació i 

actualització tecnològica. 

 Preparat per aprendre i utilitzar de manera efectiva tècniques i eines que puguin 

sorgir en el futur. 

 Capacitat per integrar-se en els equips directius de l’organització, així com ser 

capaç d’exercir la professió com autònom. 

 

A més a més d’una sòlida base de capacitats tècniques en el camp disciplinar de la 

titulació, els estudiants precisarien aprendre a treballar en equip intercalant experiències 

reals. Alhora haurien de disposar de coneixements bàsics d’economia, mercats i 

empreses. 
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Els diversos perfils científics i tècnics insisteixen en la necessitat d’unes bones 

capacitats personals, com podria ser la capacitat per la resolució de problemes, la 

consciència de la necessitat de formació permanent, l’agudesa per atendre les necessitats 

del clients i els seus companys de projecte i consciència de la diversitat cultural quan 

s’actuï en un context mundial. 
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13.4. PER QUE DESCRIURE LES TITULACIONS EN 

COMPETÈNCIES. 

 

L’interès per desenvolupar i descriure en forma de competències els programes de 

formació de les titulacions superiors de l’àmbit científic i tecnològic vindria 

principalment marcat per tres eixos bàsics. La importància d’aquest canvi es 

manifestaria per la necessitat de plantejar un mitjà amb el qual orientar la direcció cap 

on haurien de centrar-se els esforços tant dels formadors, el professorat de les diverses 

facultats i departaments, com dels estudiants de dites titulacions els quals així podrien 

encarar el propi camí per tal d’assolir els seus objectius de formació. 

 

Aquests tres eixos que ens donarien el tret de sortida, la raó pels quals s’hauria treballat 

en la direcció de definir les titulacions emmarcant-les en unes competències que hauria 

d’assolir l’estudiant per tal d’estar preparat per encarar la seva entrada en el mercat 

laboral, enfront d’un clàssic llistat de continguts els quals l’alumne hauria d’assolir 

sense necessitat de demostrar com aquests caldria desenvolupar-los en l’acció,  serien 

els següents: 

 

 La necessitat de millorar l’ocupabilitat en la nova societat del coneixement, a 

causa de factors com la ràpida obsolescència del coneixement o la necessitat 

d’aprenentatge al llarg de la vida. 

 La necessitat d’establir referents comuns per a les titulacions a nivell 

europeu. 
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 L’existència d’un nou paradigma educatiu: centrat en l’aprenentatge de 

l’alumnat i que posa més èmfasi en els resultats o els objectius de 

l’ensenyament. 

 

En l’enfocament del disseny d’una titulació en termes de competències hauria 

d’implicar canvis notables en la institució educativa i en els seus membres docents i 

discents: 

 

 S’hauria de fer més èmfasi en les formes actives d’aprenentatge, com podrien 

ser la resolució de problemes, l’anàlisi de casos, la simulació de conducta, les 

pràctiques en entorns reals... 

 Requeriria un canvi important del paradigma d’avaluació: s’hauria de 

demanar a l’estudiant que construís la resposta i requereix l’elaboració de 

proves d’execució o d’elaboració de productes, projectes, algorismes, protocols, 

informes, dictàmens... 

 Demanaria un esforç de coordinació i de planificació global. 

 

Enfront d’aquest plantejament encarat en l’establiment de les competències que 

definirien les diverses titulacions científiques i tecnològiques, ens trobaríem amb les 

reticències i resistències al canvi que podria plantejar el professorat sobre el qual 

repercutiria principalment aquest treball i dit esforç, ja que caldria que aquests 

plantegessin una potenciació de les formes actives d’aprenentatge així com canvis 

importants en l’avaluació i per tant, conseqüentment això es traduiria, com ja hem 

anunciat en un esforç de revisió tant a nivell de coordinació i global com a nivell 
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personal de cada un dels professors i de la planificació que aquests estarien 

desenvolupant de la matèria que desenvolupessin dins del perfil de la titulació. 

 

Alhora caldria que valoréssim també com a fet agreujant que diversos estudis destaquen 

com el professorat valoraria les seves pròpies competències. Sembla que floreixi la idea 

que el que més es valoraria seria tot allò que fes referència més directament al treball de 

l’ensenyament a l’aula i la investigació científica i tecnològica fora d’ella, de tal forma 

que com més lluny es trobés una competència docent de l’activitat concreta de l’aula 

menys valor se li atorgaria, arraconant l’adaptació de la recerca científica i tecnològica 

amb la recerca pedagògica, el que vindria a dir, que rarament es plantejaria com 

podríem millorar la planificació educativa per aconseguir que l’alumnat assolís les 

competències que l’haurien de caracteritzar un cop graduat. 

 

Crida l’atenció que siguin els mateixos acadèmics els que pitjor valorarien la 

investigació educativa, la capacitat d’anàlisi crític de les propostes curriculars, el 

col·laborar amb la comunitat educativa i la millora de la qualitat dels context de l’aula i 

del centre.  
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13.5. QUE ENTENEM PER COMPETÈNCIA PROFESSIONAL. 

 

13.5.1. Definició de competència professional. 

 

Podríem definir les competències professionals com aquell conjunt de sabers tècnics, 

metodològics, socials i participatius que s’actualitzarien en una situació i en un moment 

particulars. 

 

La competència professional seria la capacitat de realitzar les activitats corresponents a 

una professió conforme als nivells esperats en el treball. El concepte inclouria també la 

capacitat de transferir les destreses a noves situacions dins de l’àrea professional, i més 

enllà, a professions properes o amb les quals guardessin similituds o punts d’encontre. 

Aquesta flexibilitat sovint implicaria un nivell de destreses i coneixements superior del 

que seria habitual fins i tot entre els treballadors amb més experiència. 

 

També ens podríem  referir a ella com el conjunt de coneixements, destreses i aptituds 

necessàries per tal d’exercir una professió, resoldre problemes professionals de forma 

autònoma i flexible i ser capaç de col·laborar en l’entorn professional i en l’organització 

del treball. 

 

En el moment en que fem referència a les competències que definirien un perfil de 

graduat científic o tecnològic, conseqüentment faríem  referència a les capacitats que els 
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estudiants de dites titulacions adquiririen superant els cursos planificats i que el dotarien 

per tal de realitzar la tasca professional que per mitjà de la seva titulació el dotés per 

desenvolupar, segons certs estàndards de rendiments, definits i avaluats en unes 

condicions específiques. Tot això a partir d’un mètode de descomposició de funcions i 

tasques en nivells i unitats de comportament observables, adequades a criteris precisos 

de rendiment, les competències professionals a desenvolupar en un lloc de treball i 

conseqüentment les competències dins de la planificació educativa que definirien 

cadascuna de les titulacions científiques i tècniques que dotarien als estudiants per a 

desenvolupar aquest lloc de treball. 

 

Fent front a la definició clàssica de les titulacions científiques i tecnològiques basada en 

un conjunt de conceptes i coneixements enciclopèdics, destacaríem que tenir 

coneixements o habilitats no implicaria ser competent. Les competències contindrien o 

integrarien recursos, és a dir coneixements, habilitats, actituds, però anirien més enllà, 

orquestrant-los. Per tant, caldria destacar el comportament aplicatiu, el caràcter 

contextualitzador de les competències. 

 

 

13.5.2. Competències en acció. 

 

La definició de les titulacions en competències comportaria tot un conjunt de 

coneixements, procediments i actituds combinats, coordinats i integrats, en el sentit que 

l’alumne i posteriorment en el món professional en el que es desenvolupi, aquest hauria 
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de saber fer i saber estar per a l’exercici professional. El domini d’aquests sabers el 

farien capaç d’actuar amb eficàcia en situacions professionals. No és el mateix ser 

capaç que ser competent. 

 

Seguint defensant la descripció dels perfils de les titulacions per mitjà de competències i 

no de continguts, de sabers assimilables, insistirem en el fet que posseir capacitats no 

significaria ser competent, ja que aquestes no són reduïbles ni al saber, ni al saber-fer, 

per tant no són assimilables a allò adquirit per mitjà de la formació, però si que caldria 

que s’hi acostessin. 

 

La competència no residiria en els recursos o capacitats, sinó més bé, en la mobilització 

que d’aquests mateixos es realitza. Per a ser competent seria necessari posar en joc el 

repertori de recursos, podríem resumir en un a frase “saber és a més a més de posseir, 

utilitzar”. 

 

Com a conseqüència directa d’aquest punt caldria reflectir-ho en la planificació dels 

programes educatius que el professorat de les titulacions científiques i tecnològiques 

desenvolupés, i això es traduiria en posar en pràctica, en acció les capacitats dels 

alumnes per poder així valorar si serien o no competents. Tot això desembocaria en la 

necessitat que les metodologies, estratègies i activitats que es plantegessin en les 

planificacions educatives científiques i tècniques permetessin a l’alumnat desenvolupar 

i posar en pràctica les competències que haurien d’assolir i així alhora poder ser 
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avaluades pel professorat o l’òrgan avaluador corresponent, en els casos de 

metodologies desenvolupades lluny dels aularis com pràctiques, estades en empreses... 

 

 

13.5.3. El saber fer competent. 

 

Quan parlem de competències, no fem referència a un saber imitar o aplicar de forma 

rutinària els recursos dels sabers propis de l’individu, en aquest cas els alumnes, ens 

acostaríem a un SABER-ACTUAR, és a dir, posar un grup d’accions, un conjunt 

d’actes on l’execució de cada un és depenent del compliment del tot o en part dels 

altres. Les competències exigeixen saber encadenar unes instruccions i no només 

aplicar-les aïlladament. 

 

La planificació de les sessions de formació del professorat científic i tècnic hauria de 

valorar també des d’aquest punt de vista de proposar estratègies i activitats que 

encaminessin als alumnes a  haver de combinar i aplicar de forma conjunta més d’una 

de les competències que haurien de desenvolupar al llarg del seu pas per la facultat, 

evitar metodologies tant descrites i enrutadores que només permetessin enriquir-se de 

l’evolució d’una competència de la titulació aïllada de la resta de competències i de 

recursos. Les competències caldria treballar-les en els moments de formació intentant 

acostar-se el més possible a les situacions professionals per les quals haurien de formar, 

on constantment serà necessari combinar-les per avançar en els projectes i tasques 

professionals. 
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13.5.4. Desenvolupament de les competències i l’experiència. 

 

Les competències com ja hem avançat no són estàtiques i haurien d’evolucionar, en 

definitiva, aquestes poden i haurien de ser adquirides durant tota la vida activa, tant en 

les etapes formatives com professionals com a nivell personal i efectiu. 

 

El concepte de competència va associat a la noció de desenvolupament. Com a resultat 

del procés d’adquisició de competències s’incrementaria el camp de les necessitats de 

l’alumne, entrant en un bucle continu que aniria de les capacitats a les competències i de 

les noves competències a les noves capacitats i així constantment iniciant un cicle 

potenciador centrífug. 

 

Les competències no es poden separar de les condicions específiques que les posen a 

prova, caldria que es semblessin tant com es pugui a les situacions reals. Això no 

voldria dir que cada situació particular exigeixi una competència particular i 

contextualitzada. 

 

Tots els recursos que l’alumne necessitaria desplegar, per mitjà d’una acció que els 

combinés, es podria, gràcies a la flexibilitat i adaptabilitat d’aquestes, obtenir una 

solució idònia per a la situació específica plantejada. 
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Figura 13.1.: Caracterització de les competències. 

 

Les estratègies, metodologies i activitats que s’haurien de plantejar en la formació dels 

futurs graduats de la branca científica i tècnica haurien de provocar-li a l’alumne 

aquesta necessitat, situar-lo en la disposició d’haver d’adaptar, flexibilitzar les 

competències adquirides situant-les de nou en el cicle de necessitat, descobriment i 

desenvolupament d’una nova competència la qual perseguir per intentar adquirir, que 

potenciaria de nou el cicle centrífug de noves necessitats, noves competències que 

adquirir. 
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13.5.5. Tipologia de les competències. 

 

Dins de la discussió al voltant de la competència professional i les competències 

formatives que se’n desprenen, es presentaria el dilema entre l’especialització enfront a 

la polivalència o polifuncionalitat de la capacitació. Actualment es tendiria a la segona 

opció com a conseqüència de la ràpida evolució tècnica i econòmica. 

 

D’aquest discurs se’n derivarien vàries conclusions, com encaminar la formació de base 

cap a l’adquisició de les competències més genèriques, mentre que la formació 

continuada seguiria més el camí de les competències específiques. 

 

Faríem referència a les competències genèriques, bàsiques o transversals, com 

aquelles que serien essencials per al desenvolupament vital de tots els individus: 

 

 Àmbit intel·lectual/cognitiu (raonament, sentit crític). 

 Àmbit interpersonal (treball en equip, lideratge). 

 Àmbit de gestió i comunicació de la informació. 

 Àmbit de gestió (planificació, responsabilitat). 

 Àmbit dels valors ètics/professionals (respecte pel medi ambient, 

confidencialitat). 
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A la vegada faríem referència a les competències específiques com aquelles que es 

derivarien de les exigències d’un context o treball concret, en aquest cas hauríem de fer 

referència a aquelles que es derivessin de les exigències de cada una de les titulacions 

científiques i tècniques i de les professions que se’n derivarien: 

 

 Àmbit de coneixements. 

 Àmbit professional. 

 Àmbit acadèmic. 

 

 

Al que anomenem competència serien més aviat habilitats, capacitats, mentre que la 

competència només es revelaria si es posseeix quan, en la pràctica, es mobilitzessin 

diferents recursos i coneixements i es fes front a una situació problemàtica. Per tant, el 

professorat de la branca científica i tècnica no podria saber si els alumnes tindrien o no 

una competència. Caldria plantejar  les competències com a referents finals cap als 

quals intentar tendir. 

 

En els plantejaments més clàssics de la planificació curricular de les titulacions 

científiques i tècniques, aquests centraven bona part dels seus esforços en desenvolupar 

els conceptes i coneixements representatius de les capacitats específiques de cada una 

de les titulacions i quedaven a l’aire de forma gairebé sistemàtica les habilitats més 

genèriques necessàries per desenvolupar-se eficientment més endavant com a 

professional de la disciplina. Aquestes quedaven normalment fora de l’àmbit curricular i 
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solien ser assimilades un cop desenvolupant-se professionalment o bé per mitjà de 

formacions o experiències professionals o personals paral·leles. 

 

Des d’aquí es faria una crida a incloure en totes les accions formatives plantejades als 

alumnes de les titulacions científiques i tecnològiques el treball i desenvolupament de 

competències de tots els àmbits, tant específic, com pràctic, com transversal i fins i tot 

apostaríem per provocar situacions on calgués desenvolupar i combinar diverses 

competències i de diversa tipologia. Des d’aquest punt de vista arrenquen propostes 

com l’aprenentatge basat en problemes, el laboratori integrat sobre problemes oberts, els 

projectes o treballs dirigits en grup tant del mateix centre com d’altres centres o 

interdisciplinaris... 

 

Tot aquests tipus d’experiències voldria perseguir la integració per part de l’alumnat 

científic i tècnic no només dels importantíssims coneixements, conceptes, habilitats i 

destreses que tant definirien l’especificitat de la seva titulació, actualment definides en 

competències específiques i pràctiques,  sinó també un ampli espectre de competències 

transversals que serien comunes a moltes altres titulacions o fins i tot en el 

desenvolupament de professions del tot allunyades de les que després desenvoluparan 

professionalment. Així podríem desgranar gran varietat de competències les quals 

podrien recollir-se de moltíssimes formes, tot i que reflectirien diferents tipologies dins 

de les titulacions científiques i tècniques, com podrien ser per exemple: 
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 Competències tècniques, aquelles que caldria dominar com a expert en les 

tasques i continguts del seu àmbit de treball i els coneixements i destreses 

necessaris per a ell. 

 

 Competències metodològiques, aquelles que hauria de saber per reaccionar 

aplicant el procediment adequat a les tasques encomanades i a les irregularitats 

que es presentessin, que trobaria de forma independent vies de solució i que 

transferiria adequadament les experiències adquirides a altres problemes de 

treball. 

 

 Competències socials, aquelles per mitjà de les quals col·laboraria amb altres 

persones de forma comunicativa i constructiva, i mostraria un comportament 

orientat al grup i un enteniment interpersonal. 

 

 Competències participatives, aquelles que el dotarien per la participació en 

l’organització del seu lloc de treball i també el seu entorn de treball, seria capaç 

d’organitzar i decidir, i estaria disposat a acceptar responsabilitats per mitjà 

d’aquestes. 
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Figura 13.2.: Continguts de les competències. 

 

 

13.5.6. Foment de les competències professionals. 

 

Les experiències obtingudes de l’acció, de l’assumpció de la responsabilitat real i de 

l’enfrontament a problemes, a situacions concretes, aportarien realment a l’alumne 

competències que el millor ensenyament clàssic centrat en conceptes i coneixements 

mai seria capaç de proporcionar. 

 

Si la competència és planteja indissociable de la seva posada en marxa, el seu exercici 

seria necessari perquè es mantingui, així doncs totes les experiències que podrien 

aportar els problemes, projectes i fins i tot les avaries, accidents en situacions de treball 
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s’haurien de plantejar com oportunitats per a l’adquisició, manteniment i 

desenvolupament de competències. 

 

Conseqüentment el desplegament dels programes formatius dels graduats científics i 

tècnics haurien d’incloure la possibilitat de tastar aquest tipus d’experiències i 

l’oportunitat d’integrar o potenciar noves competències, en aquesta direcció caldria 

fomentar les estratègies i activitats tipus pràctiques en empreses o a l’administració, 

programes d’intercanvi i mobilitat, simulacions empresarials o els laboratoris integrats 

amb problemes oberts.  

 

En aquest punt apareixeria la discussió al voltant de l’experiència i el desenvolupament 

de les competències, serien totes les experiències vàlides per al desenvolupament de les 

competències? Quines experiències caldria promoure en els plans d’estudi per al 

desenvolupament de les competències? 

 

S’apuntaria a dos conceptes per tal de considerar que les experiències que se li 

aportarien a l’alumne científic i tècnic siguin afavoridores del desenvolupament de 

competències, la dificultat i el desconeixement. Quan una activitat planteja aquestes 

dues dimensions és susceptible de tindre un valor en el desenvolupament de les 

competències. Aquesta reflexió ens abocaria de nou a subratllar que les metodologies, 

estratègies i activitats que es plantegin a l’alumnat de les titulacions científiques i 

tècniques l’haurien d’enfrontar a experiències que reunissin aquestes característiques, la 

dificultat i el desconeixement, de manera que caldria deixar d’abusar d’estratègies com 
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la classe magistral, la resolució de problemes plantejats, les pràctiques de laboratori 

específiques amb guió detallat, el treball d’exercicis repetitius... 

 

Les tendències actuals de la definició de les titulacions científiques i tècniques segons 

competències de formació que definirien el perfil del graduat, ens dirigirien a la pràctica 

a potenciar els processos de formació basats en les competències i d’aquesta manera 

afavoririen els processos d’aprenentatge que s’orientin cap a l’acció de l’alumne agafant 

com a referent el marc organitzatiu en el qual la situació de treball i de formació seria 

situació d’aprenentatge. 

 

Així donaríem  peu a les estratègies metodològiques a considerar, des d’aquesta vessant 

de les competències formatives, en els mètodes i formes socials que hauríem de prendre 

en consideració perquè la formació, basant-se en les competències, agafés com a 

referència l’acció a realitzar. D’aquesta forma, donaríem un valor principal a l’estratègia 

metodològica com a element clau per a la formació basada en competències en la qual 

l’experiència, el context i l’acció són els seus elements clau i definitoris. 

 

Els models reactius, amb el docent, el professor de les especialitats científiques i 

tècniques, com a protagonista principal, caldria considerar-los i limitar-los en els 

processos de transmissió de coneixements i destreses bàsiques i paulatinament relegar-

los a un pla secundari. 
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Els mètodes actius, on l’alumnat seria el protagonista, haurien de ser imprescindibles 

per tal de transmetre la competència d’acció ja que seria mitjançant l’acció com 

s’aprendria a actuar i a desenvolupar-se per capacitar-se i actuar eficient i 

competentment en un futur pròxim en els àmbits professionals de les seves titulacions. 

 

En un altre nivell, apareixerien i ocuparien un espai específic les formes socials, tot i no 

ser pròpiament dit mètodes formatius. Aquestes tindrien sentit pel que respectaria a la 

transmissió de competències més transversals en funció de les condicions de treball, en 

grup, en equip, col·lectivament, cooperativament, físicament, a distància i en ocasions 

individualment. Propostes estratègiques com la classe magistral activa participativa, els 

debats, la resolució de miniprojectes o problemes en grup, la formació d’equips 

col·laboratius, els fòrums o els treballs en grups de diversos centres o interdisciplinaris 

serien representatives d’activitats que cercarien potenciar alguna competència més que 

assolir uns conceptes disciplinaris. 

 

Avui dia no n’hi hauria prou amb la competència tècnica, havent de considerar a més a 

més les competències socials, els procediments, les formes de comportament...també 

seria cert que caldria defugir del desenvolupament aïllat de cada una de les 

competències requerides si no volguéssim caure en una perpetuació especialitzada i 

gens útil en les condicions actuals del context.  
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13.6. EL PROFESSOR COM A MEDIADORS D’AQUEST CANVI. 

 

13.6.1. Com afectaria l’evolució de la formació al professorat. 

 

Les tendències més actualitzades de com afrontar la definició dels perfils de formació 

de les titulacions científiques i tècniques, com hem reflectit anteriorment, 

s’encaminarien cap a la definició de les competències que caracteritzarien a un futur 

professional de l’àmbit científic o tècnic particular i aquestes traduïdes a competències 

de formació que descriurien al futur graduat. 

 

Arribats a aquest punt, voldríem  recordar que aquesta nova orientació, transformaria en 

part la visió metodològica més centrada en l’aprenentatge de l’alumne i més allunyada 

del rol central del  professor. Alhora hauríem  indicat com la definició en competències 

comportaria la potenciació d’estratègies on es combinessin el treball de diverses 

competències i la necessitat d’assumir i integrar competències en àmbits més 

transversals, com la comunicació o l’àmbit més social. 

 

En definitiva aquesta càrrega acabaria sent suportada pel professorat de les diverses 

facultats científiques i tècniques, sobre els quals residiria la responsabilitat de traduir 

aquestes competències formatives a treballar i assolir i el conjunt de sabers, 

coneixements i habilitats a transmetre als alumnes en sessions de formació.  
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És a dir els professors serien els encarregats de definir el pla de formació, en definitiva, 

les metodologies, estratègies i activitats en línia amb els objectius de formació que es 

desprenguessin de les competències definidores de la titulació i de les necessitats 

detectades, així com els sistemes d’avaluació i validació. 

 

Sembla clar, la necessitat de recolzament i suport que aquest col·lectiu hauria demandat 

per tal de portar aquest procés de transformació dels perfils de formació de les diverses 

titulacions. Des d’un punt de vista de formador de formadors de formadors de l’àmbit 

científic i tècnic semblaria evident la necessitat d’afrontar aquest pas en garanties i 

desenvolupar diverses eines de suport tant al professorat com a aquells que haurien de 

desenvolupar la formació contínua d’aquests, els formadors de formadors. 

 

La necessitat detectada de revisar i reorientar les distàncies que es poguessin detectar 

entre les competències formatives definidores de les titulacions científiques i tècniques i 

les metodologies, estratègies i activitats aplicades per tal d’assolir-les, ens hauria portat 

a avançar en aquest estudi i realitzar una sèrie de propostes i punts els quals redefinir 

per perseguir la millora de la pròpia formació. 

 

Abans de continuar avançant, voldríem  ressaltar la importància i la responsabilitat dels 

formadors que configuren totes i cadascuna de les titulacions científiques i tècniques 

dins d’aquest procés de redefinició en competències dels perfils formatius i de les 

tasques que haurien de desenvolupar per estar aquestes integrades en les competències 

professionals de tot formador. 
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Cada evolució, desenvolupament que afecti a les professions, a les situacions 

professionalitzadores dels futurs graduats de les titulacions científiques i tècniques, per 

coherència, això hauria de repercutir en el desenvolupament del professional de la 

formació, en aquest cas, al professorat de les titulacions científiques i tècniques i 

conseqüentment als formadors d’aquests, és a dir als formadors de formadors de la 

formació contínua del professorat. 

 

Aquest efecte esdevindria finalment, afectant i obligant a la regeneració o creació de 

noves competències dels formadors de l’àmbit científic i tècnic, a més a més aquesta 

responsabilitat els pertocaria ja que formaria part de les competències que definirien a la 

professió, al professorat científic i tecnològic. Seguidament recordarem algunes de les 

competències que definirien aquest perfil professional que creiem que visualitzarien 

aquest enfocament cap a aquest perfil i la necessitat de regeneració que estaríem 

proposant. 

 

 

13.6.2. Competències del professorat científic i tècnic. 

 

El perfil de competències del professorat vindria definit de sortida per ser aquell 

professional responsable de la planificació de la formació coherent entre els nivells de 

planificació, referint-nos a l’avaluació de les necessitats de formació, l’establiment 

d’objectius, el disseny del pla/programa i l’avaluació del procés, resultats i impacte 

d’aquesta. 
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Des d’un model contextual i crític de formació, el qual defensem, la tasca del formador 

consideraria quatre referents bàsics: 

 

1. Una preparació en l’estructura científico-cultural que li incumbeixi al 

formador; els continguts de la disciplina o disciplines que com a formador 

més o menys especialitzat hauria de dominar (electrònica, mecànica...). 

2. La integració de les estructures pedagògiques que formarien part de les 

bases del currículum. 

3. Una preparació i una integració de la realitat del món del treball entesa en 

sentit ampli i en tots els seus aspectes (noves formes d’organització del 

treball, mobilitat laboral, realitat europea...). 

4.  El procés permanent d’innovació seria l’element sobre el qual es 

transformarien les accions formatives en funció de les necessitats del 

context i com a fruit dels processos de reflexió i de contrastació.  

 

 Des d’un punt de vista de model de formació humanista i crític, la visió del procés 

d’ensenyament s’aniria desplaçant del professorat cap a l’alumnat, això encaixaria amb 

el model de definició de les titulacions científiques i tècniques per competències que ja 

hauríem ressaltat, així doncs, algunes de les competències del professorat científic i 

tècnic a evolucionar podrien ser les següents: 

 

 El formador hauria de tindre en compte les necessitats, interessos i experiències 

de l’alumnat. 
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 El formador i l’alumnat haurien de participar conjuntament en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge. 

 El treball individualitzat agafaria un nou referent; les necessitats, interessos i 

experiències de l’alumnat. 

 El professor hauria d’assumir una funció de facilitador del procés 

d’aprenentatge sense ser l’únic punt de referència de l’alumnat. 

 

 

13.6.3. Orientacions pel canvi metodològic. 

 

Com ja hauríem destacat, la necessitat detectada que les metodologies, estratègies i 

activitats plantejades dins dels plans de formació de les titulacions científiques i 

tècniques fossin respectuoses amb l’objectiu de perseguir l’assoliment per part de 

l’alumnat de dites titulacions de les competències de formació que definirien els seus 

perfils, esdevindria una responsabilitat i un treball del professorat dins del 

desenvolupament i formació de les seves competències professionals, ja que formarien 

part de les competències que els definirien: 

 

 La selecció de la modalitat d’organització de la formació més adequada segons 

l’avaluació de necessitats. 

 El disseny i desenvolupament de la formació seleccionant les estratègies 

didàctiques més adequades. 

 El disseny dels materials didàctics necessaris per desenvolupar la planificació. 
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 L’avaluació de la formació establerta i el seu impacte en l’estructura. 

La metodologia de descripció de competències de formació obligaria als formadors a 

realitzar més d’un canvi respecte de les metodologies més clàssiques centrades en la 

descripció de coneixements i conceptes, així doncs, les competències del professorat 

s’haurien de veure afectades i evolucionar en els següents aspectes per tal de fer cap en 

aquest procés d’evolució de la formació científica i tècnica: 

 

 Proporcionar el tipus de formació més adequada en funció de les necessitats 

individuals i socials de l’alumnat i de l’àmbit professional científic i tècnic. 

 Vincular les situacions de formació amb les de treball, acostant-se tant com es 

pugui a situacions professionals vinculades a la titulació. 

 Dissenyar processos de formació oberts i flexibles. 

 Utilitzar allò quotidià, és adir, experiències, accions, problemes...com a base per 

al desenvolupament de les accions de formació. 

 

Per tancar aquest apartat de sensibilització de la responsabilitat del professorat en aquest 

procés i destacar la importància de treballar per potenciar la conjunció de les definicions 

de competències de formació de les titulacions científiques i tècniques i les 

metodologies, estratègies i activitats que es desenvoluparien per a assolir-les, voldríem 

ressaltar el paper dins de l’àmbit de la recerca, innovació i investigació dins del camp 

pedagògic centrat en l’àmbit científic i tècnic que tindria el professorat d’aquestes 

titulacions, evidentment acompanyat i suportat pels formadors de formadors de la 

formació contínua d’aquests i pels formadors de formadors de formadors de l’àmbit 

científic i tècnic.  
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Conseqüentment això s’hauria de veure reflectit en l’evolució d’algunes de les 

competències professionals que definirien aquest perfil com serien: 

 

 El millor mètode del qual disposaria el professorat per gestionar el procés 

d’ensenyament aprenentatge seria la investigació-acció. 

 El professor per sobre de tot hauria de ser un investigador i un innovador de la 

seva pràctica diària. 

 Constant innovació i investigació pel que faria referència a l’entorn d<e les 

possibilitats de la formació. 

 El desenvolupament de nous productes formatius i l’ús de les noves tecnologies. 
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13.7. LA PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA. 

 

Un primer acostament a la noció de la planificació seria entendre-la com el disseny de 

l’acció formativa. Dissenyar faria referència a plasmar en un projecte les nostres 

previsions, intencions i metes i els modes amb els quals aconseguir-les. 

 

Tot i això, caldria que tinguéssim present la naturalesa social i històrica del fenomen 

educatiu, la qual la data d’una particular complexitat, singularitat, incertesa i ambigüitat. 

Estaríem parlant sempre d’un fet singular, obert a la qüestió del sentit i carregat de 

significació, no podria determinar-se ni preconfigurar-se prèviament en tots els seus 

matisos. 

 

Defensem que la formació hauria de ser un fenomen social de comunicació i intercanvi 

dinàmic, un sistema viu on els elements s’haurien de definir en funció de l’intercanvi i 

el sistema es configuraria com a conseqüència de la participació activa, i en part 

autònoma, no previsible dels elements que participen en la comunicació. 

 

El disseny implicaria previsió i intencionalitat de l’acció abans de realitzar-la, hauria de 

suposar certa clarificació dels elements que entren en joc i certa ordenació dels 

mateixos. Això comportaria que encara que acceptéssim l’elevada ambigüitat del 

fenomen educatiu, això no hauria de significar que haguéssim de deixar-ho en mans de 

l’atzar, la intuïció o la bona voluntat. 
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Figura 13.3.: Model pel disseny de la pràctica educativa destacant el disseny de les activitats. 

 

Seria important procedir de mode intencional, reflexionant abans d’actuar sobre allò que 

es vol obtenir (els objectius, les metes en concordança amb les competències formatives 
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que definirien cada una de les titulacions científiques o tècniques), del que s’intentaria 

transmetre (els continguts, habilitats i valors de l’especialitat científica o tècnica), de 

com podríem aconseguir-ho de la forma més adequada (metodologies, estratègies i 

activitats d’ensenyament aprenentatge que escolliríem per promoure l’adquisició de tots 

els continguts, habilitats i valors del perfil de la titulació i en consonància amb la 

integració per part dels alumnes de les competències formatives que caracteritzarien un 

graduat en la seva especialitat) i fins a quin punt s’hauria aconseguit arribar a les metes i 

objectius prefixats (l’avaluació de cada una de les parts de la planificació formativa). 

 

Per mitjà del disseny i la planificació estaríem eliminant el sentit negatiu de la 

improvisació i de l’atzar en la tasca docent, això no voldria dir que ens trobéssim davant 

de l’impossibilitat de canviar detalls i modificar accions o activitats durant el 

desenvolupament i materialització de la planificació com a resposta a les situacions 

dinàmiques i canviants que anessin apareixent. 

 

En resum, l’ensenyament requeriria per part del professorat la presa d’un nombre 

determinat de decisions prèvies a la funció d’aquest, els fonaments i la coherència de les 

quals dependria en certa manera els resultats de la seva activitat educadora. Així des del 

punt de vista d’aquest treball ens centraríem, com destaquem en la figura 12.1 “Model 

pel disseny de la pràctica educativa destacant el disseny de les activitats”, en quines 

serien les metodologies, estratègies i activitats que promourien més l’adquisició i 

integració de les competències de formació que perfilen els graduats científics i tècnics. 
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Creiem en la planificació i revisió constant de cada una d’aquestes etapes i dels seus 

detalls. Hauria de ser possible l’avaluació i revisió de qualsevol de les seves etapes i que 

d’aquesta forma es tornés a reactivar tot un procés d’adaptació de la planificació 

establerta. Com ja hauríem anat anunciant al llarg del treball, veuríem aquest procés 

d’una forma dinàmica, modificable i no estàtica, això si, dins de la coherència del 

mateix model. 

 

Així doncs, creuríem convenient plantejar als formadors de formadors i al professorat 

dels àmbits científics i tècnics la necessitat de revisar la coherència i efectivitat del 

desenvolupament de les metodologies, estratègies i activitats que es plantegessin i es 

duguessin a terme en el desplegament dels coneixements, habilitats i valors científics i 

tècnics en consonància amb l’assoliment i integració de les competències que definirien 

cada una de les titulacions corresponents, per mitjà del pla de formació establert 

actualment. 

 

La planificació de les sessions de formació dins de les titulacions de l’àmbit científic i 

tècnic hauria de comprendre i assimilar totes aquelles facetes que la farien única i 

específica, així hauria de fer referència a l’àmbit científic i tecnològic en el qual es 

desenvolupa la investigació, acció i aplicació, tant del professorat com dels formadors 

de formadors, i alhora caldria preveure la formació i la futura situació de treball dels 

destinataris, els alumnes de les titulacions científiques i tècniques.  
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13.8. EL PLANTEJAMENT DE LES COMPETÈNCIES DE 

FORMACIÓ EN LES TITULACIONS CIENTÍFIQUES I 

TÈCNIQUES. 

 

En aquest apartat de l’estudi voldríem incidir en com afrontar i plantejar les 

competències de formació que definirien l’ampli camp de les titulacions científiques i 

tècniques i descriure una primera orientació de com desenvolupar-les i potenciar-les per 

mitjà de la planificació educativa de les sessions de formació del professorat científic i 

tècnic. A la vegada marcar el camí de la formació contínua del professorat d’aquests 

camps, formació treballada i  desenvolupada pels formadors de formadors tant d’un 

perfil més pedagògic com científic o tècnic que treballen per promoure l’aprenentatge 

del professorat al llarg de la seva vida professional. 

 

Com ja hauríem mostrat anteriorment quan parlàvem sobre com enteníem les 

competències professionals i conseqüentment les competències de formació de les 

diverses titulacions, proposaríem dividir les competències dels perfils tècnics i científics 

en tres grans blocs de competència, així les emmarcaríem com a competències 

cognitives, pràctiques i transversals: 

 

 Habilitats Cognitives (també les podríem anomenar competències relacionades 

amb els Coneixements o Teòriques): Totes aquelles relacionades amb la 

disciplina particular d’estudi, relacionades amb tasques intel·lectuals, aquí 

inclouríem també les competències relacionades amb la solució de problemes. 
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 Habilitats Pràctiques (també podríem anomenar-les competències relacionades 

amb les Habilitats/Destreses o Procediments): Aquelles competències que 

formin part de la disciplina particular d’estudi de caire pràctic com podrien ser 

les relacionades amb el treball al laboratori o el taller. 

 

 Habilitats Transversals (també podríem referir-nos a elles com a competències 

Instrumentals, Personals i Sistèmiques): Totes aquelles que es desenvolupen 

en el context de la disciplina d’estudi i que són de naturalesa general i aplicables 

en altres contextos. 

 

En aquest punt, ens agradaria recordar, com ja hauríem ressaltat anteriorment mentre 

descrivíem els perfils de formació de les titulacions científiques i tècniques, que la 

major distància entre les competències dels titulats i les necessitats de les empreses es 

trobaria en el que es podria denominar l’àrea competencial de les habilitats 

comunicatives com redactar i presentar informes, dinamitzar i liderar equips de treball o 

la utilització de tècniques de negociació. 

 

Això evidenciaria que bona part del treball d’aquest estudi hauria de perseguir promoure 

i potenciar les metodologies, estratègies i activitats que ressaltessin l’ús i 

desenvolupament de les competències integrades en el tercer bloc, les competències 

transversals, per ser aquestes les més oblidades dins dels cursos científics i tècnics i 

treballades majoritàriament de forma paral·lela i poc integrada amb la resta de 

competències de caire més intel·lectual o pràctic. 
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A partir de la divisió de les competències de formació de les titulacions científiques i 

tècniques que acabem de mostrar, proposaríem una segona divisió d’aquestes per tal 

d’aglutinar-les en grups de competències d’un perfil similar amb la intenció de 

sintetitzar i organitzar el desplegament de les competències que podrien definir de 

forma general les titulacions científiques i tècniques. Tot això, sense entrar en definir la 

infinitat de competències particulars que diferenciarien els diferents àmbits i perfils 

tècnics i científics, és a dir, les competències més tècniques que diferenciarien un 

químic, d’un enginyer químic o aquest d’un enginyer informàtic...  

 

Amb aquesta premissa proposaríem els següents camps per definir i agrupar les 

competències definitòries dels perfils científics i tècnics: 

 

 Competències tècniques, evidentment per cada titulació serien ben diferents. 

 Utilitzar idees i tècniques matemàtiques. 

 Resoldre problemes. 

 Aptitud cap a la pràctica. 

 Capacitat de síntesi de solucions. 

 Recollir, analitzar i organitzar informació. 

 Comunicar idees i informació. 

 Planificar i organitzar activitats. 

 Treballar amb altres persones i formar part d’equips. 

 Pensament crític. 

 Orientació a l’empresa. 

 Capacitat d’aprendre al llarg de la vida. 
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13.9. SEQÜENCIACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ 

AL LLARG D’UNA PLANIFICACIÓ CURRICULAR. 

 

El nostre plantejament de la planificació formativa d’una titulació científica o tècnica 

passaria per veure el conjunt de competències que l’alumne hauria d’assolir d’una forma 

gradual i amb diferents nivells d’exigència. Els nivells inicials s’haurien de tindre 

presents quan  els estudiants comencessin els estudis i conseqüentment, quin hauria de 

ser el grau de competències que aquests haurien d’assolir. 

 

Un aspecte que ens semblaria molt interessant seria el fet que les competències 

definitòries dels perfils tècnics i científics, d’una forma molt general i com a pauta pel 

desenvolupament d’aquestes, caldria treballar-les seguint una seqüència preestablerta 

dins de la planificació de tota la titulació, així podríem presentar una seqüència tipus 

com a proposta de l’estudi: 

 

 Primera etapa: 

o Competències de comunicació, tant a nivell d’expressió escrita en 

treballs, informes, presa d’apunts, com a nivell d’expressió oral 

mitjançant l’exposició de treballs. 

o Competències científiques/tècniques, com la capacitat d’anàlisi i de 

síntesi a l’hora d’identificar problemes i les seves solucions. 

o Competències interpersonals, promoure el treball de pràctiques en 

grups, la resolució de problemes col·lectiva... 
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o Els valors ètics que es van enfortint a mesura que avança el procés 

formatiu. 

 

 Segona etapa: 

o Aprofundiment de les competències desenvolupades anteriorment. 

o Increment de l’adquisició de coneixements. 

o Treball d’habilitats i competències de caire tecnològic dels diferents 

camps de la disciplina en concret. 

o Iniciar en les competències de desenvolupament en 

l’autoaprenentatge. 

 

 Tercera etapa: 

o Continuació del desenvolupament de les competències anteriors. 

o Competències de lideratge i raonament crític. 

o Adaptar-se a l’audiència, modelització de situacions reals. 

o Iniciativa i esperit emprenedor. 

o Creativitat. 

 

 Quarta etapa: 

o Assentament de totes les competències anteriors. 

o Internacionalització. 

o Experiències reals. 
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13.10. MODEL DIDÀCTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 

COMPETÈNCIES CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES. 

 

13.10.1. Models didàctics per al desenvolupament de les competències. 

 

Les competències les entendríem d’una forma contextual, és a dir, no es seria competent 

en abstracte, es seria competent en determinat aspecte o situació, per tant la seva 

transferibilitat seria un aspecte llargament qüestionat. La clau es trobaria en la selecció 

d’aquells nuclis competencials que permetrien el desenvolupament del graduat en les 

diferents àrees d’acció que aquest anés trobant al llarg de la seva vida professional. 

Conseqüentment els formadors, i aquí inclouríem des del professorat d’aquestes 

titulacions fins als formadors de formadors de formadors de l’àmbit científic i tècnics, 

ens la jugaríem en el disseny del perfil de formació. 

 

Com ja hauríem descrit anteriorment, el perfil de formació definit en competències 

passaria a ser quelcom més que l’acumulació de coneixements, habilitats i valors, per 

esdevenir un perfil de formació global, on la presència de bits discrets d’informació no 

seria tant rellevant com la capacitat d’ús i desenvolupament de nous 

coneixements/destreses davant de situacions o problemes complexes. 
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Els estudiants aprendrien formes resumides de resultats científics i tecnològics sense 

enfrontar-se amb la naturalesa d’aquests resultats i l’actitud crítica requerida per a poder 

apreciar-los. 

 

Les visions del món haurien evolucionat, la qual cosa hauria d’implicar canvis en les 

formes d’impartir el coneixement sobre el món, si el que es pretengués fos donar un 

coneixement rellevant. 

 

Així, des d’una visió més racionalista, caldria veure el coneixement com a un producte 

de la ment generat a través del rigor lògic i de la raó, associat a enfocaments docents de 

reproducció i transmissió verbal, més clàssics com les metodologies expositives, que 

permetessin l’apropiació de continguts. 

 

Alhora un punt de vista més empíric, on l’observació i la inducció, la hipòtesi i 

l’experimentació ens permetria assolir el coneixement objectiu, el currículum 

s’estructuraria mitjançant seqüències tancades d’activitats que permetrien 

l’assimilació del coneixement. 

 

Fent un enfocament més alternatiu on es visqués la ciència condicionada social i 

històricament i el coneixement com a temporal i relatiu, la metodologia més propera 

seria la recerca sobre problemes significatius com a eix de construcció de significats. 
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Un altre possible enfocament seria adoptar la tecnologia pròpia de la disciplina en 

concret d’estudi com a eix curricular amb el que desenvolupar la planificació formativa. 

Es plantejaria començar per la tecnologia, ja que aquesta seria el motiu per mostrar la 

rellevància de les activitats científiques i tècniques. Els temes o tecnologies donarien 

el context en el qual les habilitats i el coneixement tindrien un significat. Seria una 

justificació anàloga a la que empraríem per introduir i fonamentar l’enfocament de 

l’aprenentatge basat en problemes. 

 

Des d’un enfocament constructivista, les competències implicarien una nova direcció de 

l’aprenentatge en el qual l’estudiant passaria a ser l’artífex principal, el constructor del 

seu propi aprenentatge. Els alumnes anirien construint el seu coneixement ancorant-lo 

en els coneixements i comprensions prèvies. Conseqüentment es veurien afectats tant 

els objectius del currículum de les titulacions com a la vegada el rol a desenvolupar per 

part de l’alumne. 

 

Objectius del currículum: 

 Coneixement sobre la ciència: com i perquè sabem 

 Èmfasi en el creixement del coneixement i desenvolupament de les explicacions. 

 Profunditat del coneixement. 

 Coneixement científic contextualitzat. 
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Rols de l’alumne: 

 Alt ímput, imatge activa. 

 Significats científics i tècnics negociats. 

 Alt nivell de reflexió. 

 Ús de coneixement estratègic, basat en principis. 

 

 

13.10.2. Tria del model didàctic per al desenvolupament de les 

competències. 

 

Totes aquestes visions del món del coneixement científic i tècnic, desembocarien en els 

models didàctics que es presentarien, aquests no s’haurien d’entendre com a algoritmes 

traslladables automàticament a la pràctica formativa. Els models didàctics no es podrien 

aplicar literalment ja que, donada la naturalesa complexa i dinàmica de l’acció 

educativa, no és possible traslladar un principi teòric en una única praxis. 

 

La formació hauria de ser una activitat en la qual no existeixin ortodòxies. Dos 

professors diferents orientats pel mateix model obtindrien concrecions ben diferents. 

Tots aquests models, més aviat, haurien de ser principis generals i bàsics que haurien 

d’orientar i il·luminar l’acció i que serien contextualitzats en funció de les contingències 

contextuals que anessin produint-se i que solen ser ben imprevisibles. 
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L’opció metodològica seria el resultat d’un procés de decisió en el qual haurien de ser 

considerades les necessitats detectades, els objectius i continguts del programa, el temps 

i els recursos disponibles, el nombre d’alumnes... 

 

Creiem interessant remarcar que quan el formador es decanta per un model determinat i 

les seves activitats corresponents, no ho hauria de fer només en funció de la pretesa 

eficàcia i adequació  a uns continguts i objectius determinats, sinó que, en moltes 

ocasions, caldria que dita opció es prengués ja que amb el mètode seleccionat es 

potencies paral·lelament altres aprenentatges diferents dels pretesos inicialment 

però alhora desitjats. Així faríem referència a un munt de les competències del tercer 

bloc, les competències transversals, les quals caldria proposar-se com potenciar el seu 

treball per mitjà de propostes metodològiques que les emmarquessin. 

 

Per exemple la decisió d’optar per un model actiu que facilités i potenciés entre els 

alumnes la seva participació activa en la construcció del seu aprenentatge no s’hauria de 

realitzar tant sols per la seva eficàcia en l’aprenentatge de certs continguts, sinó perquè 

a més a més, amb aquest model es podrien realitzar certs aprenentatges col·laterals com 

el desenvolupament de la responsabilitat personal i l’autonomia individual, que amb un 

model menys participatiu no s’aconseguirien. 

 

Els diversos models estableixen diferències entre el que es pretendria i el com es 

pretendria, segons fos el mètode seleccionat es vehicularien els continguts, els objectius, 

les activitats per tal d’assolir les competències de formació. Així alguns mètodes 
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recalcarien en la dimensió més axiològica, dels valors, dels continguts, mentre que 

d’altres en destacarien la vessant més conceptual. 

 

Caldria que integréssim dins la pròpia docència i fer-nos conscients que tot mètode 

comportaria un determinat clima social el qual també seria aprés i integrat per 

l’alumnat. Conseqüentment, models socials que suposessin grups democràtics crearien 

sistemes socials democràtics i exigirien que l’alumnat aprengués a més a més dels 

continguts i habilitats de la disciplina científica o tècnica, l’assumpció de valors 

característics dels perfils científics i tècnics o d’altres més generalistes i universals com 

podrien ser la solidaritat i el respecte. 

 

La nostra 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 guiar 

tot aquest procés de planificació docent i alhora 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 
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eines i recursos per a que els formadors de formadors i el professorat siguin capaços 

d’adaptar-les, desenvolupar-les i decidir quan tocaria l’aplicació d’una o l’altre.  

 

Creiem que en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia hauria d’haver-hi cabuda 

per a les dues metodologies docents tant antagòniques a primera vista però totalment 

complementàries i sumatives i amb els seus espais d’aplicació al llarg d’un curs. 

 

Tot i que la majoria de documents consultats quasi sempre farien referència a les 

metodologies de caires més expositius o pràctics, caldria que anéssim incorporant també 

dins de l’àmbit de la formació del coneixement científic i tècnic altres enfocaments 

metodològics, de manera que ampliaríem la forma de com abraçar les competències de 

formació de les titulacions científiques i tècniques i com intentar assolir-les respectant i 

ampliant les vessants des de les quals treballar-ne la seva integració. 

 

Així doncs, podríem enfocar el desenvolupament de la formació des de diverses 

orientacions, la majoria d’elles haurien anat sent anunciades i desplegades de forma 

indirecta durant el treball, però arribats a aquest punt seria apropiat destacar-les per 

mitjà d’un esforç de síntesi. 

 

Des d’un bon principi hauríem direccionat el desplegament del disseny formatiu cap a 

les metodologies que fomentessin la participació activa de l’alumnat, allunyant les 
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nostres propostes dels desplegaments més clàssics expositius i amb una participació més 

aviat passiva de l’alumnat.  

 

En conseqüència, ens decantaríem per promoure les metodologies participatives 

enfront de les expositives, potenciar les metodologies centrades en l’alumne i 

allunyar-nos poc a poc de les metodologies magistrocèntriques, centrades en el paper 

principal del professor. Seguint per aquest camí, anunciaríem que caldria decantar-se 

per aquelles metodologies on es perseguís un paper actiu de l’alumne enfront del clàssic 

rol passiu de l’alumnat en els dissenys formatius més clàssics. 

 

 

METODOLOGIES DOCENTS 

 

 

PARTICIPATIVA 

 

EXPOSITIVA 

 

 

MAGISTROCÈNTRICA 

 

 

CENTARDA en l’ALUMNE 

 

PASSIVA 

 

ACTIVA 

 

 

NO DIRECTA 

 

 

DIRECTA 

 

TANCADA 

 

OBERTA 

 

 

INDIVIDUALITZADA 

 

COL·LECTIVA 

 

 

PERSONALITZADORA 

 

SOCIALITZADORA 

 
Figura 13.4.:.Metodologies docents. 
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Durant el desplegament de l’estudi, hauríem destacat altres característiques de les 

competències i de les activitats que les abordarien que ens haurien de fer pensar que 

l’elecció metodològica hauria d’apostar descaradament per valorar altres conceptes com 

premiar les metodologies socialitzadores enfront de les de caire personalitzador. En 

aquesta línia també ens hauríem de decantar cap a aquelles metodologies que 

potenciessin les vessants col·lectives per davant de les que promoguessin metodologies 

individualistes, així com aquells enfocaments que abordessin la docència des de punts 

de vista oberts i directes abans que aquelles metodologies més tancades i indirectes. 

 

Recollides les diverses formes metodològiques mitjançant les quals podríem enfocar el 

desplegament del disseny formatiu vàlid per a una titulació científica o tècnica, ens 

decantaríem en aquest cas cap a una metodologia la qual podríem definir com a 

Metodologia Activa Participativa Individualitzada i Col·lectiva Socialitzadora 

centrada en l’Alumne. 

 

Pretendríem desenfocar l’aprenentatge científic i tecnològic més lluny de la figura del 

professor per enfocar-la més cap a l’alumne, donant-li a aquest un paper actiu en el 

seu propi aprenentatge com a valor científic i tecnològic que es vol transmetre. La 

figura de professor seria igualment important però amb uns rols diferents i 

contextualitzats a la fi que es desitjaria arribar. Aquests rols s’acostarien més a funcions 

com guia en les fases de cerca d’informació, o de mediador durant els debats, o 

d’assessor en el desplegament de projectes o treballs. 
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La metodologia desitjaria fer participar a l’alumne en projectes il·lusionants on es 

potencies la feina i treball individual de cada alumne, la qual fos possible identificar i 

valorar a nivell personal,  però en benefici d’un projecte comú que també fos possible 

d’avaluar com a conjunt, i així també valorar la feina de grup, el treball en equip tant 

característic dels estudis científics i tecnològics. La proposta perseguiria la premissa del 

treball individual pel grup i el benefici del treball en equip per abordar grans objectius, 

projectes que beneficiarien a cada un dels individus individualment i al conjunt 

col·lectivament a la vegada , individualitzada socialitzadora. 
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13.11. ESTRATÈGIES I ACTIVITATS PER LA DOCÈNCIA 

CIENTÍFICA I TÈCNICA. 

 

La tasca d’elaboració del perfil de formació consistiria principalment en combinar 

adequadament les competències a assolir, els continguts, habilitats i valors a impartir i 

les estratègies i activitats disponibles orientades per la definició metodològica. 

 

L’objectiu final d’aquesta tasca integrada en el perfil de competències dels formadors, 

és a dir, en aquest cas al professorat de les titulacions científiques i tècniques, seria 

obtenir una proposta de currículum seqüenciat i estructurat en assignatures, crèdits i 

unitats didàctiques, cadascuna d’elles descrites en termes d’objectius de formació, de 

continguts, habilitats i valors formatius, activitats per realitzar i procediments 

d’avaluació. 

 

 

13.11.1. Com abordar l’elecció d’estratègies i activitats. 

 

La forma més clàssica d’estructurar els continguts, habilitats i valors que definirien una 

titulació científica i tècnica en matèries i assignatures, consistiria en decidir-ne les 

estratègies i activitats pertinents orientades per la metodologia formativa escollida i 

perseguint la integració per part dels alumnes de les competències que definirien al 

graduat de la titulació d’estudi, així com els procediments d’avaluació. 
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Un anàlisi posterior de l’estructura obtinguda permetria jutjar quines competències 

cognitives, pràctiques i transversals permetrien assolir el disseny desplegat. La 

comparació amb les competències que es pretenien assolir, és a dir les que en resulten 

del perfil de formació de la titulació, permetria detectar les mancances del disseny dut a 

terme i per tant possibilitar-ne la correcció, tot modificant les estratègies i activitats 

oportunes en determinades matèries, assignatures o crèdits per tal d’intentar acostar-se 

el més possible al perfil de competències desitjat per a aquella titulació. 

 

Podríem doncs, afirmar que aquest estudi es trobaria justament en aquest punt de la 

planificació formativa de les titulacions científiques i tècniques, en el moment d’avaluar 

si el disseny treballat fins al moment aconseguiria integrar totes les competències que es 

plantejarien com a òptimes per al perfil de la titulació, i a la vegada, detectar quines 

competències en quedarien fora o en uns nivells allunyats dels desitjats.  

 

La tasca del formador de formadors de formadors de l’àmbit científic i tècnic no 

s’hauria de limitar en provocar aquesta pregunta dins del col·lectiu de professors que 

desenvolupessin les titulacions científiques i tècniques, sinó que hauria d’anar més enllà 

i proposar estratègies i activitats que si aconseguissin fomentar l’adquisició d’aquestes 

competències, la majoria d’elles del bloc de les competències transversals, les quals 

poguessin ser adoptades pel professorat i pels formadors de formadors de l’àmbit 

científic i tècnic. 
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Una aproximació més alternativa de com elaborar el perfil de formació, molt menys 

habitual, consistiria en enfocar el disseny des de la vessant de les competències, enlloc 

que des de les activitats. Així, a partir de la llista de les competències de formació 

desitjades, determinar quines serien les estratègies i activitats òptimes per tal d’assolir 

cadascuna de les competències, i a partir d’aquí, finalment conferir les assignatures, 

matèries o crèdits combinant les estratègies i activitats docents amb els continguts, 

habilitats i valors del perfil de la titulació que s’haurien d’assolir. 

 

Aquesta segona via de desplegament del disseny podria donar com a resultat un perfil 

de formació i un currículum amb disfuncions de difícil implantació, sobretot en termes 

d’horaris i calendari que requeriria ajustaments posteriors per a poder fer-lo viable.  

 

Seriem partidaris de la primera opció presentada, tot i que ens semblaria important fer 

l’exercici de plantejar el procés a l’inrevés per tal de veure i registrar les divergències 

entre els dos models i com ens podria ajudar aquesta segona forma de desenvolupar el 

disseny per atrobar solucions a les deficiències detectades en el desenvolupament de la 

primera de les opcions, és a dir, desplegar des del punt de vista de les activitats i 

estratègies el disseny de formació.  

 

Per tant, ens hauríem de plantejar aquesta segona opció com a complementària i com a 

camí paral·lel per tal de validar l’elaboració del perfil determinat amb l’opció 

presentada en primera instància. Tant és així, que des d’aquest treball proposaríem des 

del punt de vista de les competències de formació quines serien les estratègies i 
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activitats més idònies per tal d’assolir-les en la seva plenitud, ja que el camí invers seria 

el que ja haurien realitzat des de les diverses facultats el professorat i els formadors 

d’aquestes per tal de dissenyar els plans formatius de cada titulació. L’estudi perseguiria 

doncs, dotar al professorat d’eines conegudes i de noves per tal de dotar les 

planificacions formatives de tal manera que es limitessin encara més les mancances 

detectades, tot intentant arribar a l’optimització final del perfil, recordant sempre que es 

tractaria de perfils en constant evolució i per tant constantment revisable. 

 

 

13.11.2. Les estratègies i activitats dels dissenys científics i tècnics. 

 

Finalment els continguts, habilitats i valors i els objectius de formació haurien de 

confluir en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, i aquestes a la vegada, 

inspirades en els models didàctics, intentar perseguir l’assoliment per part de l’alumnat 

de les competències que definirien el perfil de formació de la titulació científica o 

tècnica en particular d’estudi. 

 

Seria aquest el moment en que s’haurien d’analitzar quines podrien ser aquelles 

activitats més adequades per tal de facilitar l’aprenentatge. Com ja hauríem anat 

anunciant durant el treball, la raó principal de l’existència de la figura del formador de 

formadors de formadors de l’àmbit científic i tecnològic, es trobaria en la línia de 

promoure activitats i recursos útils per a desenvolupar la docència científica i 

tecnològica, amb les quals els professors aconseguissin desplegar els coneixements, 
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procediments i actituds i valors lligats a l’especialitat concreta amb èxit, assolint així els 

objectius plantejats de formació i resolent i cobrint les necessitats de formació de 

l’alumnat. 

 

Com ja en el punt anterior hauríem remarcat, el disseny del perfil de formació hauria de 

combinar adequadament les activitats i estratègies, per tal d’assegurar el 

desenvolupament harmònic de continguts i habilitats de dificultat creixent, així com les 

competències transversals cada cop més properes a les que s’haurien de posar en joc en 

el món professional pel qual caldria que les titulacions formessin. 

 

 Les estratègies docents com a mitjans amb els que desenvolupar les metodologies que 

anteriorment apuntàvem, en termes generals es podrien distingir en tres grans blocs, tot i 

que formulant metodologies col·lectives, cooperatives, participatives...podríem arribar a 

descriure un munt més de blocs amb els quals organitzar i endreçar les estratègies 

docents. 

 

Com a primer apropament mostraríem la següent classificació, on destacarien les dues 

més clàssiques, la transmissió de continguts i les habilitats pràctiques i on faríem 

aparèixer un tercer bloc en el qual destacaríem la resta d’estratègies orientades a 

promoure aquelles competències més transversals de les ciències i la tecnologia: 
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 Les que es fonamenten en la transmissió de continguts, com la classe 

magistral. 

 Les que es basen principalment en la transmissió d’habilitats pràctiques, com 

les pràctiques al laboratori. 

 Les més sintètiques que permetrien formar les competències més transversals, 

com podrien ser el treball per projectes, els projectes final de carrera o el 

laboratori integrat. 

 

Les activitats finalment serien aquells elements de la formació educativa amb els que es 

desenvoluparien les estratègies i que comportarien un treball per al professorat i un 

treball per a l’alumnat. La varietat de pràctiques docents dins de l’àmbit de les 

titulacions científiques i tecnològiques seria considerable i la major part es farien servir 

de forma bastant habitual, si bé de forma no prou sistemàtica.  

 

Com ja hauríem anat apuntant al llarg d’aquest estudi, les deficiències més grans 

detectades es trobarien en les activitats i estratègies per tal d’abordar les competències 

transversals. Això no voldria dir que aquestes no es treballessin durant tota la 

planificació de la titulació, ni que no es plantegessin activitats apropiades per tal 

d’intentar assolir-les.  

 

Però si que estaríem d’acord en que majoritàriament els dissenys de formació abusarien 

de les estratègies i activitats que promourien la integració de les competències 

cognitives i pràctiques més clàssiques i  deixarien el treball de les competències més 
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transversals més en un segon pla, com un objectiu al qual intentar arribar, però sense 

perseguir-lo fermament.  

 

Així doncs, les estratègies que hauríem enquadrat com a més sistèmiques quedarien 

relegades a un ús més complementari i residual amb la intencionalitat de treballar de 

forma més testimonial alguna de les preteses competències idònies del perfil del futur 

titulat. 

 

Seria evident la necessitat de donar-li una forta empenta a tot aquest tipus d’estratègies i 

activitats ja que des del món empresarial i professional en seria una constant reclamació 

respecte a les mancances dels graduats, i  les quals hauríem destacat per perseguir de 

forma insistent l’adquisició  de les competències més transversals que tant se li 

reclamarien a l’alumnat un cop arribat al camp professional, sense deixar de banda, per 

què les integra per definició, les competències cognitives i pràctiques. 

 

Dins d’aquest grup d’activitats de perfil més clàssic que perseguirien l’assoliment de les 

competències cognitives i pràctiques, però que oblidarien el treball paral·lel de la major 

part de les competències transversals, podríem destacar: 

 

 Classe magistral. 

 Presa d’apunts. 

 Creació de resums, esquemes, vocabularis. 
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 Anàlisi de textos. 

 Resolució d’exercicis. 

 Resolució de problemes plantejats prèviament. 

 Pràctiques de laboratori específiques, amb guió detallat (Cook Book Style). 

 Realització d’informes. 

 Visita de fàbrica. 

 Assistència a conferències. 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 

Per l’altre cantó, on les estratègies més sistèmiques aconseguirien el treball de múltiples 

competències dels diversos blocs, incloses competències transversals ja per pròpia 

definició de l’activitat, on l’atzar o la bona voluntat del formador no hi influirien, 

inclourien el treball directe i la promoció d’aquest tipus de competències més arraconat 

i tant reclamat, destacaríem: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Creació de mapes conceptuals. 

 Debats de treball en grup. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en grup o individualment. 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Formació de grups col·laboratius. 
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 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de diferents centres o fins i tot 

interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Programes d’intercanvi i mobilitat. 

 Participació en col·loquis. 

 Ponències i presentacions públiques. 

 Ús de programes d’autoaprenentatge. 

 Treball final de carrera. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 Creació, resolució i avaluació de qüestionaris. 

 Anàlisi de casos. 

 Simulació de conducta. 

 

 

13.11.3. Quin tipus d’activitats caldria potenciar. 

 

Si féssim una ràpida revisió a tots dos llistats, tant al d’activitats més transmissores i el 

de les més sintètiques, ens donaríem compte que les que formen part del primer estarien 

àmpliament desenvolupades i esteses entre els plans de formació de les titulacions 

científiques i tècniques.  

 

Mentre que les que hauríem llistat en el segon bloc, n’hi hauria de molt variable 

transcendència, des d’algunes que formen part de tots els perfils de les titulacions com 
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podria ser el projecte final de carrera, a moltes d’altres amb aparicions testimonials o 

promogudes per la motivació pedagògica i evolutiva de més d’un formador com podria 

ser l’aprenentatge basat en problemes. 

 

Una conclusió ben clara seria que des d’aquest estudi es ressaltes aquest estancament i 

lenta evolució a integrar les activitats més sintètiques que abordarien el treball de les 

competències transversals amb més intensitat sense oblidar les competències cognitives 

i pràctiques. Alhora des d’aquí caldria proposar i potenciar aquestes activitats i 

relacionar-les amb les competències que serien capaces d’assolir-se amb el seu 

desenvolupament. 

 

Les competències que els estudis universitaris haurien de desenvolupar, haurien de ser 

tant les de caràcter tècnic (la majoria de les competències cognitives i pràctiques) com 

les de caràcter professional ( la major part de les competències transversals), entenent 

com a tals aquelles que permetessin als estudiants de les titulacions científiques i 

tècniques desenvolupar les seves futures tasques tècniques en un entorn professional 

concret. 

 

La integració dels dos tipus de competències s’hauria d’abordar, en aquest 

desplegament per mitjà de la utilització de metodologies docents com l’aprenentatge 

basat en problemes. Aquestes podrien ser considerades un primer factor clau de la 

integració desitjada, mentre que d’altres competències es podrien obtindré utilitzant i 

aplicant tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
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Amb un disseny d’aquest tipus es podria aconseguir progressivament i paulatinament la 

inclusió de les competències tècniques que el futur graduat hauria d’adquirir, així com 

les professionals que serien imprescindibles per assegurar el desenvolupament de les 

primeres. 

 

Estaríem d’acord en el plantejament que les competències no serien tals sinó es posessin 

en joc, per tant, i reflexionant sobre les metodologies de formació les quals 

possibilitarien donar un gran protagonisme als aspectes que podrien lligar els estudis 

amb la realitat professional, destacaríem: 

 

 Aquelles estratègies o activitats que proposin el plantejament de problemes 

reals, per ser resolts en un termini prefixat, com ara podrien ser: 

 

o Projectes. 

o Problemes industrials. 

o Treballs final de carrera. 

o Grups de treball o de discussió de situacions reals. 

 

 El conjunt d’estratègies o activitats que possibilitin el contacte amb la realitat 

industrial, on es possibilités el treball per part dels alumnes d’aquells aspectes 

tant difícils de simular acadèmicament, tot fomentant: 
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o Visites a fàbrica. 

o Estades i pràctiques en empreses d’una durada apreciable i realment 

supervisades i tutelades des de l’acadèmia, amb objectius concrets i 

planificació el màxim de rigorosa. 

o Aprendre les relacions de dependència i d’autoritat. 

o L’acompliment de terminis. 

o La presa de decisions en absència de tota la informació. 

 

 La participació de professional industrials, lligats al desenvolupament 

empresarial del sector, en la definició i la impartició de l’ensenyament, fet que 

caldria que es consideres imprescindible per a la formació real del futur 

professional. 

 

 

Hi hauria un tipus de competències que caldria que l’alumne assolís, que s’adquiririen 

de manera prou difusa en múltiples activitats i per simple presència de l’alumne en el 

centre educatiu, tot i això no hauríem d’oblidar-les i caldria promoure´n el 

desenvolupament i compliment: 

 

 Puntualitat. 

 Ordre. 

 Comunicació àgil. 

 Relació amable. 

 Esperit de col·laboració. 
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 Netedat. 

 Respecte a les persones i coses. 

 

Tot aquest llistat caldria que fossin valors que s’haurien de respirar en l’atmosfera del 

centre i en cadascun dels moments i activitats que en ell es desenvolupessin. Hauria de 

ser responsabilitat dels equips directius del centre i del professorat mateix d’aquest 

clima, el qual hauria de ser un element formatiu de primer ordre.  

 

Tot i això, defensaríem el punt de vista des del qual promoure la reducció màxima de 

competències de formació dels titulats que no formessin part de les competències a 

treballar dins de les planificacions formatives que es proposessin, de manera que fossin 

les mínimes possibles les que quedessin emmarcades solament dins d’aquest àmbit 

formatiu de l’atmosfera del centre. 
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13.12. COMPETÈNCIES COGNITIVES I TEÒRIQUES DE LES 

DISCIPLINES CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES: EL SABER. 

 

En aquest treball no entraríem en la decisió de la selecció de continguts, bloc principal 

de les competències cognitives, de cada una de les disciplines curriculars dels perfils de 

les titulacions científiques i tècniques, quedaria molt lluny de les propostes que des 

d’aquí podríem realitzar. 

 

Tot i això recordaríem que els perfils de formació tendeixen a estar definits en 

competències, de manera que els continguts a desenvolupar passarien a ser alguna cosa 

més que l’acumulació de coneixement, on la presència de bits discrets d’informació no 

serien tant rellevants com la capacitat d’ús i desenvolupament de nous coneixements i 

destreses davant de situacions o problemes complexos. 

 

Les competències cognitives identificades les hauríem agrupat en set grups per tal de 

poder-les analitzar i treballar, tot i això, veuríem que més d’una d’elles tindria relacions 

directes amb competències pràctiques i/o transversals. Per exemple la resolució de 

problemes que tant hauria d’incloure les competències cognitives com identificar i 

reconèixer problemes, com competències pràctiques com les habilitats per resoldre´ls.  

 

En aquests casos només presentarem el desplegament de l’anàlisi i proposta en un dels 

àmbits competencials on es reflectiria el treball global de la família competencial. 
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Seguint aquest raonament presentaríem les següents famílies competencials pel que fa a 

l’àmbit cognitiu, a la vegada senyalaríem aquelles que tindrien un punt de connexió en 

un altre àmbit, ja sigui pràctic o transversal: 

 

 Coneixements científics/tècnics/matemàtics.  

 Gestió del coneixement. 

 Resolució de problemes. (pràctiques) 

 Treball al laboratori/taller. (pràctiques) 

 NTICs. 

 Desenvolupament de projectes. (transversals) 

 Comunicació experta. (transversals) 
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13.12.1. Competències cognitives referents al coneixement científic, 

tècnic i matemàtic i gestió del coneixement. 

 

13.12.1.1. Competències cognitives referents al coneixement científic, 

tècnic i matemàtic. 

 

 

 Habilitat de demostrar coneixement i comprensió de fets i conceptes 

científics i tècnics. 

 Ser capaç de demostrar coneixement dels principis i teories relacionades 

amb les àrees de coneixement disciplinàries. 

 Destreses en l’avaluació, interpretació i síntesi d’informació i dades de la 

disciplina. 

 Capacitat per aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria. 

 

Taula 13.1.: Competències cognitives referents al coneixement científic, tècnic i matemàtic. 

 

En una visió clàssica de les titulacions de ciències i tecnologia els continguts haurien 

estat elements quasi es podria dir que únics dels plans d’estudi. La matèria a explicar 

partiria de la concepció de l’ensenyament universitari com a transmissor de continguts 

mitjançant les classes magistrals a la pissarra, i la memorització i la comprensió dels 

continguts eren la base de l’avaluació. Podria semblar molt modern i evolutiu 

pedagògicament parlant, l’ús de pissarres digitals, projectors o presentacions digitals 
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però ens estaríem limitant a canviar els vehicles per seguir desenvolupant la mateixa 

metodologia clàssica. 

 

En una concepció actual de perfil de formació, la definició de continguts seria igualment 

important, ja que els continguts es podrien considerar com el llenguatge específic de la 

titulació i de les professions per les quals la titulació formaria. En resum, el conjunt de 

conceptes, temes, dades i relacions entre tots ells, que el futur titulat hauria de conèixer 

de manera significativa.  

 

Amb tot això voldríem evidenciar la vigència de totes les estratègies i activitats que des 

d’una metodologia transmissora ens haurien estat útils i eficients per la transmissió dels 

continguts científics, tècnics i matemàtics. Però evidentment el següent grup de 

competències que presentaríem, la gestió del coneixement, anunciaria que no ens 

hauríem de limitar a aquestes per tal d’arribar al compliment de les competències de 

formació de les titulacions científiques i tècniques.  

 

Existiria una necessitat d’obrir el ventall de possibilitats de les activitats transmissores 

de coneixement que aportessin el treball i assoliment d’altres competències. Però abans 

d’anunciar quines opcions tindríem, caldria especificar quines activitats ens serien útils 

per tal de desenvolupar les competències relacionades amb el coneixement científic, 

tècnic i matemàtic, insistim, limitades tant sols a la transmissió d’aquest. 
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Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral. 

 Presa d’apunts. 

 Creació de resums, esquemes, vocabularis. 

 Anàlisi de textos. 

 

 

Família: Coneixements 

científics/tècnics/matemàtics 

 

Taula 13.2.: Activitats i competències cognitives referents al coneixement científic, tècnic i matemàtic. 

 

 

13.12.1.2. Competències cognitives referents a la gestió del 

coneixement. 

 

 

 Gestió del coneixement. 

 Reconèixer i valorar els processos de la disciplina en la vida diària. 

 Capacitat per relacionar la disciplina amb altres disciplines. 

 

Taula 13.3.: Competències cognitives referents a la gestió del coneixement. 

 

 

Evidentment que el simple coneixement enciclopèdic no implicaria la capacitat de saber 

usar de forma adequada aquests coneixements, i per això, no n’hi hauria prou amb una 

concepció de l’ensenyament com a simple transmissió de continguts, si del que es 

tractaria fos de formar titulats competents en la seva especialitat. 
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Com ja hauríem anat anunciat durant tot l’estudi caldria que aquests plantejaments es 

reflectissin tant en competències, com les que en aquest apartat es treballarien, la gestió 

del coneixement emmarcades més amunt, com en activitats per mitjà de les quals els 

alumnes les poguessin assolir al llarg del pla d’estudis que desenvolupes la facultat 

corresponent. 

 

Caldria donar doncs, més èmfasi  en la importància de la funcionalitat-utilitat (el 

contingut hauria de ser efectivament utilitzat pels alumnes receptors de la formació) a 

l’hora de seleccionar els continguts formatius dels graduats científics i tècnics, a més a 

més, evidentment, de la revisió bibliogràfica especialitzada i de la consulta d’experts. 

 

Des d’un punt de vista pedagògic, l’aprenentatge resultaria més efectiu si l’alumne 

percebés  la utilitat efectiva del que estaria aprenent. Des d’aquesta visió pedagògica, no 

seria suficient amb una transmissió unidireccional. No seria suficient ja que el formador 

centraria l’eficiència de la seva acció en certa omnipotència del seu saber, oblidant que 

aquest saber només es convertiria en pràctica de vida a través de l’alumne al qual es 

dirigeix. 

 

A més a més l’aprenentatge de les ciències és més seqüencial que en la resta de les 

disciplines, raó per la qual la pèrdua o no comprensió d’algun contingut dificultaria 

l’adquisició dels següents. Això obligaria a fer un esforç major en l’organització de la 

seqüència dels continguts que esdevindria clau per la coherència del perfil i l’assoliment 
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de les competències, desembocant en un concepte del currículum de formació més 

flexible i desenvolupar àmplies branques d’habilitats cognitives. 

 

Finalment conclouríem que el currículum de formació hauria d’incorporar estratègies i 

activitats que enfrontessin a l’alumne amb el desenvolupament de les competències de 

gestió del coneixement i alhora el llencessin davant d’altres reptes competencials 

d’altres àmbits, trencant aquestes estratègies amb la clàssica concepció dels continguts 

segons una seqüència lògica on primer s’adquirissin els coneixements bàsics i en un 

segon pas les aplicacions o anàlisi de situacions concretes un cop ja assolits aquests 

coneixements prèviament. Trencant amb aquest cicle clàssic apareixerien les estratègies 

que havíem destacat com a més sintètiques i que podrien abraçar des del treball de 

problemes, miniprojectes, pràctiques...per tal de treballar i gestionar el coneixement. 

 

 

 

Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Creació de mapes conceptuals. 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori divergent. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

 

Família: Gestió del coneixement 
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diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Treball final de carrera. 

 Creació, resolució i avaluació de qüestionaris. 

 
 

Taula 13.4.:Activitats i competències cognitives referents a la gestió del coneixement. 

 

 

 

13.12.2. Competències cognitives referents a la resolució de problemes i 

al treball al laboratori o taller. 

 

Competències cognitives referents a la resolució de problemes. 

 

 Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes de l’especialitat. 

 Ser capaç d’aplicar dit coneixement i comprensió en la resolució de 

problemes qualitatius i quantitatius segons models treballats anteriorment. 

 Habilitat de reconèixer i analitzar problemes nous o complexos, o 

planificar estratègies per la seva resolució. 

 

Taula 13.5.: Competències cognitives referents a la resolució de problemes. 
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Competències cognitives referents al treball al laboratori o taller. 

 

 Ser capaç de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques i 

tècniques d’experimentació, mesura... 

 Capacitat per dissenyar i desenvolupar experiments com pràctiques al 

laboratori o taller, així com analitzar i interpretar dades i resultats. 

 Capacitat d’utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l’enginyeria 

moderna necessàries per la pràctica de la disciplina. 

 

Taula 13.6.: Competències cognitives referents al treball al laboratori o taller. 

 

En les titulacions experimentals i tecnològiques tradicionalment haurien tingut molta 

importància tant les classes de problemes, i com estaríem reflectint amb aquest 

plantejament també considerades com a part dels continguts, i les classes de pràctiques 

de laboratori o taller, únic moment en el qual des dels plantejaments formatius més 

clàssics, a més a més de continguts, el futur titulat es pretendria que desenvolupés 

habilitats de manera explícita. 

 

Tant l’experimentació com l’enfrontament als problemes permetrien donar a l’alumnat 

un feedback immediat sobre un bon aprenentatge. A més a més, seria del tot important 

fer conscients als estudiants que seria normal cometre errors en l’estudi de les ciències i 

les tecnologies. La clau es trobaria en anticipar-los i prendre´n les accions correctives. 
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Un bon currículum hauria d’oferir oportunitats als alumnes per animar a testar hipòtesis, 

a experimentar, tant enfront dels problemes com en les pràctiques al laboratori, i per 

tant, donaria oportunitats per a equivocar-se. 

 

Evidentment que creuríem important, en moltes ocasions, l’acotació dels plantejaments 

per tal de garantir que tots els estudiants observessin i treballessin els mateixos aspectes 

que tant òbviament es veurien des del punt de vista del professor, de l’expert. En aquest 

punt, des d’un punt de vista constructivista es podria considerar un gran error, però 

creiem que en funció del curs, inicial o finalista, i de la intencionalitat del formador, que 

caldria acotar amb més o menys intensitat, arribant a les opcions extremes, totalment 

acotat, com podria ser un exercici o una pràctica de laboratori seguint els plantejaments 

del cookboob style, o ben bé al contrari, per a estratègies més finalistes i orientades a 

l’apropament i simulació professionals i on el paper del formador seria més pròxim a un 

orientador assessor com seria el cas de l’aprenentatge basat en problemes o el laboratori 

integrat amb problemes oberts. 

 

Obrint el camp d’acció pel que fa al desenvolupament curricular i veient que tant les 

competències a nivell de la resolució de problemes com del treball al laboratori o taller 

tindrien una vesant cognitiva i una altre de pràctica, i per tal de mostrar amb més 

intensitat la necessitat d’un canvi cap a la potenciació d’estratègies i activitats més 

interessant perquè podrien treballar a la vegada competències dels tres blocs, 

proposaríem en aquest apartat identificar aquelles activitats del tot interessants i que 

caldria continuar exercint, però que seria important que aquestes permetessin el pas a 
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noves propostes més potents per integrar el treball de competències oblidades, sense 

deixar de treballar les competències cognitives. 

 

 Així per mostrar-ho d’una forma plàstica en aquest apartat reflectirem les activitats més 

clàssiques, aquelles que es centrarien en desenvolupar competències cognitives o en 

aquest cas fins i tot alguna de pràctica, i en l’apartat destinat tant a la resolució de 

problemes com el treball al laboratori o taller més pràctiques, presentaríem les 

necessitats a treballar i les propostes que les desenvoluparien., tot i això en el quadre 

resum també les anotaríem ja que serien d’allò més apropiades per tal de desenvolupar 

aquest grup de competències, i moltes més. 

 

 

Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Resolució d’exercicis. 

 Resolució de problemes plantejats prèviament. 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 

 

Família: Resolució de problemes 

 

Taula 13.7.: Activitats i competències cognitives referents a la resolució de problemes 
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Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Pràctiques de laboratori específiques, amb guió 

detallat (Cook Book Style). 

 Laboratori acadèmic o formal. 

 

 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts en grup o 

individualment. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 

 

Família: Treball al laboratori o 

taller 

 

Taula 13.8.: Activitats i competències cognitives referents al treball al laboratori o taller. 

 

 

 

13.12.3. Competències cognitives referents a les NTICs. 

 

 

 Habilitats computacionals i de processament de dades, fulls de càlcul, 

registre i emmagatzematge de dades en relació amb la informació i dades 

de la disciplina. 

 Destresa en la utilització del programari específic de la disciplina. 

 

Taula 13.9.: Competències cognitives referents a les NTICs. 
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El nostre plantejament en relació a les NTICs vindria orientat per obrir les portes a tot 

allò, estratègies, activitats, materials...que acostessin als formadors i als alumnes al 

coneixement de les possibilitats de les NTICs, tant en el camp de desenvolupament 

d’aquests com en tots els entorns de comunicació o transmissió d’informació més 

transversals que enfocariem en l’apartat corresponent. 

 

Però a la vegada hauríem de fugir i no caure en una dependència de les noves 

tecnologies, plantejant-les com un recurs per ajudar i no per saturar, entorpir, 

complicar...Per tant caldria arribar a un estatus d’aprofitar el repte que suposaria l’ús 

d’instruments i noves eines i el dinamisme que aquestes suposarien en la funció del 

professorat i l’alumnat sense que aquestes en fossin el denominador. 

 

Des d’un punt de vista pedagògic hauríem d’aprofitar la possibilitat d’integrar aquetes 

de forma transversal, ja que podrien ser incloses en tot el currículum i ser utilitzades 

vehicularment per suportar la resta del temari. 

 

La potenciació de les NTICs en les titulacions científiques i tècniques aportaria el 

treball paral·lel de diverses altres competències, principalment transversals, com podrien 

ser la comunicació, la cooperació i fins i tot l’autoaprenentatge, sense oblidar la part 

més cognitiva, en la qual ens trobaríem en aquest moment, com seria el treball amb el 

programari i sistemes especialitzats en l’àmbit de formació de la titulació científica i 

tècnica particular. 
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Caldria doncs, plantejar la promoció de totes les activitats que impulsessin la interacció 

entre persones, tant sigui alumne-alumne, alumne-professor o professor-professor. Per 

tant caldria plantejar una nova manera de concebre la feina com a formadors i la dels 

alumnes, sobretot pel que fa a les relacions i formes d’interactuar. Les NTICs afectarien 

directament en les formes d’expressió i també en les eines de comunicació que 

utilitzaríem, de manera que caldria promoure i aconseguir treure rendiment, per a les 

nostres sessions docents, de l’ús d’eines i instruments de comunicació i suport com el 

correu electrònic, fòrums, blogs, webs, xats... 

 

Proposar activitats de comunicació, discussió i cooperació tipus debats o fòrums, 

haurien de ser habituals en les didàctiques actuals de ciències i tecnologia, per ser 

aquestes, com ja hauríem anat anunciant,  unes de les metodologies més oblidades i que 

més es reclamarien, i que per mitjà d’aquestes noves eines i recursos ens hauríem de 

plantejar fer aflorar de nou. 

 

Alhora l’ús de les NTICS aportarien grans possibilitats pel que fa al treball col·lectiu i 

cooperatiu, podent promoure eines tipus wiquis, bases de dades, glossaris, apunts 

col·lectius i cooperatius on cada alumne aportés el seu gra de sorra per un bé comú, 

aconseguint així eines participatives de la disciplina en concret de treball.  

 

Aquestes mateixes ens permetrien fer un pas endavant i no podríem oblidar les facilitats 

que aquestes ens donarien per tal de fer arribar els coneixements a tothom i a tot arreu, 
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de manera que seria interessant plantejar-se la possibilitat que ens serveixen les NTICs 

d’arribar a tot aquell que disposi d’una connexió a la ret .  

 

En definitiva, que hauríem de fomentar accions que no només afectessin als formadors i 

als alumnes vinculats al curs, sinó que tindríem la possibilitat de crear plataformes de 

coneixement públiques (webs, blogs, campus virtuals...) a tot el món i així arribar a més 

usuaris, fins i tot amb rols de participació ben diferents, des de lectors, passant per 

col·laboradors, cooperadors, desenvolupadors, investigadors... 

 

Alhora ens obriria la porta a la cooperació entre alumnes i/o professors de diferents 

centres i/o de diverses disciplines, potenciant així infinitat més de competències 

relacionades amb la comunicació, la interculturalitat, el treball en equip, el treball 

interdisciplinari... 

 

Les activitats i estratègies, tant d’un caire més clàssic o sistemàtic, que es plantegessin 

pel desenvolupament dels currículums científics i tècnics, des del punt de vista de les 

NTICs, caldria redefinir-les, sobretot donant un gir de la funció de la figura del 

formador dins d’elles. Voldríem destacar que diverses tasques fins ara només 

competència del formador, podrien evolucionar alliberant-lo de tasques repetitives de 

tipus informacionals o  transmitives, reconvertint-les. 
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En la transmissió d’informació el professorat podria arribar a tenir un paper secundari, 

passaria aquest a ser un expert en guiar la recerca per part de l’alumnat i alhora hauria 

de ser un expert en contextualitzar-la. D’aquesta forma es desencadenaria alhora el 

plantejament d’objectius i persecució de les competències que promoguessin 

l’autoaprenentatge entre l’alumnat, sobretot de cara al seu desenvolupament 

professional continu, reconvertint al formador en una figura d’ajuda i tutoria de 

l’autoorganització. 

 

Per acabar, recordaríem que el paper de les NTICs i la promoció de les competències de 

formació relacionades amb elles les plantejaríem dins d’una planificació transversal en 

tots els crèdits i treballables per mitjà de totes les estratègies i activitats presentades, 

però si que estaríem d’acord que alguns dels recursos que disposaríem en la formació 

científica i tècnica serien més afavoridors del treball amb aquestes i de la potenciació 

d’altres competències del perfil del graduat molt treballables per mitjà d’aquestes. 

 

 

 

 

Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Fòrums 

 

 Formació de grups col·laboratius. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 

Família: NTICs 
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 Participació en col·loquis. 

 Ús de programes d’autoaprenentatge. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 
 

Taula 13.10.:Activitats i competències cognitives referents a les NTICs. 

 

 

 

13.12.4. Competències cognitives referents a la comunicació experta i el 

desenvolupament de projectes. 

 

Tant les competències cognitives del bloc de la comunicació experta, com les referents 

al desenvolupament de projectes, les analitzarem detalladament en l’apartat de les 

competències transversals interpersonals.  

 

Tot i que aquestes tindrien un caire cognitiu, sobretot referent als conceptes tècnics de la 

disciplina d’estudi que aquestes subscriurien i que estarien principalment englobades en 

l’apartat de les competències cognitives referents al coneixement científic, tècnic i 

matemàtic. 

 

No hauríem d’oblidar que principalment tindrien un caràcter transversal interpersonal i 

seria en aquest bloc on es desenvoluparien les competències referides al desplegament 

comunicatiu tant escrit, com oral, en públic o a distància, en directe o diferit, davant un 
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públic expert o no...i el mateix tracte tindrien les competències relacionades amb el 

desenvolupament de projectes i l’enfocament més empresarial dels estudis de les 

titulacions. 

 

Així doncs, en aquest apartat ens limitarem a anunciar aquelles activitats i estratègies 

que més possibilitats ens aportarien per a desenvolupar aquestes competències i seria 

més endavant on les treballaríem amb més profunditat. 

 

 

13.12.4.1.Competències cognitives referents a la comunicació experta. 

 

 

 Competències en la presentació de material científic/tecnològic i 

arguments de forma clara i correcta, tant de forma escrita com oral a un 

públic expert. 

 
 

Taula 13.11.: Competències cognitives referents a la comunicació experta. 
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Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Debats de treball en grup. 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Fòrums. 

 Participació en col·loquis. 

 Ponències i presentacions públiques. 

 

 

Família: Comunicació experta 

 

Taula 13.12.: Activitats i competències cognitives referents a la comunicació experta. 

 

 

 

13.12.4.2. Competències cognitives referents al desenvolupament de 

projectes. 

 

 Capacitat per jutjar la viabilitat econòmica d’un projecte industrial de la 

disciplina. 

 Tenir coneixement suficient de la normativa, la legislació i les regulacions 

pertinents en cada situació. 

 Tenir la capacitat per emprar els coneixements i les competències anteriors 

per elaborar un projecte de la disciplina. 

 

Taula 13.13.: Competències cognitives referents al desenvolupament de projectes. 
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Competència: COGNITIVA 

 

 

Activitats: 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Treball final de carrera. 

 Anàlisi de casos. 

 

 

Família: Desenvolupament de 

projectes 

 

Taula 13.14.: Activitats i competències cognitives referents al desenvolupament de projectes. 
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13.13. COMPETÈNCIES PRÀCTIQUES DE LES TITULACIONS 

CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES: EL SABER FER. 

 

Un dels factors principals i diferenciadors de la formació científica i tècnica respectes 

altres àmbit del coneixement seria l’experimentació i la recerca. Les disciplines 

científiques i tècniques són matèries atípiques en el sentit que l’estudiant no només 

hauria d’aprendre, comprendre i aplicar conceptes teòrics, sinó que a més a més, una 

proporció important dels seus estudis dependria de cursos pràctics, és a dir, hi hauria 

una part important de destreses manuals associades a l’aprenentatge. 

 

Tot i això, el fet que molts dels graduats no acabin mai treballant en la recerca i 

investigació o en laboratoris o tallers faria que tot sovint es treballessin poc algunes de 

les competències d’aquest bloc. 

 

Així en aquest cas les hauríem agrupat en sis famílies competencials dins de dos grans 

grups del bloc de les competències de caràcter pràctic, i on desenvoluparem dos dels 

factors més bàsics que diferencien les ciències i la tecnologia de la resta de disciplines 

del coneixement, la resolució de problemes i el treball en el laboratori o el taller: 

 

 Habilitats matemàtiques. 

 Habilitats en la resolució de problemes. 

 Habilitats innovadores en la resolució de problemes. 
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 Habilitats del treball en el laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al laboratori o taller. 

 Interpretació de fets i experiments. 

 

 

13.13.1. Competències pràctiques referides a la resolució de problemes. 

 

Un dels àmbits de les activitats i estratègies característic de les ciències i la tecnologia 

com és la resolució de problemes, seria en un dels que més necessitats de treball 

d’adaptació s’haurien detectat i per tant s’hauria de convertir en un dels cavalls de 

batalla de la tasca i desenvolupament del FFF científic i pedagògic vers a la formació 

dels formadors de formadors i del professorat de l’àmbit científic i tècnic. 

 

Les activitats que caldria plantejar haurien d’intentar aconseguir les competències que 

en relació a la resolució de problemes es plantegin per al perfil de formació de la 

titulació, però a la vegada ens hauríem de plantejar perseguir la millora d’aquestes 

referents a les mancances detectades en aquesta vesant de la formació de les ciències i la 

tecnologia. 

 

Les estratègies que caldria potenciar serien aquelles que lluitessin per esborrar de 

l’àmbit científic i tècnic les seves debilitats pel que fa a la resolució de problemes, com 

serien: 
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 La creença que els estudiants són pobres o poc hàbils en la resolució de 

problemes. 

 Comprensió insuficient dels conceptes científics, tècnics o matemàtics 

subjacents. 

 El mite que l’estudiant que sap resoldre un problema és que és capaç 

d’entendre’l conceptualment. 

 Per resoldre un problema cal començar per la seva comprensió, classificant-lo 

d’acord amb els principis que governen la seva solució. Així és com ho faria un 

expert. Els novells no podrien partir d’aquesta identificació de manera que 

haurien de procedir pas a pas, emprant varietat de fórmules, algunes d’errònies. 

Podríem anunciar que els experts no solucionen problemes, sinó que seguirien 

dreceres conegudes. 

 Ús d’algoritmes memoritzats o regles. 

 Inhabilitat per transferir i relacionar conceptes de diferents nivells. 

 

Caldria que les propostes metodològiques que es desenvolupessin promoguessin i 

estimulessin l’esperit científic i tecnològic, i per tant caldria vetllar per tal que les 

activitats que es proposessin fomentessin la perplexitat, la confusió o dubte, l’elaboració 

del pla provisional, el testar hipòtesis, reformular problemes i la comprensió final com a 

etapes del desenvolupament científic. 

 

Algunes de les propostes de millora de les metodologies de resolució de problemes que 

podrien integrar-se en les activitats i estratègies a dissenyar podrien ser per exemple, 

l’ús de processos de tempteig-correcció, la solució de problemes per modelat o el 
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treball en grup i cooperatiu, en el qual el problema es podria solucionar sense l’ajut 

del professor, compartint idees i alhora potenciant les competències interpersonals i de 

comunicació dels estudiants i del grup. 

 

Com ja havíem presentat anteriorment en d’altres competències, en els quadres resum 

mostrarem per separat aquelles estratègies o activitats d’un format més clàssic, 

d’aquelles que plantejarien un caràcter més sistemàtic i que aportarien el treball d’altres 

competències, sobretot transversals i que valorarien les millores que unes línies abans 

anunciàvem.  

 

Tot i això, insistiríem en que totes elles serien totalment vàlides per formar part dels 

dissenys de planificació de les titulacions científiques i tècniques, però que hauríem de 

potenciar el treball de les segones i reduir-ne el protagonisme de les primeres. 
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13.13.1.1. Competències pràctiques referides a les habilitats 

matemàtiques. 

 

 

 Capacitat de calcular, de rutinitzar determinats processos matemàtics. 

 Habilitats numèriques i de càlcul, incloent-hi aspectes com l’anàlisi de 

l’error, estimacions de l’ordre de magnitud i l’ús correcte de les unitats i 

formes de presentar les dades. 

 

Taula 13.15.: Competències pràctiques referides a les habilitats matemàtiques. 

 

 

 

Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Resolució d’exercicis. 

 Resolució de problemes plantejats prèviament. 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 

 

Família: Habilitats matemàtiques 

 

Taula 13.16.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats matemàtiques. 
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13.13.1.2. Competències pràctiques referides a les habilitats en la 

resolució de problemes. 

 

 

 Capacitat de distingir davant d’un problema, el que és substancial del que 

és purament ocasional o circumstancial. 

 Tenir capacitat per emprar els coneixements del perfil per establir i 

resoldre analíticament, numèricament i gràficament una varietat de 

problemes típics de la disciplina. 

 Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, i en particular de 

matemàtiques (estadística, càlcul, àlgebra...) i altres disciplinaries 

(enginyeries, economia, física...) que permeti la comprensió, descripció i 

solució de problemes típics de la disciplina. 

 

 

Taula 13.17.: Competències pràctiques referides a les habilitats en la resolució de problemes. 

 

 

 

Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Resolució de problemes plantejats prèviament. 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 

Família: Habilitats en la resolució 

de problemes 
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 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Treball final de carrera. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 
 

Taula 13.18.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats en la resolució de problemes. 

 

 

 

13.13.1.3.Competències pràctiques referides a les habilitats 

innovadores en la resolució de problemes. 

 

 

 Estar orientat a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució 

de problemes en absència d’evidències, amb creativitat, amb capacitat 

d’iniciativa i capacitat de decisió i gestió de la informació. 

 

Taula 13.19.: Competències pràctiques referides a les habilitats innovadores en la resolució de problemes. 

 

 

 

 

Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 

Família: Habilitats innovadores 

en la resolució de problemes. 
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 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Treball final de carrera. 

 
 

Taula 13.20.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats innovadores en la resolució de problemes. 

 

 

 

 

13.13.2. Competències pràctiques referides al treball al laboratori o 

taller. 

 

L’altre activitat estrella dels estudis científics i tecnològics seria el treball en 

laboratori o taller, en les activitats basades en aquesta estratègia caldria recordar que 

no només s’haurien d’utilitzar per tal de transmetre conceptes de formació, per això 

també serien tant útils la classe magistral com la demostració, sinó que s’erigirien com 

una de les eines més profitoses per tal  de donar oportunitats per a adquirir les 

habilitats tècniques i procedimentals al treballar amb instrumentació i materials de 

l’especialitat, com transversals al treballar habitualment en equip i dinàmiques 

diverses. 

 

Com ja hauríem fet anteriorment amb les habilitats en la resolució de problemes, primer 

de tot destacaríem aquelles debilitats o problemàtiques que plantejarien les estratègies 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

771  

 

de treball al laboratori o taller, per tot seguit plantejar vàries propostes per tal de 

millorar-les. Així destacaríem: 

 

 L’alt cost d’aquest tipus d’estratègies. 

 El fet que només una minoria dels titulats acabi treballant o fent ús directe dels 

seus coneixements i habilitats de laboratori/taller en el seu desenvolupament 

professional. 

 L’eficàcia de la formació al laboratori/taller. Que es faria al laboratori/taller que 

no es pugui portar a terme igualment amb altres alternatives menys costoses a 

nivell de recursos com temporals. 

 El típic desenvolupament de les pràctiques com a receptes (cookbook sttyle), 

podríem dir que l’alumne que segueix una recepta no estaria desenvolupant un 

experiment, sinó simplement un exercici. 

 La simple verificació de principis científics o tècnics ja coneguts per l’estudiant. 

 Moltes pràctiques serien trivials i es realitzarien sense pensar. 

 Els no trivials, sovint implicarien problemes complexos que estarien més enllà 

del nivell de comprensió i que requeririen més temps que el que permetria el 

disseny curricular. 

 Tot sovint, l’absència d’un model, d’un expert científic solucionant un problema 

al laboratori, concepte poc clar de com una pràctica ben feta progressaria i sense 

estàndards tangibles per jutjar els resultats dels experiments. 

 Una supervisió inadequada, els estudiants percebrien el treball al laboratori com 

una sèrie d’exercicis isolats, que tindrien poca o gens relació amb el treball 

anterior o futur. 
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Per una altra banda caldria recordar que ens aportarien i per què caldria seguir insistint 

en el desenvolupament les activitats relacionades amb el treball al laboratori o el taller i 

que les faria tant valuoses i difícils de substituir per altres estratègies: 

 

 La possibilitat de poder treballar en tots els àmbits competencials: 

o Àmbit cognitiu, verificar principis científics i tècnics. 

o Àmbit pràctic, entrenament de les habilitats tècniques. 

o Àmbit transversal, potenciar el procés de pensament creatiu, la solució 

de problemes o el raonament científic. 

 La interacció entre estudiants, activitats, instrumental, materials, professorat... 

 El desenvolupament de la motivació per perseverar en la construcció de la 

comprensió científica i tècnica. 

 

Com acabaríem d’anunciar, a més a més el treball en el laboratori/taller caldria 

potenciar-lo com a vehicle per tal de desenvolupar la integració de competències de 

caràcter més transversals aprofitant el caràcter obert de la seva dinàmica. Així, 

trobaríem a faltar propostes d’activitats que potenciessin la cerca de literatura científica 

i tècnica, les discussions pre i post laboratori, la possibilitat que l’alumne s’aproximi al 

disseny de la pràctica en totes les seves fases i blocs com podria ser la tria de materials, 

de quantitats, d’instrumental...de manera que es promogués la participació activa de 

l’alumne en el disseny, de manera que afavoririen que els estudiants desenvolupessin 

una apreciació del procés a través de la qual progressaria la comprensió de la ciència i la 

tècnica.  
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Caldria que des d’un punt de vista com a formador de formadors de formadors es 

promocionessin les  activitats de laboratori o taller que fomentessin la participació 

activa i dinàmica de l’alumnat en el disseny  i la cerca d’informació a través de la 

investigació i la promoció i proposta de preguntes i problemes sobre la pràctica que 

es desenvolupa.  

 

Tot i el que acabaríem de plantejar, no creiem que hagués de desaparèixer de les aules 

una estratègia com el cookbook style, però si que caldria limitar-ne el seu us i centrar-lo 

en les formacions més bàsiques, sobretot inicials de les diverses especialitats on sigui 

important acotar el seu potencial amb l’objectiu que tots els estudiants observessin els 

mateixos aspectes. 

 

Durant el desplegament de l’estudi apuntàvem que caldria vetllar per a que les activitats 

de laboratori respectessin el principi de cerca de l’eficiència al laboratori, que 

intentessin evitar la simple verificació de principis ja coneguts, els experiments 

trivials, les desigualtats en els nivells de comprensió, l’absència d’un model expert o 

la supervisió inadequada del seu desenvolupament.  

 

A la vegada proposaríem que les activitats al laboratori o taller incloguessin per tal de 

potenciar-les, objectius limitats i específics per a cada pràctica, la identificació 

d’habilitats particulars, potenciar el repartiment en diferents pràctiques de les 

habilitats tècniques, considerar els continguts científics i tècnics dels experiments, 
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promoure les discussions pre i post laboratori i provocar les preguntes tipus, que 

passaria si? 

 

Aquests apunts haurien de desembocar en propostes com el laboratori acadèmic o el 

laboratori experimental, més clàssics però totalment adaptables i útils en moltes 

aplicacions, o altres propostes més innovadores com el laboratori divergent o el 

laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació.  

 

13.13.2.1. Competències pràctiques referides a les habilitats del treball 

en el laboratori o taller. 

 

 

 Destresa en la utilització de materials, equips i instrumentació de la 

disciplina amb seguretat, tenint en compte les seves propietats i 

característiques, incloent-hi els riscos i perills específics associats al seu 

ús. 

 Habilitats requerides per al desenvolupaments de procediments estàndard 

del laboratori o taller. 

 Habilitats en el monitoratge, mitjançant observació, seguiment i mesura de 

propietats, esdeveniments, canvis, resultats...i el seu registre sistemàtic i 

fiable, així com la seva documentació. 

 

Taula 13.21.: Competències pràctiques referides a les habilitats del treball en el laboratori o taller. 
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Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Pràctiques de laboratori específiques, amb guió 

detallat (Cook Book Style). 

 Laboratori acadèmic o formal. 

 Laboratori d’ensenyament d’habilitats d’investigació. 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 

 

 

Família: Habilitats del treball en 

el laboratori o taller. 

 

 

Taula 13.22.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats del treball en el laboratori o taller. 

 

 

 

13.13.2.2. Competències pràctiques referides a les habilitats de disseny 

al laboratori o taller. 

 

 

 Competència en la planificació, disseny i execució d’investigacions 

pràctiques des de l’estadi del reconeixement del problema fins a 

l’avaluació i valorització dels resultats, s’inclouria l’habilitat de 

seleccionar tècniques i procediments apropiats. 
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 Habilitat de dur a terme avaluacions de risc pel que fa a l’ús de 

substàncies, materials, instrumentació, equips...i dels procediments al 

laboratori o taller. 

 

Taula 13.23.: Competències pràctiques referides a les habilitats de disseny al laboratori o taller.. 

 

 

Abans de detallar per mitjà de quines estratègies o activitats podríem aconseguir que 

l’alumnat assolís aquesta família de competències, voldríem destacar que totes les 

propostes de caire més clàssic obviarien el plantejament i treball d’aquestes 

competències, ens referiríem a activitats com les pràctiques de laboratori específiques, 

amb guió detallat (Cook Book Style), el laboratori acadèmic o formal o el laboratori 

d’ensenyament d’habilitats d’investigació. 

 

Les estratègies que des del seu disseny es plantejarien el desenvolupament i la 

possibilitat d’adquisició de les competències de les habilitats de disseny al laboratori o 

al taller serien aquelles que tindrien una vessant més sistèmica i que es plantejarien un 

treball per a l’alumne més ampli i complet i més pròxim a les demandes professionals 

de la titulació, així destacarien totes aquelles propostes més obertes i no tant acotades 

pel professorat i que centrarien bona part del disseny o el total disseny d’aquestes en la 

figura de l’alumne. 
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Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 

 

Família: Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 

Taula 13.24.: Activitats i competències pràctiques referides a les habilitats de disseny al laboratori o taller.. 

 

 

 

13.13.2.3. Competències pràctiques referides a la interpretació de fets i 

experiments. 

 

 

 Ser capaç d’interpretar dades derivades de les observacions i mesures del 

laboratori o taller en relació amb la significació i relacionar-los amb les 

teories apropiades. 

 Interpretar situacions i fets experimentals. 

 

Taula 13.25.:Competències pràctiques referides a la interpretació de fets i experiments. 

 

La possibilitat de poder considerar el contingut científic i tècnic de les pràctiques o 

experiments i la possibilitat de poder fer-ne connexions pràctiques amb el món real per 
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part de l’alumne haurien de ser activitats que caldria potenciar en els perfils científics i 

tècnics, sobretot en els cursos més finalistes de les titulacions. 

 

Així doncs, les discussions pre i post laboratori haurien de ser aspectes crítics que 

caldria incloure en les activitats desenvolupades al laboratori o taller. Hauria de ser aquí 

on els estudiants poguessin fer les connexions més significatives entre els fenòmens que 

observarien i mesurarien en el laboratori/taller i els conceptes que intentarien aprendre. 

 

Les discussions pre laboratori s’haurien de centrar en allò que els estudiants observarien 

i per que. Caldria involucrar a l’estudiant en la participació dels aspectes que 

acostumarien a caure fora de la recepta, com podria ser la identificació del problema, les 

estratègies de solució o el disseny de la pràctica. 

 

Mentre que les discussions post laboratori haurien d’ajudar a pensar sobre les dades 

adquirides, com analitzar-les i com connectar-les amb els conceptes estudiats. 
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Competència: PRACTICA 

 

 

Activitats: 

 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori divergent. 

 

 

Família: Interpretació de fets i 

experiments. 

 

Taula 13.26.:Activitats i competències pràctiques referides a la interpretació de fets i experiments. 
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13.14. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LES TITULACIONS 

CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES: EL SABER SER I ESTAR. 

 

Amb anterioritat hauríem argumentat sobre la necessitat que des de l’ensenyament de 

les ciències i la tecnologia s’assumís el repte d’aspectes que caurien dins de l’àmbit 

efectiu o de la conducta moral. La competència integraria, a més del coneixement i les 

habilitats, també les actituds. 

 

Per tant, per tal d’arribar a l’objectiu de la competència formativa caldria preparar per 

actuar de manera el màxim d’eficient, per les situacions futures, i conseqüentment 

sembla ineludible reflexionar sobre l’estructura de valors sobre la qual es sustenta 

l’actuació professional futura del graduat. 

 

Mentre que el saber estar estaria relacionat amb participar i cooperar amb els altres, 

l’aprendre a ser seria la base de tot comportament, tot ésser humà hauria d’estar en 

condicions de fer-se un pensament autònom i crític i forjar-se el seu propi criteri per tal 

de determinar ell mateix el que considera que hauria de fer en les diferents 

circumstàncies de la vida.  

 

Així doncs, podríem diferenciar entre tres grans blocs de competències transversals, les 

competències interpersonals (interculturalitat, treball en equip, comunicació), les 
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competències personals (responsabilitat, aprenentatge al llarg de la vida, 

autoconfiança) i els valors, sustentadors de les actituds de la conducta. 

 

 

13.14.1. Competències transversals interpersonals. 

 

13.14.1.1. Competències transversals interpersonals referides a la 

interculturalitat. 

 

 

 Tenir una fluïdesa acceptable en l’ús de l’anglès com a idioma de 

comunicació i relació social i coneixements d’algun altre idioma rellevant 

en l’àmbit mundial. 

 Destreses en la comunicació oral i escrita en com a mínim dos dels 

idiomes oficials de la UE. 

 Treball en un context internacional. 

 

Taula 13.27.: Competències transversals interpersonals referides a la interculturalitat. 

 

 

Un dels àmbits de les competències transversals seria la potenciació de les competències 

referides a la interculturalitat, aquestes quedarien un pel allunyades del que seria el 

disseny formatiu d’un professor, si obviéssim la capacitat d’aquest de poder 
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desenvolupar la docència en varis idiomes, més aviat serien plantejaments a realitzar 

més a un nivell de facultat o fins i tot d’universitat, ja que seria aquí on haurien 

d’aparèixer la integració de les experiències tant a nivell de formació, de pràctiques o 

d’investigació en altres centres lluny de les fronteres nacionals. 

 

Caldria destacar que hi hauria possibilitats de promocionar aquestes competències des 

de la planificació formativa del professor particular, motivant a l’alumnat a participar en 

projectes o treballs en grups disciplinaris de diferents centres o fins i tot 

interdisciplinaris en que es col·labores amb centres d’altres nacionalitats. 

 

Una altra forma de potenciar aquestes competències passaria per la creació per part de 

l’alumnat de materials exportables i que poguessin ser exposats a la ret per ser 

consultats i/o compartits amb usuaris de tot el món,  i per tant ser treballats en altres 

idiomes com podrien ser webs, blogs, wiquis,   

 

 

Competència: TRANSVERSAL           

INTERPERSONAL 

 

 

 

Activitats: 

 

 Programes d’intercanvi i mobilitat. 

 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 

Família: Interculturalitat 

 

Taula 13.28.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la interculturalitat. 
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13.14.1.2. Competències transversals interpersonals referides al treball 

en equip. 

 

 

 Competències interpersonals en relació a l’habilitat d’interactuar amb els 

altres i d’implicar-se en el treball en equip. 

 Treball en equip de caràcter interdisciplinari i internacional, mentalitat 

interdisciplinària. 

 Capacitat de planificar, compartir metes i treballar com a membre d’un 

equip. 

 

Taula 13.29.: Competències transversals interpersonals referides al treball en equip. 

 

 

Com ja hauríem anat avançant anteriorment, les competències relacionades amb el 

treball en equip, amb la col·laboració i la cooperació serien competències reclamades 

des dels àmbits del món de treball i empresa per ser en la realitat d’aquestes 

competències bàsiques de la metodologia de treball professional. 

 

Així caldria que les propostes de disseny de la planificació formativa de les titulacions 

científiques i tecnològiques integressin l’adquisició de competències metodològiques, 

socials i participatives encaminades a potenciar el treball en equip. Per tant caldria 

proposar, dinamitzar i supervisar activitats d’ensenyament-aprenentatge en grup 

utilitzant metodologies actives. 
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Aquetes metodologies actives que haurien de perseguir l’assoliment de les competències 

de treball en equip seria del tot important impulsar-les en tants àmbits com fos possible, 

recerca, treballs, laboratori, resolució de problemes, pràctiques en empreses, estades...ja 

que plantejaríem un treball transversal d’elles, tal i com es trobarien en el món 

empresarial, en el qual tots els àmbits del desenvolupament professional tindrien un 

sentit interpersonal. 

 

 

Les activitats que es plantegessin haurien de perseguir l’assoliment per part de l’alumne 

de la capacitat per cooperar en diferents contexts organitzatius i per diferents grups de 

participants. Organitzar i gestionar el treball cooperatiu. Fomentar el treball en equip per 

compartir experiències, dissenyar activitats i reflexionar sobre la pràctica de la ciència o 

tecnologia d’estudi. 

 

A més a més, promocionar la creativitat, versatilitat, adaptabilitat, comunicació i 

capacitat per treballar en equip, la capacitat per treballar amb experts i companys 

d’altres àrees fora de l’àmbit del qual en seria expert ja que sovint els problemes que 

s’abordarien requeririen diferents entorns de coneixement. Capacitat de treball en equip 

amb els companys com a condició necessària per a la millora de la pròpia activitat 

formativa i professional, compartint sabers i experiències. 

 

Tancaríem aquest punt insistint en el fet que el treball en equip és essencial en els plans 

de formació científics i tècnics perquè també ho és en els marcs de treball i 

desenvolupament professional d’aquestes titulacions. Cal que els programes d’estudi 

d’aquestes titulacions incorporin experiències de treball en grup dins del mateix crèdit, 
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dins la facultat, amb formes multidisciplinàries, fora i dins del centre i en tants àmbits 

del pla com sigui possible. 

 

 

Competència: TRANSVERSAL           

INTERPERSONAL 

 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Debats de treball en grup. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 

 

Família: Treball en equip 

 

Taula 13.30.: Activitats i competències transversals interpersonals referides al treball en equip. 
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13.14.1.3. Competències transversals interpersonals referides al 

lideratge. 

 

 

 Tenir condicions de lideratge i negociació, ser capaç d’emprar els recursos 

mobilitzadors pertinents per dirigir i liderar equips de treball, motivar els 

col·laboradors, generar empatia i negociar. 

 

Taula 13.31.: Competències transversals interpersonals referides al lideratge. 

 

 

Com a competència derivada del grup anterior, les competències relacionades amb el 

treball en equip, apareixerien les competències relacionades amb el lideratge enfocat 

aquest des del punt de motivador de grups, de col·laboradors, en aquest cas, podríem 

apuntar que totes aquelles estratègies que fomentin el treball en grup, en equip alhora 

estarien integrant també el desenvolupament de les competències de lideratge, ja que en 

tots els equips hi hauria un repartiment de rols i funcions. 

 

Des del punt de vista del formador es podria incidir i fins i tot valorar i avaluar els rols 

desenvolupats per a cada alumne dins de les dinàmiques de treball en equip, així 

aquestes estratègies no aportarien només un avaluació del projecte o treball final igual 

per tots els components del grup, important aquesta sobretot per fomentar l’esperit 

d’equip, la col·laboració i cooperació pel projecte grupal, sinó que també caldria valorar 
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que aportaria a l’equip cada un dels alumnes a nivells d’eficiència, creativitat, resolució, 

organització i evidentment també lideratge. 

  

Així caldria proposar activitats i sobretot eines d’avaluació per fomentar les habilitats 

socials per exercir el lideratge i el foment del treball en, gestionar la dinàmica d’equip, 

la capacitat de coordinació, supervisió i dinamització d’aquest, la motivació dels 

companys. 

 

 

Competència: TRANSVERSAL           

INTERPERSONAL 

 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Debats de treball en grup. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 

 

Família: Lideratge 

 

Taula 13.32.: Activitats i competències transversals interpersonals referides al lideratge. 
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13.14.1.4. Competències transversals interpersonals referides a la 

comunicació. 

 

 Ser capaç de comunicar-se de forma efectiva, clara i concisa, oralment i 

per escrit, mitjançant, presentacions amb els suports adients, tot adequant 

l’estil i el contingut del llenguatge a l’interlocutor o l’auditori. 

 

Taula 13.33.: Competències transversals interpersonals referides a la comunicació. 

 

 

En l’apartat de les competències cognitives referides al desplegament de les NTICs en 

els dissenys formatius per a les titulacions científiques i tècniques ja evidenciàvem que 

una característica competencial que calia treballar més profundament perquè era un 

requeriment del món professional on es desenvoluparien els graduats seria en l’àmbit de 

les competències transversals interpersonals de la família de la comunicació. 

 

Caldria plantejar la promoció de totes aquelles activitats que impulsessin la interacció 

entre persones, com ja havíem destacat, tant a nivell alumne-alumne, alumne-professor i 

professor-professor. Per tant, reflexionàvem sobre el desplegament d’una diferent forma 

de concebre la tasca educativa del professorat i l’alumnat, sobretot pel que faria a les 

relacions i formes d’interactuar. Destacàvem que les NTICs ens serien de gran utilitat ja 

que afectarien directament enles formes d’expressió i també en les eines de comunicació 

que utilitzaríem, de manera que hauríem de promoure i aconseguir el màxim rendiment 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

789  

 

per a les sessions de formació, de l’ús de les eines i instruments de comunicació i suport 

com el correu electrònic, xats, fòrums, blogs, webs... 

 

Però evidentment no seria aquest l’únic camp de treball pel que faria a la persecució de 

l’adquisició de les competències de comunicació. Seria essencial plantejar en els 

dissenys de formació, activitats de comunicació, discussió i cooperació entre els 

alumnes, del tipus debats, fòrums. Aquestes haurien de ser habituals en les didàctiques 

actuals de ciències i tecnologia, tot i que actualment serien metodologies bastant 

oblidades i que més es reclamarien des del món professional. 

 

Per tant recomanaríem potenciar exercicis freqüentment de comunicació tant oral com 

escrita com a part dels currículums de les titulacions científiques i tècniques i afegiríem 

críticament avaluats pel professorat de les titulacions. Evidentment que caldria avaluar 

la part més cognitiva d’aquestes activitats, però en aquest punt hauríem de recordar que 

aquestes caldria valorar-les també des de vessants com la claredat, la curiositat...Així es 

plantejarien estratègies com els seminaris, els informes de laboratori, de visita de 

fàbrica, de progrés..., els exàmens, conjunts de problemes i a la vegada ponències i 

presentacions públiques o participació en col·loquis. 
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Competència: TRANSVERSAL           

INTERPERSONAL 

 

 

 

Activitats: 

 

 Anàlisi de textos. 

 Realització d’informes. 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Debats de treball en grup. 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Fòrums 

 Participació en col·loquis. 

 Ponències i presentacions públiques. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 

Família: Comunicació 

 

Taula 13.34.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la comunicació. 

 

 

 

13.14.1.5. Competències transversals interpersonals referides a la 

cultura d’empresa. 

 

 

 Tenir disposició a acceptar la cultura d’empresa i saber adaptar-se a 

l’estructura i les formes de funcionament: 

o Sistemes de presa de decisions. 

o Relacions amb els companys i directius. 
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o Predisposició a assumir riscos. 

 Capacitat d’identificar les característiques principals del mercat de la 

disciplina. 

 Saber analitzar l’impacte que la disciplina te en el món de l’empresa. 

 

Taula 13.35.: Competències transversals interpersonals referides a la cultura d’empresa. 

 

 

En tot moment ens referíem a que seria el mateix món professional, el de les empreses 

en les quals acabarien treballant els graduats de les titulacions científiques i tècniques, 

com aquell agent que més demandaria que el treball de les competències més 

transversals fos més integrat dins dels dissenys curriculars de les titulacions de cada 

àmbit.  

 

Conseqüentment una més de les demandes que es faria des del món professional, seria 

que l’alumnat arribés al món laboral amb experiències empresarials o en el seu defecte 

amb experiències el més properes a aquest. 

 

El que pretendrien seria que l’alumne un cop titulat pogués procedir de forma 

pertinent, més enllà d’allò prescrit, en un context o situació determinada 

professional, que fos capaç de combinar recursos personals i de l’entorn, 

mobilitzant-los de la millor manera possible, en un determinat context empresarial. 

Que aquest fos compromès amb la seva feina i en la relació professional i ètica amb 

els altres, que assumís la necessitat del desenvolupament professional continu, 
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mitjançant l’autoavaluació de la pròpia pràctica i així una llarga llista de capacitats i 

competències que definirien un bon professional. 

 

Semblaria que l’única estratègia que possibilités la posada en pràctica d’aquestes 

competències seria les estades o pràctiques en empreses, on l’alumne veuria com 

s’enfrontaria a nivell real la solució de problemes, el treball en equip o la 

comunicació efectiva oral i escrita, entre moltes d’altres. 

 

Però disposaríem d’altres opcions, segurament no tant potents com una estada en 

una empresa, per tal de fer arribar a l’alumnat part de les competències que hauríem 

definit com de la cultura d’empresa. Així tant la visita de fàbrica, com l’assistència 

en conferències relacionades en experiències professionals, podrien ser oportunitats 

per l’alumnat de prendre’s de part d’elles. Per una altra banda disposaríem dels 

treballs finals de carrera, molts d’ells relacionats en activitats professionals reals i 

en d’altres casos en situacions més hipotètiques o de caire prototipus.  

 

Tot i que l’estratègia ideal per treballar les competències referides a la cultura 

d’empresa seria acostar-se a aquestes, ja sigui en una estada, en una visita, un 

conferència o un TFC, sempre existiria el recurs de simular-ho, així doncs, una proposta 

vàlida podria ser desenvolupar dins del disseny curricular estratègies com la simulació 

de conducta, mitjançant la qual els alumnes podrien desenvolupar un projecte el més 

properament que fos possible a les condicions reals empresarials, des del repartiment de 

rols, a les interaccions existents entre ells, els terminis.... 
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Competència: TRANSVERSAL           

INTERPERSONAL 

 

 

 

Activitats: 

 

 Visita de fàbrica. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Assistència a conferències. 

 Treball final de carrera. 

 Simulació de conducta. 

 

 

Família: Cultura d’empresa 

 

Taula 13.36.: Activitats i competències transversals interpersonals referides a la cultura d’empresa. 

 

 

 

13.14.2. Competències transversals personals. 

 

Les necessitats detectades en els dissenys de formació de les titulacions de l’àmbit 

científic i tècnic també apuntarien cap al bloc de les competències transversals de 

caràcter personal, aquí inclouríem les referides a la gestió de la informació, a la 

innovació i la creativitat, a la responsabilitat, l’autoconfiança, l’emprenedoria i 

l’aprenentatge al llarg de l avida que inclouria l’autoaprenentatge. 

 

Caldria recordar que aquest requeriment vindria fomentat en la poca predisposició que 

plantejarien les estratègies i activitats que hauríem denominat més clàssiques per tal de 

treballar totes aquelles competències que s’allunyessin de l’àmbit cognitiu i pràctic.  
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Per enèsima vegada ens remetríem a potenciar la inclusió en els dissenys dels 

currículums de dites titulacions de les estratègies més sistèmiques que integrarien el 

treball de competències dels tres blocs per tal de completar globalment el perfil de 

l’alumne. 

 

Això no voldria dir que totes i cadascuna de les activitats sistèmiques fossin aplicables 

en tots els àmbits i branques dels estudis científics i tecnològics i que serien totes elles 

vàlides per assolir les competències transversals personals, sinó que caldria saber 

adaptar i triar les més apropiades per tal de perseguir l’assoliment per part de l’alumne 

d’aquestes.  

 

El que si ens agradaria remarcar és que els formadors haurien de tindre una 

intencionalitat en la predisposició per a integrar-les en el disseny i no deixar com 

vindria a ser força habitual que aquetes s’assolissin simplement per la mateixa evolució 

personal i el tarannà dels alumnes i professors. 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

795  

 

13.14.2.1. Competències transversals personals referides a la gestió de 

la informació. 

 

 

 Destreses en la recerca d’informació, en relació a fonts d’informació 

primàries i secundàries, incloent-hi la xarxa. 

 Saber emprar la bibliografia científica i/o tècnica i les fonts de dades 

rellevants. 

 

Tala 13.37.: Competències transversals personals referides a la gestió de la informació. 

 

 

 

 

Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 Presa d’apunts. 

 Creació de resums, esquemes, vocabularis. 

 Anàlisi de textos. 

 Realització d’informes. 

 Visita de fàbrica. 

 Assistència a conferències. 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Creació de mapes conceptuals. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 

Família: Gestió de la informació 
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 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Treball final de carrera. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 
 

Taula 13.38.: Activitats i competències transversals personals referides a la gestió de la informació. 

 

  

 

13.14.2.2. Competències transversals personals referides a la innovació 

i la creativitat. 

 

 

 Capacitat de generar noves idees. 

 Creativitat en les respostes a les necessitats. 

 Capacitat d’idear solucions alternatives. 

 Tenir capacitat d’innovar, tant per donar resposta a les noves 

circumstàncies o als nous sistemes organitzatius com per permetre 

optimitzar el procés productiu. 

 

Taula 13.39.: Competències transversals personals referides a la innovació i la creativitat. 
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Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Treball final de carrera. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 

Família: Innovació i creativitat 

 

Taula 13.40.:Activitats i competències transversals personals referides a la innovació i la creativitat. 

 

 

 

13.14.2.3. Competències transversals personals referides a la 

responsabilitat. 

 

 

 Habilitat per treballar de forma autònoma. 

 Gestió de temps i habilitats d’organització, com s’evidencia per l’habilitat 

de planificar i implementar formes eficients i efectives de treball- 

 

Taula 13.41.: Competències transversals personals referides a la responsabilitat. 
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Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 Realització d’informes. 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Laboratori experimental. 

 Laboratori divergent. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Participació en col·loquis. 

 Fòrums. 

 Ponències i presentacions públiques. 

 Ús de programes d’autoaprenentatge. 

 Treball final de carrera. 

 Creació, resolució i avaluació de qüestionaris. 

 Anàlisi de casos. 

 Simulació de conducta. 

 

 

Família: Responsabilitat 

 

Taula 13.42.: Activitats i competències transversals personals referides a la responsabilitat. 
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13.14.2.4. Competències transversals personals referides a 

l’autoconfiança. 

 

 Tenir autoestima i tolerància a la frustració. 

 

Taula 12.43.: Competències transversals personals referides a l’autoconfiança. 

 

 

 

 

Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 

 Debats de treball en grup. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Programes d’intercanvi i mobilitat. 

 Treball final de carrera. 

 Simulació de conducta. 

 

Família: Autoconfiança 

 

Taula 12.44.: Activitats i competències transversals personals referides a l’autoconfiança. 
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13.14.2.5. Competències transversals personals referides a 

l’emprenedoria. 

 

 Desenvolupar la capacitat d’emprenedoria. 

 Foment de l’esperit emprenedor i de la creació d’empreses intensives en 

coneixement, a partir d’innovacions fetes des de la mateixa universitat o 

aprofitant oportunitats de mercat. 

 

Taula 13.45.: Competències transversals personals referides a l’emprenedoria. 

 

 

 

Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Programes d’intercanvi i mobilitat. 

 Ponències i presentacions públiques. 

 Treball final de carrera. 

 Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 

Família: Emprenedoria 

 

Taula 13.46.: Activitats i competències transversals personals referides a l’emprenedoria. 
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13.14.2.6. Competències transversals personals referides a 

l’aprenentatge al llarg de la vida professional. 

 

 Ser capaç d’aprendre per compte propi. Reconèixer la necessitat de 

l’aprenentatge al llarg de la vida i posseir una actitud activa per fer-ho. 

 Habilitats d’estudi necessàries pel desenvolupament professional continu. 

 Aprenentatge autònom. 

 Responsabilitat en auto formació. 

 Estar al dia de les innovacions del propi camp professional i saber 

analitzar les tendències. 

 

Taula 13.47.: Competències transversals personals referides a l’aprenentatge al llarg de la vida professional. 

 

 

Estaríem d’acord en que la formació tindria raó de ser en quan respon als interessos, 

necessitats i experiències dels participants, dels alumnes. Si bona part de l’actual 

formació tendiria a l’autoaprenentatge o si més no a enfocar aquesta sobre la figura de 

l’alumne, caldria aportar o adoptar estratègies que possibilitessin l’aprenentatge en 

aquestes condicions. 

 

Caldria afavorir els processos de reflexió de l’alumne amb la finalitat que aquest pugui 

aconseguir major autonomia. Caldria formar a l’alumne perquè aquest pugui autodirigir 

els seus propis processos d’aprenentatge. Caldria que els aportéssim estratègies que 
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possibilitessin l’autonomia dels seus aprenentatges, és a dir crear entorns que facilitin la 

incorporació de nous aprenentatges. 

 

Fins al moment la funció principal del formador s’hauria limitat a dinamitzar i facilitar 

els processos d’aprenentatge, actualment a aquesta funció seria necessari afegir-li la de 

dinamitzador i facilitador dels processos d’autoaprenentatge. Així doncs, caldria 

potenciar estratègies que possibilitessin l’aprenentatge en aquestes condicions. 

 

 

Competència: TRANSVERSAL             

PERSONALS 

 

 

 

Activitats: 

 

 Presa d’apunts. 

 Creació de resums, esquemes, vocabularis. 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Creació de mapes conceptuals. 

 Debats de treball en grup. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Laboratori basat en la investigació (Inquiry-based). 

 Laboratori integrat sobre problemes oberts. 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Ús de programes d’autoaprenentatge. 

 Creació, resolució i avaluació de qüestionaris. 

 

 

Família: Aprenentatge al llarg de 

la vida professional 

 

Taula 13.48.: Activitats i competències transversals personals referides a l’aprenentatge al llarg de la vida professional. 
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13.14.3. Competències transversals basades en valors. 

 

 Raonament crític. 

 Capacitat d’autoavaluació i capacitat autocrítica constructiva. 

 Comprensió de la responsabilitat ètica i professional. 

 Actuar amb prudència en l’ús de les TIC, indagant-ne la procedència i 

evitar l’accés a informació conflictiva i/o il·legal. 

 Motivació per la qualitat. 

 Sensibilitat mediambiental. 

 

Taula 13.49.: Competències transversals basades en valors. 

 

 

La manera com s’haurien d’enfocar els valors en la formació de la ciència hauria de ser 

una pregunta pertinent abans de dissenyar qualsevol planificació curricular de l’àmbit 

científic i tècnic o de qualsevol altre.. Molts estarien d’acord en que els problemes 

morals s’esdevindrien per l’ús de les aplicacions de la ciència i no pels científics, 

seguint la creença que l’activitat científica genuïna estaria més enllà dels escrúpols de la 

moral, sent el seu objectiu el coneixement.  

 

Els científics haurien de mesurar el grau en el qual val la pena cada acció que 

emprendrien en la persecució de la consecució del coneixement, per tal com podria 

implicar interposar-se en l’evolució harmoniosa de la naturalesa, de la societat i dels 

propis éssers humans.   
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La recerca del coneixement pel coneixement seria un dels valors considerat més alts 

de la ciència, de fet més d’un autor suggeriria que aquest és un aspecte que diferencia 

entre científics i enginyers. 

 

Mentre que pels enginyers el primer valor seria emprar el coneixement pel benestar 

humà, pels científics seria el de servir l’interès públic mitjançant els avenços en el 

coneixement de la ciència. Aquesta diferència de valors faria que científics i enginyers 

ocupessin professions diferenciades, sent els científics més agosarats, ja que serveixen 

ideals diferents 

 

Com ja hauríem anunciat prèviament, estaríem d’acord en que bona part del treball en la 

promoció de les competències transversals a nivells de valors es podrien i així hauria de 

ser, transmetre des del clima de la mateixa facultat, és a dir els valors científics i tècnics, 

s’haurien de fer evidents des del saber fer i estar del professorat i des de qualsevol àmbit 

de la mateixa facultat i adquirit i integrat per l’alumnat. 

 

Això no retrauria però, que certes estratègies i activitats podrien afavorir aquest clima i 

la transmissió de certs valors, per exemple el fet de potenciar les classes magistrals 

actives i participatives per davant de les clàssiques classes magistrals transmissores, 

estaria transmetent a l’alumnat valors democràtics, participatius, crítics o de 

responsabilitat. Per tant caldria potenciar totes aquelles estratègies i activitats que 

duguessin associades la transmissió de valors científics i tecnològics. 
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Competència: TRANSVERSALS 

BASADES EN VALORS            

 

 

 

Activitats: 

 

 Realització d’informes. 

 Dossiers d’aprenentatge. 

 

 Classe magistral participativa i activa. 

 Debats de treball en grup. 

 Aprenentatge basat en problemes. 

 Resolució dirigida de problemes o miniprojectes en 

grup o individualment. 

 Fòrums pre i post laboratori. 

 Formació de grups col·laboratius. 

 Projectes o treballs dirigits en grups disciplinaris de 

diferents centres o fins i tot interdisciplinaris. 

 Pràctiques en empresa o l’administració. 

 Creació, resolució i avaluació de qüestionaris. 

 Anàlisi de casos. 

 

 

Família:  

 

Taula 13.50.: Activitats i competències transversals basades en valors. 
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13.15. RESUM D’ESTRATÈGIES ENFRONT DE LES 

COMPETÈNCIES QUE INTEGRARIEN. 

 

 

Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Competències integrades 

 

 

Classe magistral 

 

 Captació d’informació oral i 

estructuració posterior. 

 Estudi individual reflexiu 

sistemàtic. 

 Memorització i assimilació de 

conceptes bàsics. 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 

 

 Coneixements 

científics/tècnics/matemàtics 

 

 

 

 

Presa d’apunts 

 

 

 

 Estructuració d’informació. 

 Assimilació de conceptes. 

 Redacció 

 

 Coneixements 

científics/tècnics/matemàtics 

 

 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 

 

Creació de resums, esquemes, 

vocabularis. 

 

 

 

 

 

 Estructuració d’informació. 

 Assimilació de conceptes. 

 Redacció 

 

 Coneixements 

científics/tècnics/matemàtics 

 

 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 

 

 

Anàlisi de textos 

 

 Lectura de textos de llibres, 

revistes, catàlegs, normatives, 

amb comentari oral o escrit. 

 

 

 Coneixements 

científics/tècnics/matemàtics 

 

 Comunicació 

 Gestió de la informació 
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Resolució d’exercicis 

 

 Resolució d’exercicis. 

 Resolució de problemes 

 Habilitats matemàtiques 

 

 

 

Resolució de problemes 

plantejats prèviament 

 

 

 

 Resolució de problemes. 

 Resolució de problemes 

 

 Habilitats matemàtiques 

 Habilitats en la resolució de 

problemes 

 

 

 

Pràctiques de laboratori 

específiques, amb guió detallat 

(cookbook style) 

 

 Preparació de l’activitat. 

 Realització de l’activitat. 

 Realització de l’informe i 

presentació. 

 

 Treball al laboratori o taller 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 

 

 

Laboratori acadèmic o formal 

 

 

 Verificació i il·lustració de lleis 

o conceptes. 

 Treball al laboratori o taller 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 

 

 

Laboratori d’ensenyament 

d’habilitats d’investigació. 

 

 

 Procediments d’investigació. 

 Treball al laboratori o taller 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 

 

 

Realització d’informe sobre un 

tema, individualment o en grup 

 

 

 Cerca d’informació. 

 Redacció. 

 

 

 

 Comunicació 

 Gestió de la informació 

 Responsabilitat 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

808  

 

 

Visita de fàbrica 

 

 

 Assistència. 

 Realització d’informe. 

 

 

 

 

 Cultura d’empresa 

 Gestió de la 

informació 

 

 

Assistència a conferències 

 

 Obertura a altres realitats 

extraacadèmiques. 

 Promoció cultural. 

 

 

 

 Gestió de la informació 

 Cultura d’empresa 

 

 

Dossier d’aprenentatge 

 

 

 

 Recopilació d’informació. 

 Autocrítica. 

 Ordre i sistematització. 

 Autoestima. 

 Planejament a mitjà-llarg 

termini. 

 Aprenentatge al llarg de la vida. 

 

 

 

 

 Comunicació 

 Aprenentatge al llarg de la vida 

professional 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 
 

 

Taula 13.51.: Estratègies clàssiques enfront de les competències que integrarien. 
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Estratègies d’aprenentatge 

 

Activitat de l’alumne 

 

Competències integrades 

 

 

Classe magistral participativa 

activa 

 

 

 Captació d’informació oral i 

estructuració posterior. 

 Estudi individual i col·lectiu 

reflexiu sistemàtic. 

 Memorització i assimilació de 

conceptes bàsics. 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 Capacitat de plantejament 

d’hipòtesis. 

 Treball en equip. 

 Comunicació oral 

 

 Gestió del coneixement 

 Comunicació experta 

 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Comunicació 

 Aprenentatge al llarg de la vida 

professional 

 Gestió de la informació 

 Responsabilitat 

 Emprenedoria 

 

 

Creació de mapes conceptuals 

 

 

 Estructuració d’informació. 

 Assimilació de conceptes. 

 Cerca d’informació. 

 Organització i ordre. 

 

 Gestió del coneixement 

 

 Aprenentatge al llarg de la vida 

professional 

 Gestió de la informació 

 

 

Debat de treball en grup 

 

 Anàlisi de casos. 

 Preparació de tema o exposició 

per als companys. 

 Estructuració de la informació 

disponible. 

 Capacitat de transmissió de 

continguts. 

 Capacitat de debat i síntesi. 

 

 

 Comunicació experta 

 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Comunicació 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Autoconfiança 
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Aprenentatge basat en 

problemes 

 

 

 

 Comprensió de l’abast del 

problema. 

 Cerca d’informació. 

 Resolució de problemes. 

 Anàlisi de casos. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació bibliogràfica 

externa. 

 Capacitat de plantejament 

d’hipòtesis. 

 Desenvolupament d’estratègies 

de resolució de problemes. 

 Sentit de la realitat dels resultats. 

 Treball en equip. 

 

 Gestió del coneixement 

 Resolució de problemes 

 Treball al laboratori o taller 

 Desenvolupament de projectes 

 Habilitats matemàtiques 

 Habilitats en la resolució de 

problemes 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 Interpretació de fets i 

experiments 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 

 

 

Resolució dirigida de problemes 

o miniprojectes oberts en grup 

 

 

 

 Comprensió de l’abast del 

problema. 

 Cerca d’informació. 

 Resolució de problemes. 

 Anàlisi de casos. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació bibliogràfica 

externa. 

 Capacitat de plantejament 

d’hipòtesis. 

 Desenvolupament d’estratègies 

de resolució de problemes. 

 Sentit de la realitat dels resultats. 

 Treball en equip. 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Resolució de problemes 

 Desenvolupament de projectes 

 

 Habilitats matemàtiques 

 Habilitats en la resolució de 

problemes. 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 
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Laboratori experimental 

 

 Capacitat de plantejament 

d’hipòtesis. 

 Plantejament d’estratègia de 

realització. 

 Disseny d’experiments. 

 Realització i presentació 

d’informe escrit i oral. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres; recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Disseny d’experiments. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 Organització i ordre. 

 Treball en equip. 

 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Treball al labora 

 tori o taller 

 

 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 

 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Responsabilitat 

 

 

Laboratori integrat sobre 

problemes oberts, en grup 

 

 

 Plantejament d’estratègia de 

realització. 

 Disseny d’experiments. 

 Realització i presentació 

d’informe escrit i oral. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres; recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Disseny d’experiments. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació. 

 Organització i ordre. 

 Gestió de temps. 

 Creativitat. 

 Treball en equip. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 Compromís entre precisió, cost i 

temps. 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Treball al laboratori o taller 

 

 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 
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Laboratori divergent 

 

 

 

 Plantejament d’estratègia de 

realització. 

 Disseny d’experiments. 

 Realització i presentació 

d’informe escrit i oral. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres; recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 Organització i ordre. 

 Treball en equip. 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Treball al laboratori o taller 

 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 Interpretació de fets i 

experiments 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 

 

Laboratori basat en la 

investigació (Inquiry-based) 

 

 Plantejament d’estratègia de 

realització. 

 Disseny d’experiments. 

 Realització i presentació 

d’informe escrit i oral. 

 Ús de documentació en anglès. 

 Manipulació, observació, 

aprenentatge de tècniques. 

 Presa de mostres; recollida, 

tractament i interpretació de 

dades experimentals. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Hàbits de seguretat, higiene i 

gestió de residus. 

 Lideratge. 

 Cerca d’informació. 

 Organització i ordre. 

 Gestió de temps. 

 Creativitat. 

 Treball en equip. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 Compromís entre precisió, cost i 

temps. 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Treball al laboratori o taller 

 

 Habilitats del treball en el 

laboratori o taller. 

 Habilitats de disseny al 

laboratori o taller. 

 Interpretació de fets i 

experiments 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 
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Fòrum pre i post laboratori 

 

 Preparació de tema o exposició 

per als companys 

 Estructuració de la informació 

disponible. 

 Capacitat de transmissió de 

continguts. 

 Capacitat de debat i síntesi. 

 Elaboració d’informes tècnics. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 

 

 Comunicació experta 

 

 Interpretació de fets i 

experiments 

 

 Comunicació 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Autoconfiança 

 

 

Desenvolupament d’un projecte 

o treball dirigit en grup (podria 

ser disciplinari entre equips de 

diferents centres) 

 

 

 Comprensió de l’abast del 

projecte. 

 Distribució de tasques del grup. 

 Cerca d’informació 

 Possible col·laboració amb 

alumnes d’altres especialitats. 

 Desenvolupament del treball 

específic. 

 Síntesi de treballs individuals. 

 Redacció i presentació dels 

resultats. 

 Lideratge. 

 Documentació industrial, 

normativa, legislació. 

 Idiomes. 

 Sentit de la realitat i de 

l’economia dels processos. 

 Creativitat. 

 Treball en equip entre iguals o 

multidisciplinari. 

 Gestió del temps. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 Ús de software real 

d’organització, de gestió de 

projectes i d’informació 

compartida. 

 Pràctica d’estimacions, hipòtesis 

simplificadores i rules-of-thumb. 

 Responsabilitat i ètica 

professionals. 

 

 

 

 

 Gestió del coneixement 

 NTICs 

 Comunicació experta 

 Desenvolupament de projectes 

 

 

 Habilitats en la resolució de 

problemes. 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 

 

 

 Interculturalitat 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 
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Formació de grups col·laboratius 

  

 Resolució de problemes 

 NTICs 

 

 Habilitats en la resolució de 

problemes. 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Responsabilitat 

 

 

Pràctiques en una empresa o a 

l’administració 

 

 

 Inserció en un equip. 

 Realització d’activitat. 

 Preparació d’informe. 

 Orientació cap a resultats. 

Obtenció de resultats aplicables. 

 Gestió de la pròpia 

responsabilitat i de la pressió 

ambiental deguda a les 

restriccions en temps, recursos i 

ritme de treball. 

 Responsabilitat i ètica 

professionals. Balanç social de 

les activitats. 

 Assumpció de valors del treball 

jerarquitzat. 

 Documentació industrial, 

normativa, legislació. 

 Idiomes. 

 Sentit de la realitat i de 

l’economia dels processos. 

 Creativitat. 

 Treball en equip 

multidisciplinari. 

 Coneixement de la realitat 

industrial i professional. 

 Gestió del temps. 

 Comunicació oral, escrita i 

gràfica. 

 

 

 

 Comunicació experta 

 Desenvolupament de projectes 

 

 

 

 Habilitats en la resolució de 

problemes. 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 

 

 

 

 Treball en equip 

 Lideratge 

 Cultura d’empresa 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 

 

 

 

 

 



 Formador de formadors del professorat científic i tècnic 

 

815  

 

 

Programes d’intercanvi i 

mobilitat 

 

 

 Programes Erasmus-Sòcrates, 

Sèneca. 

 Treball Final de Carrera (TFC) 

en un altre país. 

 Obertura internacional. 

 Idiomes. 

 Comprensió d’altres cultures i 

estils de vida. 

 

 

 

 

 

 Interculturalitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 
 

 

 

Fòrums 

 

 Preparació de tema o exposició 

per als companys 

 Estructuració de la informació 

disponible. 

 Capacitat de transmissió de 

continguts. 

 Capacitat de debat i síntesi. 

 

 

 NTICs 

 Comunicació experta 
 

 

 

 Comunicació 

 Responsabilitat 

 

 

Participació en col·loquis 

. 

 

 

 Obertura a altres realitats 

extraacadèmiques. 

 Promoció cultural. 

 

 NTICs 

 Comunicació experta 
 

 

 

 Comunicació 

 Responsabilitat 

 

 

Ponències o presentacions en 

públic 

 

 Preparació de tema o exposició 

per als companys 

 Estructuració de la informació 

disponible. 

 Capacitat de transmissió de 

continguts. 

 Capacitat de debat i síntesi. 

 

 

 Comunicació experta 

 

 

 Comunicació 

 Responsabilitat 

 Emprenedoria 
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Ús de programes 

d’autoaprenentatge i treball no 

presencial dirigit. 

 

 

 Resolució de tests i qüestions 

proposades. 

 Ús de software estàndard. 

 Autonomia i gestió del propi 

temps. 

 Responsabilitat del propi 

aprenentatge. 

 Tècniques de documentació on 

line. 

 Aprenentatge del treball en 

xarxa. 

 

 

 NTICs 

 

 

 

 Aprenentatge al llarg de la vida 

professional 

 Responsabilitat 

 

 

 

Treball final de carrera 

 

 Comprensió de l’abast del 

projecte. 

 Cerca d’informació. 

 Desenvolupament del treball 

específic. 

 Redacció i presentació dels 

resultats. 

 Possible col·laboració amb 

alumnes d’altres especialitats. 

 Si es realitza de forma 

col·lectiva: 

 Distribució de tasques del 

grup. 

 Síntesi dels treballs 

individuals. 

 Responsabilitat individual. 

 Relació directa personalitzada 

amb el director. 

 Aquesta activitat podria englobar 

la major part de competències 

assolides en les altres activitats, 

depenent del tipus de TFC que es 

desenvolupi. 

 

 

 

 

 Gestió del coneixement 

 Desenvolupament de projectes 

 

 

 Habilitats en la resolució de 

problemes. 

 Habilitats innovadores en la 

resolució de problemes. 

 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Emprenedoria 

 Cultura d’empresa 
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Disseny de webs, blogs o wiquis. 

 

 

 

 Treball amb NTICs 

 Estructuració d’informació. 

 Assimilació de conceptes. 

 Cerca d’informació. 

 Organització i ordre. 

 

 

 NTICs 

 

 

 Interculturalitat 

 Comunicació 

 Gestió de la informació 

 Innovació i creativitat 

 Emprenedoria 

 

 

Creació, resolució i avaluació de 

qüestionaris. 

 

 

 Estudi individual reflexiu 

sistemàtic. 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 

 Gestió del coneixement 

 

 Aprenentatge al llarg de la 

vida professional 

 Responsabilitat 

 

 

Anàlisi de casos. 

 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 Verificació i il·lustració de lleis o 

conceptes. 

 Desenvolupament de projectes 

 

 Responsabilitat 

 

 

Simulació de conducta. 

 

 

 Capacitat deductiva, analítica. 

 Obertura a altres realitats 

 Treball en equip. 

 

 

 Responsabilitat 

 Autoconfiança 

 Cultura d’empresa 

 

Taula 13.52.: Estratègies sistèmiques enfront de les competències que integrarien. 

 

 

 

Amb aquest resum de les estratègies i activitats que durant l’estudi hauríem anat 

presentant i recomanant, i on hauríem destacat cada activitat quin tipus de competència 

portaria integrada el seu desenvolupament, volíem reflectir i exposar com algunes 

estratègies serien molt limitants pel que faria respecte al seu efecte potenciador del 

desenvolupament de les competències característiques de cada perfil formatiu. 
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Per contra, hi hauria propostes metodològiques que aportarien al professorat molt de joc 

en les possibilitats que aquestes oferirien per tal d’integrar entre l’alumnat una gran 

varietat de possibilitats a l’hora de perseguir l’assoliment competencial. 

 

Això no voldria dir que cada cop que un formador escollís un tipus d’estratègia es 

veuria obligat a treballar totes les competències que aquesta li oferiria, sinó que el 

formant tindria l’oportunitat de beneficiar-se d’aquestes qualitats per desenvolupar 

aquells treballs competencials que cregui convenient pel bon desenvolupament del 

disseny formatiu. 

 

A la vegada remarcaríem que una estratègia que estigui dissenyada per assolir poques 

competències no s’hauria d’utilitzar, al revés, si és una bona eina per a assolir 

competències és necessari utilitzar-la i desenvolupar-la al màxim, però si que caldria 

reflexionar en el sentit que tots els formadors s’haurien de veure obligats a treballar 

perquè l’alumnat assoleixi totes les competències per les quals el seu perfil està 

dissenyat. Ja sigui per mitjà d’una estratègia que englobi varies tasques competencials o 

la combinació de vàries estratègies que en treballessin menys que en conjunt 

aconsegueixin el mateix fi. 

 

Ja per acabar i com a conclusió també de les taules presentades, ressaltaríem el fet que 

la majoria de les estratègies que classificaríem com a clàssiques, estarien centrades en el 

treball d’un bloc competencial, és a dir estarien centrades o en les competències 
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cognitives, o en les pràctiques o rarament en les transversals. A més a més diríem que 

aquelles que es destinarien al treball competencial cognitiu o pràctic rarament 

treballarien les competències transversals i en cas de fer-ho centrades en una sola 

família competencial. 

 

Per contra, les estratègies que hauríem identificat com a més sistèmiques, en la seva 

majoria, serien metodologies d’ampli espectre de treball competencial, estant la major 

part d’elles dissenyades per treballar competències dels tres blocs i donant una gran 

importància al bloc transversal i en la varietat de les seves famílies.  

 

Aquestes permetrien encarar per mitjà del seu desenvolupament d’un gran ventall de 

competències les quals abordar, tot i que com ja hauríem senyalat no seria aconsellable 

embrancar-se en assolir-les totes cada cop que s’apliqués en el disseny de la planificació 

formativa ja que en perdríem el sentit de bona part d’elles. 
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