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—Adéu-va dir la guineu—. Aquí tens el meu secret. És molt senzill: 
 només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. 

—L'essencial és invisible als ulls -va repetir el petit príncep, per recordar-se'n. 
—És el temps que ha perdut amb la rosa, que la fa tan important. 
 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY. El Petit Príncep, 2013, p. 72. 
 
 

A vegades no és senzill saber la direcció dels camins que hem de prendre. Sovint, aquests, amb 

el pas del temps, s’esvaeixen en direccions que no teníem ni preconcebudes. Són camins que un 

dia vam triar i que poden portar-nos a aprenentatges inimaginables construïts a partir de coses 

que ens passen desapercebudes, que no es poden apreciar només amb els ulls, que són molt més 

profundes i invisibles. No les podem veure, però sabem que són importants i que les tenim 

sempre amb nosaltres. És hora de valorar-les. 
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Gràcies per compartir tots aquests anys de formació conjunta. Gràcies per les converses al 

voltant de les nostres tasses de te. Per les rialles i els silencis. Gràcies per fer fàcil el treball a 

quatre mans en aquesta tesi i aprendre una de l’altra cada dia. Només desitjo tornar-nos a trobar 

en un proper futur projecte.  

Gràcies Joan per la teva paciència infinita, pel teu suport incondicional i per creure sempre en 
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NOTES:  

Per facilitar la lectura, s’evita la utilització continuada de la duplicitat de gènere (nen/nena, 

mestre/mestra, etc.). Així quan s’utilitzen els termes nens, mestres, etc. s’entén que fa referència 

a ambdós gèneres, sense que això impliqui cap tipus de consideració discriminatòria ni 

valoració pejorativa. 
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RESUM  

La finalitat d’aquest estudi és mostrar una visió global del context actual de la carrera de 

magisteri de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Per 

una banda, es pretén escoltar les veus dels estudiants per saber com valoren aquesta formació 

rebuda. Per altra banda, es vol evidenciar quines són les condicions viscudes durant aquests 

estudis  que han permès a alguns d’ells realitzar pràctiques professionals distintes. 

La tesi parteix d’una recerca desenvolupada de forma col·laborativa amb una altra 

investigadora. L’objectiu del primer bloc d’aquest estudi permet analitzar i conèixer les 

opinions dels estudiants que van formar part de les promocions del 1993-1994 fins al 2012-2013 

(de l’especialitat d’Educació Especial i de la primera promoció del Grau d’Educació Primària), 

per poder mostrar quin concepte tenen de la formació rebuda i comparar-ho amb com des dels 

referents teòrics s’exposa com han de ser els estudis de magisteri actuals. 

El segon objectiu de l’estudi es centra en analitzar i detectar quines condicions de la formació 

inicial han permés als mestres que actualment exerceixen a una escola (entre els quals es troba 

la investigadora d’aquesta tesi) realitzar pràctiques professionals distintes. Aquesta segona part 

s’exposa mitjançant una narració autobiogràfica de la pròpia investigadora.  

Les dades recollides en aquesta tesi mostren la necessitat de proposar un context d’aprenentatge 

durant la formació de magisteri que permeti formar mestres des d’una vessant reflexiva, creativa 

i crítica, ja que és partint d’aquestes bases que els mestres tindran més facilitat per realitzar 

pràctiques professionals distintes en els contextos escolars.  

Un ensenyament centrat en aquesta direcció, facilita l’existència d’uns processos d’aprenentatge 

focalitzats en la pròpia persona, fent que aquesta sigui irrepetible, excepcional i única. L’estudi 

també és una oportunitat per reflexionar des dels contextos escolars i valorar quines són les 

condicions que s’hi ofereixen i que faciliten, en més o menys mesura, la realització de 

pràctiques professionals distintes per part de mestres que tenen aquesta actitud reflexiva, crítica 

i creativa. 
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RESUMEN 

La finalidad de este estudio es mostrar una visión global del contexto actual de la carrera de 

magisterio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de 

Lleida. Por un lado, se pretende escuchar las voces de los estudiantes para saber cómo valoran 

esta formación recibida. Por otra parte, se quiere evidenciar cuáles son las condiciones vividas 

durante estos estudios que han permitido a algunos de ellos realizar prácticas profesionales 

distintas.  

 

La tesis parte de una investigación desarrollada de forma colaborativa con otra investigadora. El 

objetivo del primer bloque de este estudio permite analizar y conocer las opiniones de los 

estudiantes que formaron parte de las promociones del 1993-1994 hasta el 2012-2013 (de la 

especialidad de Educación Especial y de la primera promoción del Grado de Educación 

Primaria), para poder mostrar qué concepción tienen de la formación recibida y compararlo con 

como desde los referentes teóricos se expone cómo deben ser los estudios de magisterio 

actuales.  

 

El segundo objetivo del estudio se centra en analizar y detectar qué condiciones de la formación 

inicial han permitido a los maestros que actualmente ejercen en una escuela (entre los que se 

encuentra la investigadora de esta tesis) realizar prácticas profesionales distintas. Esta segunda 

parte se expone mediante la narración autobiográfica de la propia investigadora. Los datos 

recogidos en esta tesis muestran la necesidad de proponer un contexto de aprendizaje durante la 

formación de magisterio que permita formar maestros desde una vertiente reflexiva, creativa y 

crítica, ya que es partiendo de estas bases que los maestros tendrán más facilidad para realizar 

prácticas profesionales distintas en los contextos escolares.  

 

Una enseñanza centrada en esta dirección, facilita la existencia de unos procesos de aprendizaje 

focalizados en la propia persona, haciendo que ésta sea irrepetible, excepcional y única. El 

estudio también es una oportunidad para reflexionar desde los contextos escolares y valorar 

cuáles son las condiciones que se ofrecen y que facilitan, en mayor o menor medida, la 

realización de prácticas profesionales distintas por parte de maestros que tienen esta actitud 

reflexiva, crítica y creativa. 
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ABSTRACT 

This investigation is aimed at showing a global view of the current context of the degree in 

Primary School Teaching form the Faculty of Education, Psychology and social Work of 

University of Lleida. On the one hand, we try to hear the students’ voice to know how they 

assess the training received. On the other, we want to make clear which are the conditions lived 

throughout these studies that have allowed some of them to carry out distinct working places. 

The dissertation is based on some research undertaken collaboratively with another researcher. 

The purpose the first part of this study lets us analyse and get to know the students’ opinion 

from the years 1993- 1994 to 2012-2013 (from the speciality of Special Education) in order to 

demonstrate what they think about training received and compare it to how primary school 

teaching should be nowadays according to the theoretical models.  

The second objective of this study focuses on analysing and detecting which conditions of the 

initial training have allowed teachers who are currently teaching in a school (among which there 

is the researcher of this dissertation) to perform distinct working practices. This second part is 

presented by an autobiographical writing of the researcher herself. The data collected in this 

thesis show the need to propose a learning process throughout the primary school teacher 

training, which lets educate teachers from a sensible, creative and critical side. Therefore these 

bases into account, teachers will find it easer to do distinct working practices in the school 

contexts. 

A type of education that follows this course makes it easier for the learning processes focused 

on the individual by creating an incomparable, exceptional and unique person. Moreover, this 

study is an opportunity to reflect from the school and assess which are the conditions that are 

offered and that ease, more ore or less, the execution of this distinct working practises on behalf 

of schoolteachers who have this sensible, critical and creative attitude.  
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0. INTRODUCCIÓ  

 

MUDARSE  
 

Dejar un apartamento. Desocupar una casa. Levantar el campo. Despejar. Ahuecar el ala. 
Inventariar ordenar clasificar seleccionar 

Eliminar tirar vender 
Romper 
Quemar 

Bajar desellar desclavar despegar desatornillar descolgar 
Desconectar soltar cortar sacar desmontar doblar cortar 

Enrollar 
Empaquetar embalar apretar anudar apilar juntar 

amontonar atar envolver proteger recubrir cerrar apretar 
Recoger llevar levantar 

Barrer 
Cerrar 

Marcharse 
 

GEORGES PEREC 
Especies de Espacios, 2001, p.62 

 

Les paraules de Perec reflecteixen molt bé la dificultat que significa mudar-se, canviar d’espai. 

La motivació que em va portar a entrar en el món de l’educació va ser fruit d’una mudança 

formativa i laboral, de la necessitat d’un canvi de context que, en aquell moment, no em 

satisfeia. Quatre anys abans de prendre aquesta decisió em trobava estudiant la Llicenciatura de 

Publicitat i RP a la Universitat Autònoma de Barcelona.  Va ser en els dos últims anys d’aquests 

estudis que vaig començar a adonar-me que no acabava d’encaixar en aquella professió que 

havia escollit. M’apassionava la creativitat, però no em satisfeia aquella encarada només a crear 

bens de consum que servissin a la reproducció i expansió del sistema capitalista. Jo entenia la 

creativitat com aquella que era viscuda des de les individualitats de cadascú i afavoria un 

pensament crític, la que em permetia millorar en les meves formes de vida i en el món on vivim.  

M’agradava l’art i el disseny, però m’ofegava la competitivitat que també acompanyava aquesta 

carrera. És per aquest motiu que, quan vaig acabar, tot i que em va costar prendre aquesta 

decisió, vaig optar per fugir d’aquell context i començar el Grau d’Educació Primària1. Gairebé 

tothom del meu entorn va valorar aquesta decisió com a un pas endarrere en la meva trajectòria 

professional. El motiu principal era el poc reconeixement social d’aquests estudis en 

comparació al que aleshores significava una llicenciatura. El poc prestigi que suposa cursar la 

carrera de magisteri s’evidencia en els comentaris que alguns estudiants de la Universitat de 
																																								 																					
1 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim GEP. 
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Lleida2 van recollir de gent del seu entorn quan aquests els explicaven que volien realitzar 

aquesta formació. Frases3 com ara: “Quina llàstima! Amb la teva capacitat i faràs magisteri”.  O 

aquesta altra: “Magisteri vols fer? Que et vols passar la vida dibuixant i retallant?”. O encara 

aquesta darrera: “Magisteri és molt fàcil. Quina llàstima, amb les notes que has tret!” mostraven 

la infravaloració que s’atorga a aquests estudis en la nostra societat i la visió que es té del què 

suposa ser mestre al segle XXI.  

En contra d’aquestes idees que també ressonaven en el meu entorn, vaig prendre la decisió de 

fer de mestra  motivada per la necessitat que tenia de trobar un context més social, més amable, 

amb contacte amb els infants. El que no sabia en aquell moment és que l’aprenentatge que 

viuria connectaria amb les meves formes de vida i que reprendria el goig de gaudir amb la 

creativitat i l’art.  

El canvi de rumb formatiu que vaig prendre em va portar al fet que el primer dia de curs del 

GEP conegués la Irene López, la meva companya de tesi. Amb ella, ens vam trobar per primera 

vegada a la sala d’arts visuals de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social4. Va ser allà 

on vam començar a establir una conversa que ens va permetre descobrir que compartíem 

interessos comuns, tot i que en aquell moment ignoràvem que ens portarien a compartir tota la 

formació viscuda al llarg d’aquests anys. La Irene L. va decidir estudiar magisteri perquè, 

durant la seva formació secundària, va tenir professors que li van mostrar formes de concebre 

l’educació i el món de l’esport de forma diferent; volia arribar a ser com els mestres que li 

havien despertat aquell interès. En el meu cas,  anava a la recerca d’un altre àmbit on pogués 

desenvolupar processos més crítics, humanitzadors i socials. L’últim curs dels estudis de 

Publicitat i RP el vaig combinar amb l’àmbit del lleure i els esplais, i aquesta experiència em va 

obrir les portes a un context que m’enriquia molt. Per aquest motiu, em va semblar una bona 

decisió formar-me a nivell professional en el camp educatiu, per poder-m’hi dedicar 

laboralment.   

Tot i començar magisteri amb aquestes expectatives, va ser durant el segon curs del GEP  

(2010-2011) que vaig tenir una trobada inesperada amb l’assignatura de Processos i Contextos 

Educatius II56. L’equip docent7 que impartia aquella matèria em va obrir un món inimaginable i 

extraordinari en la concepció de l’educació que tenia en aquell moment. Aquella matèria em va 

																																								 																					
2 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim UdL. 
3 Veus extretes del document: Jové, G. (2012) Fer de mestr@ [En línia] Disponible 
a:<http://eduquemcaminant.blogspot.com/2012/11/fer-de-mestr.html > 
4 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim FEPTS. 
5 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim PCEII. 
6 Abans del Grau D’Educació Primària, la matèria i l’equip docent de Processos i Contextos Educatius II formava 
part de l’especialitat Aspectes Didàctics i Organitzatius de l’Educació Especial. 
7 D’ara en endavant el concepte “Equip docent” inclou a tot aquell professorat que ha impartit l’assignatura 
d’Aspectes Didàctics i Organitzatius de l’especialitat d’Educació Especial així com la menció d’Atenció a la 
diversitat i l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II inclosa en el GEP. 
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descobrir l’art contemporani, la creativitat, la reflexió, i això em va permetre poder recuperar 

aquells aspectes positius que havia deixat en la meva formació anterior. Juntament amb la meva 

companya de tesi, ens adonàvem que l’assignatura de PCEII ens proposava viure processos 

d’aprenentatge que es construïen entorn de l’art contemporani. Al llarg d’aquesta tesi, es mostra 

com aquella metodologia ens va suposar una nova forma d’entendre els processos 

d’aprenentatge que estaven en consonància amb els nostres interessos: l’educació i la creativitat. 

Durant tot el curs, establíem connexions entre conceptes d’aquella matèria i obres d’art i, alhora, 

utilitzàvem l’eina dels relats autobiogràfics per escriure i reflexionar sobre allò que ens passava, 

allò que vivíem per evidenciar les interaccions que teníem entorn de l’art, la qual cosa ens 

permetia generar converses amb una visió col·lectiva. Les metodologies i organitzacions que 

ens feien experimentar eren revolucionàries i innovadores, la qual cosa trencava amb totes 

aquelles experiències que havíem viscut durant la nostra escolarització. Dins d’aquestes 

dinàmiques vam aprendre a ser conscients de com, des de la universitat, en general, se’ns 

defensava la necessitat de ser innovadors però des de discursos i pràctiques tradicionals, a través 

de Power Points o explicacions unidireccionals, on el professor era l’únic transmissor de 

coneixement. En relació amb aquesta idea, Jové (2013) defensa que sovint els professors 

universitaris que formen mestres reflexionen sobre com han de ser els processos d’ensenyança 

de qualitat que realitzen els alumnes, però poques vegades reflexionen sobre la seva pròpia 

docència. Davant d’aquesta incoherència, vam prendre consciència de com els models que 

rebem com a estudiants condicionen les nostres accions docents. Segons Sharp i Green (1975), 

ens poden més els models que hem tingut com a alumnes que aquells que veiem i treballem 

durant la formació de mestres, llevat que en la formació emergeixin aquests models, 

s’explicitin, es qüestionin, es deconstrueixin i s’estableixin processos d’aprenentatge per 

reconstruir-los de formes distintes.  

Prendre consciència d’aquest fet ens va permetre ser autocrítiques amb nosaltres mateixes i vam 

veure com, malgrat parlar d’escola innovadora i canvis educatius, seguíem reproduint aquells 

models que nosaltres havíem rebut durant la nostra formació. Davant d’això, l’equip docent ens 

havia creat les condicions que ens permetien aprendre de formes distintes i més creatives  per tal 

de desenvolupar el currículum. Aquesta nova perspectiva ens va empoderar a encarar els anys 

següents de formació cap a la cerca del nostre propi model docent. Aquell moment va ser un 

punt d’inflexió que em va permetre entendre que havia redescobert una educació que podia ser 

diferent, on podia desenvolupar-me com a mestra creativa i connectar amb els meus interessos 

personals. Va ser aquell context on la base del model únic i autèntic que tinc ara com a mestra 

es va començar a forjar.  
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Tan la Irene L. com jo havíem connectat amb la forma de treball de l’equip docent, i això va 

causar que la nostra relació fos més propera i continuéssim compartint els estudis durant el 

pràcticum del tercer curs del GEP, el Treball Final de Grau8, el Màster en Educació Inclusiva9 i, 

en l’actualitat, aquesta tesi doctoral. Al llarg d’aquests anys, havíem continuat vinculades a les 

pràctiques professionals de l’equip docent, les quals es seguien caracteritzant per ser distintes a 

altres assignatures, a més de permetre construir processos d’aprenentatge únics que partien de la 

creativitat i l’autoreflexió. Viure aquests processos ens va permetre créixer com a mestres 

reflexives, crítiques i creatives, amb la necessitat de voler seguir millorant les nostres pràctiques 

professionals. És per aquest motiu, que després d’haver viscut tots aquells anys conjuntament, 

teníem la necessitat fer un parèntesi i reflexionar com ens havia influenciat la formació que 

havíem rebut i compartit durant tot aquest temps.  

 

- Georgina Llobet: ara que ja hem finalitzat la nostra formació, para’t a pensar un 

moment,  què ha significat per a tu estudiar magisteri?  

 

- Irene López: em quedo amb que he pogut viure altres maneres d’aprendre, 

d’entendre i de viure l’educació. He après a canviar la mirada... A veure la 

importància de la creativitat en el món educatiu... També penso que aquests estudis 

m’han permès reconnectar amb el meu jo, redescobrir el que m’apassiona i 

vincular-me amb el meu projecte vital per començar a posar-lo en pràctica.  

 

- Georgina Llobet: jo pràcticament diria el mateix, però el que destacaria és com la 

formació m’ha ajudat a reinterpretar la creativitat que tenia integrada dels estudis de 

Publicitat. Ara la veig des d’una vessant més humana i enriquidora. Com també 

valoro molt el fet d’haver aprés a reflexionar a través dels relats autobiogràfics, ja 

que això em permet desenvolupar pràctiques professionals distintes a les que tenia 

incorporades i millorar-les cada dia. 

 

Va ser en el procés d’aquesta conversa que vam prendre la decisió de començar una tesi que fos 

col·laborativa per poder comprendre quines condicions de la formació que havíem rebut 

permetia, per una banda, a la investigadora d’aquest estudi, realitzar pràctiques professionals 

distintes, i per altra banda, a l’altra investigadora, connectar amb el seu projecte vital.  

																																								 																					
8 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim TFG. 
9 D’ara en endavant anomenat sota l’acrònim MEI.	
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El nostre objectiu era realitzar una pràctica introspectiva que, per un costat, ens ajudés a avançar 

com a mestres, i per l’altre, ens servís per emmirallar a aquelles persones que desitgessin 

desenvolupar la responsabilitat social que tenim tant com a ciutadans, com a mestres.  

D’aquesta forma, la present investigació vol mostrar quina és la concepció que tenen els 

estudiants de magisteri sobre la seva formació rebuda a la FETPS i evidenciar quines condicions 

han permès a alguns d’ells realitzar pràctiques professionals distintes.   

La presentació de la investigació s’exposa mitjançant un itinerari cartogràfic. En el transcurs 

d’aquest s’observa una presència significativa de l’art contemporani com a conseqüència de la 

importància que aquest ha tingut en la nostra formació inicial, tal i com s’explica al llarg de la 

narració.  

Per presentar aquest format expositiu, primer cal comprendre les definicions de  “mapa” i “calc” 

que Deleuze i Guatari (2010) aporten en els seus estudis. Per una banda, aquests conceben el 

“mapa” com allò que és obert, que connecta amb totes les seves parts i dimensions, que pot ser 

desmuntable i rebre modificacions constants.  Per altra banda, el “calc” es contrari al mapa, ja 

que aquest s’entén com una reproducció de la mera còpia. Prendre com a préstec de consciència 

aquests dos conceptes ens permet representar com els models que nosaltres hem creat durant la 

nostra formació s’han basat seguint la idea de “mapa”. Concretament, els estudis ens han 

facilitat convertir-nos en mestres productores en comptes de reproductores dels models que vam 

rebre durant el nostre pas per l’escola. D’aquesta forma, aquesta tesi ens obra una via per “poder 

fer el mapa i no el calc” (Deleuze i Guatari, 2010, p.17). 

L’itinerari cartogràfic es divideix en dos blocs principals. El primer, tot i que es redacta de 

forma separada, es formula i es dissenya conjuntament. Els capítols s’exposen a través d’un 

itinerari que transporta al lector a diversos llocs de la FEPTS. En aquests reposen diferents 

obres d’artistes contemporanis que durant la formació que nosaltres vam rebre van ser 

importants per a nosaltres. Aquest recorregut està compost per quatre capítols. 

El primer capítol recull el disseny metodològic de l’estudi realitzat. 

El segon capítol exposa els antecedents que ens permeten conèixer el recorregut de l’equip 

docent i que han impartit formació tant a les dues investigadores com a la mostra investigada. 

El tercer capítol permet conèixer quin ha sigut el recorregut formatiu que les dues 

investigadores hem viscut i compartit durant aquests darrers anys 
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Imatge	1.	Esquema	procés	col·laboratiu. 

Investigadora 1 

Investigadora 1 

Investigadora 1 

Investigadora 2 

Investigadora 2 

Investigadora 2 

El quart capítol mostra els resultats i l’anàlisi obtingut dels mestres enquestats. Aquestes dades 

estableixen diàleg amb els referents teòrics que exposen quins criteris ha de complir la formació 

inicial de mestres en l’actualitat.  

El segon bloc continua mantenint l’essència d’un itinerari cartogràfic que es desenvolupa a 

través d’una narració en forma de relat autobiogràfic de la investigadora d’aquesta tesi. Aquest 

apartat està compost per tres capítols (5, 6 i 7). 

El cinquè capítol exposa una anàlisi sobre com la investigadora d’aquesta tesi va viure la seva 

formació inicial. Per realitzar aquesta anàlisi s’ha fet ús de l’instrument dels relats 

autobiogràfics que la investigadora va escriure des de l’any 2009 fins al 2013. També s’ha 

inclòs el diari de reflexions (2014 -2016). Al llarg del relat s’introdueixen talls de les entrevistes 

formulades a tres mestres que evidencien com la formació que van rebre els hi va permetre 

realitzar pràctiques professionals distintes. D’aquesta forma es pot realitzar una comparativa 

entre les semblances o diferències que hi ha entre els relats autobiogràfics i les entrevistes 

d’individus distints que han tingut el mateix equip docent durant els seus estudis.  

El sisè capítol evidencia la comparativa dels resultats que es recullen als capítols quart i cinquè. 

Aquest fet ens facilita poder comparar els resultats que s’han extret al primer i al segon bloc de 

la investigació.  

El setè capítol exposa les conclusions finals de l’estudi realitzat. Aquestes han sigut formulades 

de forma col·laborativa per les dues investigadores, tot i que cadascuna d’elles les ha reenfocat 

segons els resultats adquirits en cadascun dels seus treballs. Es tanca així un procés que en un 

inici va partir d’una anàlisi basada en un treball en col·laboració entre les investigadores i les 

veus de la mostra, i una anàlisi individual realitzat per a cada investigadora. El treball final 

s’acaba compartint també entre aquestes dues  
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 Seguidament s’exposa una síntesi en forma d’esquema que recull els capítols d’aquest estudi: 

 

CAPÍTOLS 

 

PRIMER 

BLOC 

1 2 3 4 

Recull el 

disseny 

metodològic 

S’exposen els 

antecedents de 

l’equip docent  

Es mostra la 

formació que les 

dues 

investigadores 

han compartit   

S’exposen els 

resultats i l’anàlisi de 

les enquestes  

Taula 1. Estructuració del primer bloc de la tesi 

	

CAPÍTOLS 

 

SEGON 

BLOC 

5 6 7 

Narració autobiogràfica de la 

investigadora + Anàlisi de les 

entrevistes a 3 mestres 

 Mostra la triangulació de 

dades entre l’A1, A2 i A3  

Conclusions de 

la investigació 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Estructuració del segon bloc de la tesi 

	



	 14	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIMER BLOC 
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1.1. CAPÍTOL 1: DISSENY METODOLÒGIC 

Estem a punt d’entrar a la FEPTS de Lleida, l’edifici que ens ha acollit al llarg de més de cinc 

anys de la nostra formació. El contemplem durant uns segons. L’observem com un cos que té 

memòria, com els objectes que es troben entreteixits en les obres de Shiota10. Blanc de fora, 

línies rectes, geomètriques, de parets llises, modern, senzill... Poc a poc ens acostem a l’interior. 

Obrim la porta i ens situem al vestíbul que dóna accés als espais interiors que conformaran 

aquesta investigació.  

1.1.1. Plantejament del problema 

Viure la facultat què significa? Viure en un lloc és apropiar-se’l? Què és apropiar-se d’un lloc? 

A partir de quin moment un lloc és veritablement teu? Fem nostres les preguntes que Perec 

(2001) recull en un dels capítols del seu llibre Espècies d’espais (p. 48), el qual dóna nom a 

l’exposició temporal d’art contemporani que hem visitat al MACBA (2015) i que ens ha servit 

com a referència a l’hora de plantejar el fil conductor d’aquesta tesi. Per què decidim visitar un 

museu per iniciar la narració de la nostra investigació? Abans d’arribar a la universitat, l’únic 

contacte que teníem amb els museus era el que excepcionalment ens facilitava l’escola. Les 

visites estaven programades perquè l’estudiant fos un espectador de l’obra, per contemplar-la i 

descriure-la posteriorment en una fitxa. La interacció, la imaginació, l’experimentació, 

l’experiència i la vivencialitat eren aspectes que s’anul·laven, no només dins dels museus, sinó 

també dins de les aules. D’aquesta forma, l’escola funcionava com un mal museu i el museu 

actuava com una mala escola (Camnitzer, 2014, p. 117). 

Les experiències de relació escola-museu que com alumnes vam viure durant la nostra 

escolarització ens van condicionar quan el primer dia del segon curs de la formació inicial de 

mestres se’ns va plantejar visitar un museu d’art contemporani. Contra tota expectativa, ens van 

donar la consigna de passejar pel museu, observar i anotar tot allò que ens cridava l’atenció per 

després compartir-ho amb els companys. L’objectiu de l’equip docent era construir narratives 

entorn als processos psicopedagògics a través de la interacció amb l’art contemporani i 

compartir-les per generar aprenentatge de forma conjunta (Farrero, 2016). Interacció, reflexió, 

conversació, imaginació i experiència. Cinc elements que trencaven amb aquells models que 

havíem rebut a l’escola. Després d’una primera setmana inmersos al museu, anàvem a les aules 

per continuar amb el nostre procés d’aprenentatge. A partir d’aquell moment, l’encontre amb 

l’art va significar un punt d’inflexió que ens va permetre expandir el coneixement, descobrir 

																																								 																					
10	Chiharu Shiota (Osaka, 1972) és una artista asiàtica que presenta instal·lacions on es fan visibles centenars de fils 
de llana que uneixen objectes amb l’espai on es troben. En les seves obres, els fils representen les venes per les quals 
circulen les llàgrimes, la por a l’abisme, la vida i la mort. Són fils conductors de relats particulars i universals, que 
s’entrelliguen en forma de rizoma. Per ella, els fils transporten informació i són essencials per a tota comunicació.	
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noves formes de generar aprenentatges i experiències i compartir-les al mateix temps. L’art ens 

va permetre reconnectar amb la nostra essència creativa, amb allò que érem i som.  

La introducció de l’art contemporani va significar un abans i un després en la nostra forma de 

concebre l’educació i la pròpia realitat. Per aquest motiu, des que vam tenir el primer contacte 

amb l’art, vam començar a visitar diferents exposicions, sovint per buscar estímuls, altres 

vegades per buscar respostes, altres per trobar encara més preguntes. En aquest cas, l’exposició 

del MACBA va ser una de les trobades que ens va permetre aproximar-nos a les obres d’art que 

acollia per reinterpretar-les i establir relacions amb els coneixements i experiències que vam 

compartir durant la formació inicial de mestres. Les Espècies d’espais per on ens movíem es 

presentaven simulant un edifici fragmentat espacialment, amb habitacions que contenien obres 

d’art diferents que ens remetien als àmbits en què diàriament actuem, som, ens movem, pensem 

i vivim. Els espais amplis, les parets blanques, les obres d’art intocables i la llum tènue de 

l’espai expositiu ens transportaven als passadissos i classes de la nostra facultat. Al mateix 

temps, les obres d’artistes com Lara Almarcegui, Ignasi Aballí, Luis Camnitzer, Ester Partegàs i 

Jordi Colomer, que formaven part de l’exposició, eren les mateixes que havíem treballat 

anteriorment amb l’equip docent des del Centre d’Art la Panera de Lleida i, per tant, 

constantment ens trobàvem viatjant entre dos museus de ciutats diferents per reviure situacions 

que adoptaven nous significats segons el lloc on ens trobàvem.  

 

 

L’experiència en el transcurs de l’exposició ens va servir com a estímul per estructurar aquesta 

tesi sobre la base d’un fil conductor que ens ajudés a narrar el que volíem mostrar i que, alhora, 

fos significatiu per a nosaltres. Així doncs, el text de presentació del comissari de l’exposició 

Espècies d’espais ens ajuda a establir una comparativa amb l’estructura que hem acabat 

concretant en aquesta tesi: 

Imatge 2. Espai expositiu d’Espècies d’espais. Imatge 3. Espai Planta d’accés FEPTS de Lleida. 
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Més que una exposició de tesi, arxiu o documentació, la nostra proposta per a Espècies 

d’espais s’ha d’entendre com una interpretació lliure d’un llibre en la seva deriva per 

alguns racons de l’espai públic i privat, la intimitat i la vida social, el que som i el que 

veuen de nosaltres. En suma, com la deriva de l’existència humana, des de l’espai 

mínim i acotat d’una pàgina fins a la impossibilitat de posar límits a una idea d’espai en 

general. (Montornés, 2015, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre pas per l’exposició ens fa replantejar les preguntes inicials de Perec (2001): Què 

recordem del nostre pas pels espais de la facultat? Quins aprenentatges ressorgeixen quan 

passem per les diferents zones de l’edifici? Què en recordem de la nostra formació docent? I de 

les escoles on hem estat? Unes preguntes que haurien de tenir una resposta evident, ens 

incomoden i ens indignen a la mateixa vegada. Per una banda, el record que ens venia en ment 

era l’abundància de metodologies tradicionals basades en classes magistrals que al llarg de la 

carrera ens obligaven a ser espectadors dels discursos del professorat. Per altra banda, perduren 

en la memòria els professors que ens creaven conflictes, que ens feien reflexionar i que ens van 

donar la possibilitat d’explorar formes distintes i creatives de concebre l’educació. Revisar la 

nostra experiència en formació docent ens permet situar-nos en el moment present i entendre 

com s’ha construït el nostre model docent.  

Imatge 4: Hibridació del cartell de l’exposició Espècies d’espais i 
el plànol de la FEPTS de Lleida. 
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Així com en un principi nosaltres ens preguntàvem què havia suposat la formació inicial que 

havíem rebut, volíem analitzar què havia suposat aquesta pels mestres formats a la FEPTS, i 

alhora, conèixer si de la mostra investigada existien altres casos que les condicions viscudes 

durant la formació els havia ajudat a realitzar pràctiques professionals distintes.   

1.1.2. Objectius 

A través del present estudi volem oferir una visió àmplia de la realitat de la formació inicial de 

mestres de la FEPTS escoltant les diferents veus dels mestres implicats per tal de conèixer i 

comprendre la visió que aquests tenen dels seus estudis. I així mostrar quines són les condicions 

que faciliten realitzar pràctiques professionals distintes. Per tant, la finalitat del nostre estudi és:  

a) Mostrar i analitzar les veus dels estudiants que han rebut la formació inicial de 

mestres a la FEPTS (promocions del 1993-1994 al 2012-2013) per evidenciar quina 

concepció en tenen de la formació que han rebut.  

b) Proporcionar quines són les condicions que faciliten realitzar pràctiques 

professionals distintes. 

En relació a aquesta finalitat, concretem el primer objectiu: 

Conèixer i analitzar els antecedents i la veu dels mestres formats entre les promocions 

del 1993-1994 i del 2012-2013 per tal de fer visible quina concepció en tenen de la 

formació docent i contrastar-ho amb com afirmen les investigacions que ha de ser la 

formació inicial de mestres del segle XXI. 	

Donar resposta a aquest primer objectiu permet conèixer què en diuen els mestres de la seva 

formació a la FEPTS. Aquests resultats són la base que dóna lloc al segon objectiu d’aquesta 

investigació: 

 

Detectar i analitzar quines condicions de la formació inicial de mestres, la qual permet 

educar en la diversitat i l’heterogeneïtat, faciliten als mestres que treballen en un context 

escolar realitzar pràctiques professionals distintes.  
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1.1.3. Marcs de referència 

1.1.3.1. Investigació-acció 

Com comencem el camí cap a la investigació-acció? Per què els mestres hem de ser 

investigadors? McNiff (2002) actualment és una dels referents més influents en el camp 

de la investigació-acció. L’autora ens planteja dues raons per les quals els mestres 

hauríem de desenvolupar aquest tipus de pràctiques. Per una banda, perquè això 

ajudaria a estar constantment immersos en el canvi i la millora de la pròpia pràctica. Per 

altra banda, aquest facilitaria que el propi mestre es convertís en un generador de noves 

teories que partirien de la seva pràctica. És aquí on els inicis de la dicotomia entre la 

teoria (que s’associa a les universitats) i la pràctica (que es relaciona amb les escoles) 

començaria a reduir-se. Segons Whitehead i McNiff (2005) “much of action research 

literature focuses on how and why teachers can improve practices, which is of course 

crucial, but not enough. It is also vital to show how action research generates new 

theory” (p. 3). 

Partint de les bases teòriques de Whitehead i McNiff (2005), ens plantegem: com 

podem millorar els nostres aprenentatges a partir de la pròpia investigació-acció? La 

responsabilitat social que adoptem com a mestres ens obliga a estar constantment 

millorant la pròpia pràctica per tal de poder adaptar-nos als canvis constants de la 

societat, aportant així una educació de qualitat que s’adapti a la complexitat del món 

actual. Al llarg de la nostra formació, hem desenvolupat la competència de voler ser 

professionals que estan constantment investigant per la millora de la pròpia pràctica. És 

per aquest motiu que aquesta tesi està plantejada des d’un procés d’investigació-acció. 

Plantejar la tesi des de la investigació-acció implica partir d’una recerca oberta, on les 

hipòtesis no es mantenen fixes, sinó que estan condicionades pels diferents processos de 

recerca que es desenvolupen durant el transcurs del treball. Com aporta McNiff (2002)  

“action research is open ended. It begins with an idea that you develop. The research 

process is the developmental process of following through the idea, seeing how it goes, 

and continually checking whether it is in line with what you wish to happen” (p. 6). 

Però, com reconduïm la nostra investigació? Per dur aquest procés a la pràctica, l’estudi 

s’ha basat en els cicles d’investigació i acció de Keemmis i McTaggart (1988): 

planificació, observació, acció i reflexió. Tot l’aprenentatge s’ha anat construint partint 

del transcurs del propi estudi i tenint en compte tant els resultats que extraiem de les 

veus dels mestres enquestats, com dels resultats dels estudis de casos. Aquest fet, ens 

exigia estar constantment pendents dels resultats que emergien i que ens obligaven a 

reconduir els objectius d’investigació. “No és el discórrer d’un pensament segur d’ell 
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mateix, és una cerca que s’inventa i es recondueix contínuament” (Morin, Roger i 

Domingo, 2003, p. 15). Aquest tipus d’anàlisi exigeix un procés de reflexió continu que 

es desenvolupa al llarg de la investigació i que sovint requereix flexibilitat per part de 

les investigadores a l’hora de reinterpretar els resultats obtinguts inicialment. 

No podem considerar, doncs, aquest estudi com un conjunt de receptes que aporten un 

resultat esperat. Podem tenir unes pautes que ens guiïn per arribar a uns objectius en 

concret, però hem de ser flexibles per reconduir-les davant d’una situació incerta o 

inesperada. A vegades serà aquesta pròpia incertesa la que ens marcarà el camí a seguir, 

però hem de deixar marge perquè aquesta també emergeixi, i quan ho faci, hem d’estar 

preparats per relacionar-ho amb el coneixement que estiguem generant. En aquest 

projecte ens enfrontem a la incertesa, l’incorporem com una forma d’investigació que 

ens permet sortir de la zona de confort i enriquir-nos de noves perspectives. Morin 

(1999) afirma que “l'home, enfrontat a les incerteses per tots els costats, és arrossegat 

cap a una nova aventura. Cal aprendre a enfrontar la incertesa ja que vivim una època 

canviant on els valors són ambivalents, on tot està lligat” (p. 46). En relació a aquesta 

idea, la investigació no ha sigut dissenyada de forma prèvia i implementada de forma 

posterior, sinó que s’ha anat redirigint a partir de l’escolta activa de les veus analitzades.  

És aquí on també entra en joc l’actitud i professionalitat de les investigadores i la 

posada en pràctica del mètode com a estratègia (Morin, 2001). Creem un programa o 

som capaços de gestionar el mètode com a estratègia? “El programa no improvisa, no 

innova” (Morin, et al. 2003, p. 25). El programa s’imposa, no deixa marge per la 

llibertat o la creativitat, no considera la incertesa, no implica reflexió i reelaboració. En 

canvi, l’estratègia és oberta, evolutiva, afronta allò que és imprevist. Aquesta improvisa, 

innova i es desplega en situacions aleatòries, utilitza l’aleatorietat, l'obstacle, la 

diversitat, per assolir els seus fins.  

En aquest camí que es dibuixa segons les decisions que anem prenem, ens anem 

construint com a investigadores-mestres i mestres-investigadores. McNiff (2002) ens 

parlava de la importància de la teoria que es va desenvolupant també amb la pràctica. 

Així doncs, hem de tenir en compte que la teoria i el mètode són dos components 

indispensables del coneixement complex.  

La pròpia anàlisi ens ha encaminat cap a la teoria, i la teoria ens ha permès el 

coneixement. “Una teoria no és una solució, és la possibilitat de tractar un problema. 

Una teoria només compleix el seu paper cognitiu, només adquireix vida amb el ple 

treball de l’activitat mental del subjecte” (Morin et al. 2003, p. 20).  
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1.1.3.2. Aprendre entorn de l’art contemporani 

El nostre primer contacte amb l’art contemporani va ser quan el primer dia de PCEII 

l’equip docent ens van citar a la Fundació Sorigué enlloc d’iniciar les classes en una 

aula de la FEPTS. Abans d’entrar al museu, les instruccions que vam rebre van ser les 

de passejar per l’espai, observar les obres d’art i anotar en una llibreta allò que ens 

cridava l’atenció. Aquest primer encontre amb l’equip docent xocava amb els models 

que fins al moment havíem rebut dins la formació inicial de mestre.  

Aquesta experiència que vam viure a l’inici de curs, va suposar un trencament en la 

nostra manera de viure els museus i l’educació. Introduir-nos en l’art contemporani 

també va suposar un abans i un després en les formes d’adquirir l’aprenentatge. Les 

dinàmiques que es creaven dins dels museus consistien en interactuar amb l’art com una 

estratègia per iniciar converses, generar problemes, instigar conflictes, establir 

relacions, etc. des d’un espai que es construïa conjuntament.    

A partir del primer contacte que vam establir amb la metodologia d’aprendre entorn de 

l’art contemporani, aquesta va passar a formar part de les nostres formes de vida. Ens 

havia transformat la nostra forma de pensar, d’establir relacions entre conceptes que 

aparentment no mantenien cap relació, d’obrir la nostra mirada a altres formes 

d’entendre la vida. Havíem comprés que com apunta O’Sullivan (2006) es podia arribar 

a aprendre entorn de l’art i que aquest aportava altres possibilitats de pensament entorn 

de l’educació. 

Parlar de la influència que va tenir l’art contemporani a les nostres formes de vida, 

requereix fer referència a l’eina del relat autobiogràfic. Era entorn d’aquest que preníem 

consciència sobre les transformacions que estàvem vivint.  Farrero (2016) en la seva tesi 

doctoral, reflexiona sobre com aprendre entorn de l’art contemporani i la reflexió 

conjunta de coneixement, li permetia prendre consciència sobre com els relats 

autobiogràfics esdevenien una estratègia que li permetia una constant reorganització de 

les seves accions. D’aquesta forma, afirma com el relat autobiogràfic utilitzat en 

formació docent és una estratègia potent sobre la que es construeix la identitat personal i 

professional a través de la reflexió.  

En relació a la nostra experiència, l’art contemporani va afavorir un espai de relacions 

que ens va permetre concretar altres possibilitats. L’art com a experiència (Dewey, 

1934) va més enllà del propi art, i entén aquest com la forma d’aprendre a relacionar 

l’art amb la nostra vida quotidiana. Com veurem més endavant, en el cas de les 

investigadores d’aquesta tesi, la interacció amb l’art ens va crear unes condicions  que 
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ens van facilitar apropiar-nos de forma autèntica i connectar amb els nostres interessos.  

Paral·lelament a la influència que va tenir l’art en la concreció dels nostres interessos 

personals, aquest també ens va permetre prendre consciència que nosaltres podríem 

aplicar característiques pròpies de l’art contemporani al món educatiu, esdevenint el que 

Eisner (2002) defineix com a mestres artistes. L’autor fa referència a aquest concepte 

com aquell professor que dissenya situacions i després les modula per a que siguin 

apropiades a cada estudiant. En relació a aquest concepte, Eisner (2002) aborda al 

concepte “d’artistry” des d’aquelles característiques de l’art que l’educació pot agafar 

com a préstecs de consciència per tal de millorar-la. L’autor exposa la necessitat que el 

món educatiu promogui artistes, entenent aquests com aquells que desenvolupen idees, 

tenen sensibilitat, estratègies, imaginació per a crear, creativitat, experimenten, creuen 

en l’esforç, etc. ja que això permet fer-nos qualitativament més humans i intel·ligents. 

L’art exigeix ser comprès i llegit des d’un altre punt de vista que s’allunya dels 

esquemes tradicionals.  

Com a conseqüència de l’experiència que hem tingut amb l’art contemporani, decidim 

incorporar el llenguatge artístic en aquesta investigació, ja que considerem que aquest, 

al llarg dels anys, ha acabat formant part forma de la nostra identitat. Al mateix temps, 

prenem consciència com sense l’experiència amb el món l’art, no haguéssim pogut 

plantejar una investigació distinta als formats tradicionals. 

1.1.3.3. Relats autobiogràfics 

Durant el segon curs, des de l’assignatura de PCEII vam realitzar el treball de la historia 

de vida. La història de vida és una estratègia narrativa que, segons Hernández i Rifà 

(2011), ens ajuda a explicar i comprendre l`experiència dels canvis que viuen els 

individus, així com les formes que tenen de posicionar-se respecte a aquests. La 

consigna era clara: establir relacions amb les obres d’art contemporani que visitàvem 

durant el curs, les experiències personals, i tot el que creiem haver aprés amb la finalitat 

de veure quins models havíem integrat durant la nostra escolarització. El treball no tenia 

cap altre condicionant respecte a la forma o el contingut. Aquest fet contrastava amb els 

treballs que fins al moment havíem realitzat des d’altres matèries, els quals seguien unes 

pautes que no deixaven lloc a que l’estudiant anés més enllà del que demanava el 

professorat. 

Al mateix temps, les reflexions que hi desenvolupàvem eren una oportunitat per reduir 

distàncies entre la teoria i la pràctica, fent evident les relacions que entre allò que 

apreníem tant a la universitat, a l’escola, com en el nostre dia a dia. En relació a aquesta 
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idea Semeshima (2007) defensa com la narració autobiogràfica enriqueix els processos 

d’aprenentatge de l’aula, ja que aquesta permet als docents desenvolupar vincles entre el 

jo, el currículum, els estudiants i els plans d’estudis.  

La història de vida ens permetia partir del caràcter únic de cadascun de nosaltres i 

prendre consciència en quin moment ens trobàvem com a mestres. Segons Goodson i 

Hargreaves (1994) és a través de les narracions que podem representar la nostra 

comprensió del món i com nosaltres ens hi situem, donant així sentit a les nostres 

experiències, creences, valors i coneixement.  

Posteriorment, les investigacions realitzades entorn de les històries de vida van permetre 

reconceptualitzar aquestes com a relats autobiogràfics.11 Els relats autobiogràfics són 

“una eina que ens ajuda a veure, explicar i comprendre l’experiència dels canvis per part 

dels individus i la forma de posicionar-se en ells” (Hernández i Rifà, 2011, p. 18). 

Segons Bolívar (2002), a diferència de les històries de vida, els relats autobiogràfics són 

com informes sobre la investigació realitzada.  

El relat autobiogràfic a la formació inicial de mestres es va presentar com una primera 

aproximació a la investigació de la pròpia experiència, entenent aquesta última com allò 

que ens passa (Larrosa, 2003). Aquest fet fomenta l’agenciament i que els estudiants es 

situïn en constants moments de canvis i millora de la seva pràctica (Farrero, 2016). Per 

aquest motiu, una de les característiques principals dels relats autobiogràfics és que 

parteixen de la narració del jo, d’una escriptura autobiogràfica, que afavoreix la 

construcció de la identitat personal i professional dels estudiants (Leggo, 2010)  

facilitant així donar resposta al caràcter únic de cada individu.  

 Per aquest motiu, l’ús d’aquest al llarg de tota la nostra formació s’ha convertit en una 

forma de vida que és essencial per a la construcció del nostre becoming teacher-

reasearcher12. Hem arribat a un punt on no podem dissociar la nostra millora personal i 

professional dels processos reflexius. D’aquesta forma, la narració autobiogràfica es 

converteix en una eina que ens ajuda a comprendre el nostre posicionament professional 

(Barret, 2004) i ens situa en unes bases per seguir canviant i millorant les nostres 

pràctiques professionals. 

																																								 																					
11 És per aquest motiu que en alguns dels fragments dels relats autobiogràfics que s’incorporen al llarg de la 
investigació, fan referència al terme “història de vida”. Actualment aquest concepte s’ha reconceptualitzat com a relat 
autobiogràfic. 
12	El terme becoming segons Deleuze i Guattari (1995) significa que l’ésser està en constant canvi. Som procés i 
això ens situa en l’esdevenir, com aprenents de professores-investigadores. Stenhouse (1975) va conceptualitzar la 
idea del mestre com a investigador (teacher as researcher), entenent-lo com a “un professional que està involucrat en 
l'estudi de l'ensenyament i la investigació d'un mateix, tenint en compte la presencia dels altres” (p. 194).	
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La influència que ha tingut l’ús del relat autobiogràfic en la nostra formació ens ha fet 

plantejar aquesta tesi com una narració autobiogràfica. L’ús d’aquesta com a 

investigació permet anar més enllà d’una narrativa que descriu fets aliens al narrador, 

per centrar-se en una metodologia d’investigació que permet prendre consciència, 

millorar i canviar la pròpia pràctica de l’investigador (Conle, 2015). Segons Farrero 

(2016) el que diferència la narrativa com a forma d’investigació de qualsevol altra 

narració és la forma d’explicar la història i com aquesta posa en joc una investigació 

que es desenvolupa a través de la pròpia escriptura del relat autobiogràfic. “Se trata de 

convertir la escritura de estos relatos en procesos de investigación narrativa 

autobiográfica.” (Farrero, 2016, p. 19). És per aquest motiu que per facilitar la narració 

autobiogràfica recuperem les nostres veus que al llarg de la formació hem anat 

recopilant als relats autobiogràfics i que han contribuït a la nostra millora professional i 

personal, per reconvertir aquesta informació en un mètode d’investigació i en 

coneixement sobre l’educació.  

1.1.4. Paradigma 

La investigació en el camp educatiu és complexa, la qual cosa implica la dificultat de concretar-

la en una metodologia o perspectiva concreta. Segons Solà (2009) “no es tracta de posicionar-

nos des d’una sola perspectiva, ja que aquesta es pot viure com una limitació que et situa en una 

determinada racionalitat científica” (p. 235). Per aquest motiu, situem la investigació amb la 

perspectiva del pluralisme metodològic que reconeix la diversitat metodològica. En el nostre cas 

ens basem en un paradigma interpretatiu amb una clara intenció socio-crítica.   

En aquesta investigació ens situem en el paradigma interpretatiu, el qual, segons Solà (2009)  

“pretén revelar el significat de les formes particulars de la vida social” (p. 239), ja que la nostra 

finalitat no és buscar certeses ni generalitzacions, sinó que intentem comprendre la realitat que 

ens envolta, en aquest cas, comprendre la realitat de la formació inicial de mestres a la FEPTS. 

Utilitzem aquest paradigma amb una clara intenció socio-crítica que fonamenta la crítica social. 

Aquest paradigma té “un caràcter autoreflexiu i considera que el coneixement es construeix 

sempre per interessos que parteixen de les necessitats dels grups, pretén l’autonomia racional i 

alliberadora de l’ésser humà i s’aconsegueix mitjançant la captació dels subjectes per a la 

transformació social” (Alvarado i García, 2008, p. 190). Segons Alvarado i García (2008), les 

característiques més importants del paradigma socio-crític dins de l’educació són: 

 Adoptar una visió global i dialèctica de la realitat educativa, l’acceptació compartida 

 d’una visió democràtica del coneixement, així com processos implicats en l’elaboració i 
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 el desenvolupament d’una visió de la teoria del coneixement i les seves relacions amb la 

 realitat i la pràctica. (p. 190) 

Les bases del paradigma socio-crític posen el punt de mira al rol del professorat, el qual té la 

responsabilitat de donar resposta als nous compromisos socials, per educar amb valors humans i 

sobre objectius educatius que estiguin relacionats amb la comunitat, la democràcia i la identitat 

cosmopolita.  

La complementarietat dels paradigmes ofereix una visió més rica de la realitat que volem 

analitzar, amb la finalitat de no només interpretar-la sinó amb la intenció de millorar-la. L’ús de 

diferents paradigmes ens permet realitzar una investigació basada en una narració 

autobiogràfica per analitzar el nostre becoming teacher-researcher com a casos únics (Bolívar, 

2014), respectant l’heterogeneïtat dels desenvolupaments de la pràctica i les particularitats dels 

processos de cada relat (Farrero, 2016). Partir de la individualitat ens permet veure si hi ha 

altres casos que realitzen pràctiques professionals distintes, per tal de poder-ho generalitzar. 

A continuació incloem un esquema de l’estructura i del procés seguit durant aquesta 

investigació: 
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Imatge 5. Estructura i procés seguit durant la investigació. 
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1.1.5.  Metodologia 

1.1.5.1. Recerca col·laborativa 

 

Al llarg dels últims anys, hi ha hagut un increment de l’interès per la recerca col·laborativa. 

Autors com Sylvan i Martin (1997) ja concretaven la seva importància en les diferents línies 

d’investigació. Paral·lelament, Bukvova (2010) aporta els beneficis de treballar a través 

d’aquesta recerca, com ara: accés al coneixement especialitzat, accés als recursos, intercanvi 

d’idees des de diferents disciplines, posar en comú experiències per resoldre problemes 

complexos, aprenentatge de noves habilitats, alta productivitat, alta qualitat dels resultats 

obtinguts, prestigi, factors personals i goig d’aprenentatge, entre d’altres. A continuació 

mostrem algunes de les definicions en relació a aquest tipus de recerca: 

“Individuals who differ in notable ways sharing information and working toward a 

particular purpose.” 

(Amabile, 2001, p. 419). 

“The coming together of diverse interests and people to achieve a common purpose 

via interactions, information sharing, and coordination of activities.” 

 (Jassawalla i Sashittal, 1998, p. 239). 

“The importance of communication as well as “sharing of competences and 

resources”.  

(Melin i Persson, 1996, p. 363). 

“Stresses the social context of research collaborations and its place within the 

scientific community. Besides the super ordinate goal of the collaboration, the 

partners can also bring their individual goal.” 

(Sonnenwald, 2007, p. 645) 

“Research collaboration could be defined as the working together of researchers to 

achieve the common goal of producing new scientific knowledge.” 

(Sylvan i Martin, 1997, p. 11) 
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Per nosaltres, la investigació col·laborativa és un espai de treball entre persones amb un 

mateix objectiu d’investigació i que comparteixen un procés d’aprenentatge no només a 

nivell de recerca, sinó també a nivell d’habilitats i competències, de recursos, contextos, 

punts de vista diferents i de creixement personal i professional, a través d’una 

retroalimentació contínua, amb la finalitat de la construcció conjunta de coneixement.  

 

1.1.5.2. Narració autobiogràfica 

Segons Hernández i Rifá (2011) el relat de les nostres experiències, vivències i coneixements en 

el nostre context social i cultural ens permet prendre consciència de com es construeix i 

reconstrueix la nostra identitat com a docents. Per a nosaltres, el relat autobiogràfic va suposar 

reviure el passat, recordar allò que pensàvem que era important, recuperar-ho i reformular-ho 

per millorar en les nostres pràctiques docents. És per aquest motiu que aquesta investigació es 

planteja com una narració autobiogràfica. Utilitzar l’autobiografia com a recurs de formació 

suposa una presa de consciència d’uns fets, d’unes experiències imaginades, per mostrar-les 

amb voluntat reflexiva i tractar de descobrir possibles vies d’explicació de la pròpia actitud 

davant de l’ensenyança i davant de la professió de mestre (Hernández i Barragán, 1991-92, p. 

95). Aquest plantejament ens ha permès realitzar una narració basada en la construcció del 

nostre becoming teacher-researcher.  

Com apunta Bruner (1997), el pensament narratiu ajuda que la nostra vida prengui sentit. 

Segons Mc Ewan i Egan (1998) és a través dels nostres relats que comuniquem qui som, què 

fem, com ens sentim i per què seguim uns camins i no uns altres en les accions que 

desenvolupem. Aquest fet implica que ens interessem per descriure i explicar les nostres 

experiències en la formació inicial de mestres, les quals ens fan reflexionar sobre com ens hem 

anat construint des de diferents contextos socials, polítics i culturals, per entendre qui som com 

a persones, com a mestres i per entendre les nostres accions. La nostra pròpia autobiografia ens 

porta a poder entendre per què fem el que fem, i a plantejar part d’aquesta tesi amb aquest 

format. És aquesta la raó que justifica per què hem recollit informacions i experiències de les 

investigacions que hem realitzat a partir del TFG, el TFM, fragments dels nostres relats 

autobiogràfics (des del curs 2009-2010 fins al curs 2013-2014) i el diari de reflexions (des de 

l’any 2014 fins a l’any 2016). Per facilitar la lectura i la comprensió del document, associem 

amb colors els diferents fragments dels relats autobiogràfics que hem anat escrivint, de forma 

individual, al llarg d'aquests anys: 
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• Relat autobiogràfic del curs 2009-2010: treball “La meva escola” realitzat des 

de l’assignatura d’Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat. 

• Relat autobiogràfic del curs 2010-2011: realitzat dins de l’assignatura de 

PCEII. Primer contacte amb l’art contemporani.  

• Relat autobiogràfic del curs 2011-2012: escrit durant la realització del 

Pràcticum II. 

• Relat autobiogràfic del curs 2012-2013: realitzat com a TFG dins d’un 

projecte d’APS. 

• Relat autobiogràfic del curs 2013-2014: realitzat com a treball dins del mòdul 

2 del MEI. 

• Relat autobiogràfic del curs 2013-2014: incorporat en el TFM del MEI. 

• Diari de reflexions 2014-2016: que cada investigadora elabora individualment 

en el seu dia a dia mentre s’està desenvolupant la tesi.  

Segons Zeichner (1982), el que ens configura com a persones, aquells aspectes que es poden 

considerar més personals, també ens acaben configurant com a mestres en l’àmbit professional, 

i és a partir d’aquests relats autobiogràfics que també es pot generar coneixement, investigació i 

formar part d’una base codificada de coneixements sobre l’ensenyança que parteixen d’un 

context viscut en primera persona.  

Els relats autobiogràfics són una nova possibilitat d’investigació revolucionària que van en 

concordança amb com nosaltres concebem la investigació educativa, una estratègia on 

reivindiquem i dignifiquem l’experiència com a eix vertebrador per mostrar el rastre d’una 

pedagogia viva (Molina, 2010, p. 90). D’aquesta forma, com aporten Connelly i Clandinin 

(1990) trenquem amb els models tradicionals d’investigació, on no és habitual veure 

investigacions que es basin en la narració de relats autobiogràfics del professorat perquè sovint 

aquest “s’ha vist en inferioritat i desigualtat sense una veu pròpia en el seu procés d’investigació 

on es reconegui el valor de les seves pròpies històries” (p. 4). Tot i així, en els últims anys, dins 

del camp de la investigació educativa, segons Hernández i Aberasturi (2014), hi ha hagut una 

revalorització d’aquest tipus d’investigació que es basa en la narració d’experiències del 

professorat com a punt clau per desenvolupar-se personalment i professionalment. Un exemple 

d’això són les històries de vida. Segons les aportacions de Goodson (2004) en la seva publicació 

Historias de vida del profesorado, es basen en diferents històries de vida de professors i 

revaloritzen la naturalesa i el saber professional-personal docent. Així, s’aconsegueix mostrar la 

validesa d’aquest tipus d’investigacions que exposen la veu dels mestres; experiències de 

primera mà, sense filtres. 
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1.1.6. Recollida i tractament de les dades 

En el primer bloc de la tesi fem ús de la metodologia quantitativa, la qual es basa en 

l’instrument de l’enquesta i el recull dels articles publicats per l’equip docent (1994-2014). Pel 

que fa al primer instrument, és adequat per abordar determinats aspectes de la realitat social que 

es corresponen amb els fets, on passa allò que es decideix observar, registrar i mesurar (Rubio i 

Varas, 1999, p. 232). L’enquesta utilitzada en aquesta investigació parteix de la tesi inacabada 

de la GG, la qual es basava en la realització d’enquestes a mestres que havien tingut a l’equip 

docent per tal de veure la inserció i l’evolució laboral d’aquests. La mostra que s’utilitzava en 

aquesta investigació ens permetia iniciar l’anàlisi per donar resposta al nostre objecte d’estudi, 

ja que aquest parteix de la necessitat d’analitzar quina és la concepció que tenen els mestres 

formats a la FEPTS de la seva formació inicial de mestres. Des de la nostra investigació vam 

veure l’oportunitat de donar una nova perspectiva a l’anàlisi de les enquestes realitzades per la 

GG. D’aquesta forma, partint de la mateixa base de dades d’aquesta investigadora decidim 

reelaborar-la per tal de centrar-la en els nostres objectius d’estudi. Per tal de dissenyar-la, vam 

començar modificant l’enquesta que ja s’havia elaborat a la tesi inacabada de la GG., de la qual 

partíem inicialment. La modificació es basava en:  

• Ampliació de la mostra fins a la promoció del 2012-2013. Per fer-ho, vam adquirir les 

dades de contacte dels enquestats mitjançant la base de dades de la secretaria de la 

FEPTS. En alguns casos es va utilitzar el model rizomàtic que ens ofereixen xarxes 

socials com Facebook i Twitter per tal de poder posar-nos en contacte amb aquelles 

persones de les quals no disposàvem de telèfon o correu electrònic.  

• Incorporar opcions de resposta en algunes preguntes de l’enquesta. 

• Afegir un apartat a l’enquesta amb quatre preguntes obertes.  

A partir de l’enquesta pretenem descriure i explicar quina concepció tenen els mestres de les 

promocions del 1993-1994 fins a la promoció del 2012-2013 de la seva formació docent a la 

FEPTS de Lleida.  

En el segon bloc de la tesi s’investiguen tres estudis de casos. Per analitzar-los s’utilitza la 

metodologia qualitativa a través dels instruments de les entrevistes biogràfiques 

semiestructurades i els relats autobiogràfics, els quals desenvoluparem més endavant Aquesta 

metodologia és l’adequada per accedir al nivell significatiu del discurs, en el qual es reflecteixen 

les argumentacions subjectives de l’acció social o comportament (Jové et al., 2007, p. 100). 

Els dos blocs que conformen la investigació es composen d’un total de 3 anàlisis. A 

continuació, mostrem les anàlisis que es realitzen per cadascun dels blocs, així com la 

nomenclatura que s’utilitzarà al llarg de la investigació:  
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 BLOC 1 BLOC 2 

ANÀLISIS 

A1: anàlisi de les enquestes 

realitzades als mestres de les 

promocions del 1993-1994 fins 

al 2012-2013. 

A2: anàlisi del relat 

autobiogràfic de la 

investigadora de la tesi. 

A3: anàlisi dels estudis de 

casos 

L’A2 i l’A3 es desenvolupen 

de forma polifònica al capítol 5 

Taula 3. Anàlisis i nomenclatura de cadascun dels blocs. 

 

1.1.6.1. Bloc 1: Recollida d’informació durant la fase quantitativa 

1.1.6.1.1. Articles de l’equip docent (1994-2014) 

Aquesta anàlisi es realitza amb la finalitat de conèixer la formació de la mostra analitzada 

des de la visió de l’equip docent. Per tal de fer-ho, realitzem una anàlisi de la documentació 

publicada per part de l’equip docent des de l’any 1994 fins a l’any 2014. Els documents 

publicats que s’han analitzat es mostren citats de forma cronològica a la seva publicació i 

són els següents:  

 

DOCUMENTS PUBLICATS DES DE L’ANY 1994-2014 

         

1994 

Jové, G. (1994). Estratègies organitzatives per atendre la diversitat. Atenció a la diversitat: 

aula, a l’escola i en la transició de l’edat adulta i a la vida activa. Recerca i innovació 

educativa: XI Jornades d’Universitat i Educació Especial.  235-242. 

 

1995 

 

Jové, G. (1995). El Pràcticum en la formació inicial del professorat. Recerca i innovació 

educativa: I Jornades Maria Rúbies, 27 i 28 d’octubre. 509-516 

Jové, G. (1995). La investigació-acció com un model d’aprenentatge professional del 

docent. Recerca i innovació educativa: XI Jornades d’Universitat i Educació Especial.  

299-310. 

Jové, G., i Miñambres, A. (1995). La integración en el aula ordinaria: presente y futuro de 

una situación: la nueva formación de futuros maestros/as. Presentación de una experiencia. 

10 años de integración en España: análisis de la realidad y perspectivas de futuro: actas de 

la XXII Reunión científica anual de la Asociación Española para la Educación Especial 

(AEDES), Murcia, del 9 al 12 de Noviembre. 549-560. 
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1996 

Jové, G., i Vendrell, C. (1996). La coordinació com a eix vertebrador del procés 

d’integració. Dins P. Jurado (Ed.), Les necessitats educatives: present i futur (p. 265-271). 

Bellaterra, España: Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

1997 

Miñambres, A., Jové, G., Canadell, J.M., i Navarro, P. (1997). La significación táctil en el 

mundo vidente e invidente. Una experiencia con texturas. 10 años de integración en 

España: análisis de la realidad y perspectivas de futuro. 245-262. 

Miñambres, A., i Jové, G. (1997). Los alumnos superdotados y con habilidades educativas 

especiales. Dins Sánchez Palomino, A i Torres González, J.A, Educación Especial II. 

Ámbitos específicos de intervención. (p. 211-220). Madrid, España: Pirámide.  

Jové, G., Balsells, M., i Miñambres, A. (1997). La participació dels pares al centre 

d’educació infantil. Descripció d’una experiència. La formació dels protagonistes del futur 

(p. 99-101). Lleida, España: Edicions de la Universitat de Lleida.  

 

1998 

Balsells, A., Jové, G., i Noria, M. (1998). El Prácticum instrumento de reflexión en y de la 

práctica. Dins M. N. González, C. Lobato y M.P. Ruiz, Desarrollo profesional y Prácticum 

en la universidad (p. 225-232). España, Universidad del País Vasco.  

Jové, G., Miñambres, A., Balsells, M.A., i Del-Arco, I. (1998). Las interacciones sociales y 

el tipo de actividades escolares en la etapa de infantil. Reflexiones en torno a las N.E.E. 

Dins Educación y diversidad (p. 249 - 272).  España: Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Oviedo. 

Jové, G., Miñambres, A., Del-Arco, I., i Balsells, A. (1998). Mejorar la calidad a través de 

dar respuesta a las necesidades educativas. Reflexiones para un debate. Dins V Congreso 

interuniversitario de organización de instituciones educativas (p. 358).  Universidad 

Complutense de Madrid 

Jové, G., Cereza, J.M., Jové, J., Marsellés, M.A, i Ribes, R. (1998). El Prácticum en la 

diplomatura de maestro, especialidad Educación Especial: la investigación-acción y el 

constructivismo como cultura, bases para el diseño y desarrollo de un Prácticum reflexivo. 

Desarrollo profesional y Prácticum en la universidad (p. 207-214). España, Universidad del 

País Vasco. 

Del-Arco, I., Miñambres, A., Jové, G., i Balsells, A. (1998). ¿Realidad o utopía? Análisis de 

una experiencia. Las organizaciones ante los retos educativos del siglo XXI. Dins V 

Congreso interuniversitario de organización de instituciones educativas (p. 437).  

Universidad Complutense de Madrid. 

Jové, G. (1998). El Prácticum en la formación de maestros: eje vertebrador de la innovación 

metodológica en la docencia. Desarrollo profesional y Prácticum en la universidad (p. 165- 

171). España: Universidad del País Vasco.  

 

 

1999 

Del-Arco, I, Miñambres, A., Jové, G., i Balsells, M.A. (1999). Reforma, reingeniería o 

realidad en los centros educativos: las tres R a tener en cuenta para una atención a las 

necesidades educativas. Presentació comunicació,  XVI Jornadas nacionales de 

universidades y educación especial, Almeria, ESPANYA. 

Valls, M.J., i Jové, G. (1999). La transición a la edad adulta y vida activa de las personas 

con discapacidad psíquica: reflexiones y prospectiva. Dins Verdugo, M.A; (coord.), Hacia 

una nueva concepción de la discapacidad (p. 871-878). España: Amarú. 
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Jové, G., i Valls, M.J. (1999). La innovación metodológica en la docencia universitaria a 

partir de concebir la enseñanza como práctica reflexiva: una experiencia en la formación de 

maestros. Revista de Enseñanza Universitaria, 14, 91- 100.  

Jové, G. (1999). Reflexiones en torno al proyecto curricular de centro en los centros 

específicos de Educación Especial. Revista de Educación Especial, 25, 35- 52. 

 

 

2000 

Del-Arco, I., Miñambres, A., Balsells, M.A., i Jové, G. (2000). Nuestros futuros maestros en 

el pasado y docentes en el futuro. Dins Desde el prisma de la integración: experiencias, 

expectativas y opiniones (p. 467-475). Presentació comunicació,  XVII Jornadas nacionales 

de universidad y educación especial. La atención a las necesidades educativas especiales: de 

la educación infantil a la universidad, Lleida. 

Jové, G. (2000). El papel de la escuela ante la diversidad social y cultural: necesidad de 

establecer vínculos entre la escuela, familia y la comunidad. Dins Infancia y adolescencia 

en riesgo social (p. 143-156). España: Editorial Milenio.  

Jové, G. (2000). Estratègies d’intervenció per tal de facilitar la interacció de l’infant a 

l’escola. De la prevenció a l’atenció en la primera infància: un enfocament interdisciplinar 

(p. 83-96). Lleida, Espanya: Edicions de la Universitat de Lleida.  

Jové, G., Miñambres, A., Del Arco, I., i Balcells, A. (2000). Análisis de la intervención del 

maestro de apoyo en el aula ordinaria: un estudio sobre las interacciones sociales de niños 

con n.e.e. Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal, 2 (p. 1821-27). España: 

Aljibe. 

Marsellés, M.A., i Jové, G. (2000). De la prevenció a l’atenció en la primera infància: un 

enfocament interdisciplinar.  Lleida, Espanya, Edicions de la Universitat de Lleida.  

Miñambres, A., i Jové, G. (2000). La atención a las necesidades educativas especiales, de 

la educación infantil a la Universidad. Lleida, España: Edicions de la Universitat de Lleida. 

 

 

2001 

Jové, G. (2001). Claves para la construcción y aplicación del Proyecto curricular en la 

escuela para todos. Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio, 2, (p. 185- 208). 

España: Aljibe. 

Valls, M.J., i Jové, G. (2001). El estudio de los itinerarios escolares y post- escolares como 

pauta de reflexión en la construcción de una escuela y de una Sociedad para todos. Revista 

de Educación, 325, 283-298. 

Jové, G., i Miñambres, A. (2001). Atención educativa a las necesidades especiales 

relacionadas con la visión. Enciclopedia psicopedagógica de necesidades especiales, 2 (p. 

229- 252). España: Aljibe. 

Miñambres, A., i Jové, G. (2001). Necesidades educativas especiales relacionadas con la 

visión. Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales, 1 (p. 271- 

292). España: Aljibe. 

 

 

2002 

Jové, G. (2002). Ensenyar i aprendre en l’educació secundària: el difícil repte de donar 

resposta a la diversitat, Trencaclosques, 6, 4-8. 

Jové, G. (2002). La vida como una continua transición, Educar. Extra, 137-139. 

Jové, G., Pares, O. (2002). La inclusión social y laboral de las personas con necesidades 
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específicas. Un enfoque inter y transdisciplinar. Educación, diversidad y calidad de vida, 2, 

(p. 237-250). España: Aljibe.  

Jové, G., Abadies, T., Carbonell, C., D’Angelo, M., Solsona, D., i Vicens, L. (2002). ¿Qué 

competencias tienen los alumnos con nee respecto al lenguaje escrito? Dins Educación, 

diversidad y calidad de vida, 2, (p. 391-399). España: Aljibe. 

Escola, J., Jové, G., Enciso, P., Allepuz, R., Pares, O., i Farre, A. (2002). Integració 

sociolaboral de les persones amb discapacitat: situació, compromís i reptes de futur. 

España: Pagès Editors.  

 

 

2004 

Marsellés, M.A, Coiduras, J., Jové, G., Agulló M.J., Ribes, R., i Valls, M.J. (2004). Quiero 

ensenyar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de 

prácticum en la formación inicial de maestros EE, Revista de Enseñanza Universitaria, 24,  

99-118.  

Ribes, R., Coiduras, J., Jové, G., Marsellés, M.A, i Valls, P. (2004). Identificación de 

predictores significativos de calidad de vida en personas mayores con discapacidad 

intelectual. Siglo Cero, Revista española sobre discapacidad intelectual, 35 (1), 69-76.  

Jové, G.[coord], Agulló, M.J., Coiduras, J., Jové, JJ., Marsellés, M.A, Palau, I., Ribes, R., i 

Valls, M.J. (2004). Les pràctiques a la titulació de mestre d’educació especial. Lleida, 

España: Edicions de la Universitat de Lleida. 

 

 

2005 

Jové, G., Coiduras, J., Marsellés, M. A., Ribes, R., Valls, M.J., i Cano, S. (2005). Anàlisi 

dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb 

discapacitat, Suports. Revista Catalana d’educació especial i atenció a la diversitat, 9-2, 

104-121. 

Jové, G., Coiduras, J., Marsellés M.A, Ribes, R., Valls, M.J., Cano, S., i Gómez, J. (2005). 

Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del Prácticum de la 

titulación de Magisterio. Educación Especial. Innovación educativa, 16, 193-215.  

Jové, G., Ribes, R., Valls, M.J., Cano, S., Coiduras, J., i Maresllés, M.A. (2005). Los 

indicadores de calidad de vida: un instrumento para analizar los procesos inclusivos de las 

personas con discapacidad. Educación, desarrollo y diversidad, 3, 71-92. 

 

2006 

 

Biscarri, J., Filella, G., i Jové, G. (2006). Factores relacionados con la percepción de la 

calidad docente del profesorado universitario, Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado (RIFOP), 57, 287- 310. 

Jové, G., Marsellés, M.A., Cano, S., Ribes, R., Valls, M.J., i Coiduras, J. (2006). Calidad de 

vida y discapacidad: una mirada a los procesos inclusivos en las personas con 

discapacidad. Múrcia, Espanya: Universidad de Murcia. 

 

 

2007 

Jové, G., Agulló, M.J., Coiduras, J., Marsellés, M.A., Ribes, R., Valls, M.J., i Cano, S. 

(2007). La formación práctica como bisagra en los procesos de innovación y de cambio en 

la titulación de maestro, Investigación en la escuela, 62, 97-114.  

Jové, G., Boix, JL., Cano, S., De Andrés C., Lumbierres C., Nòria, M., i Suau, J. (2007). 
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Diversidad y cohesión social. Una reflexión sociocrítica de la enseñanza secundaria 

obligatoria, 1. Lleida, España: Editorial Milenio.  

Valls, M.J., Ribes, R., Marsellés, M.A., Joé, G., Coiduras, J., i Agulló, M.J. (2007). El 

desarrollo de capacidades en la formación de maestros. ¿Realidad o Deseo? Revista de 

Educación de la Universidad de Granada, 20-1, 31-51.  

Jové, G., i Cano, S. (2007). Equip docent del CEIP Príncep de Viana. Batecs d’escola. 

Perspectiva Escolar, 314,  67-73. 

Jové, G., i Cano, S. (2007). Latidos de escuela, Quiquiriqui, 89, 66-73. 

 

 

2008 

Jové, G., i Cano, S. (2008). Programa Álber: una eina per atendre la diversitat a l’aula. 

Àmbits de psicopedagogia. Revista catalana de psicopedagogia i educació. 32-39. 

Jové, G., Ayuso, H., Sanjuan, R., Vicens, L., Cano, S., i Zapater, A. (2008). EDUC... arte. 

Un proyecto de trabajo en red entre universidad, centro de arte y centros educativos. R. Dins 

Romà de la Calle (Eds.), Mentes Sensibles. Investigar en educación y en museos-huerta, (p. 

127-138). València, España: Servei de Publicacions de la Universitat de València.  

Ribes, R., Lumbierres, C., Boix, JL., Cano, S., De Andrés, C., Jové, G., Nòria, M., i Suau, J. 

(2008). Estudio sobre indicadores de bienestar docente en profesorado de Secundaria. 

Cultura y Educación, 20-3, 347-356.  

Jové, G., Vicens, L., Cano, S., Serra, O., i Rodríguez, J. (2008). Un camino para reconstruir 

el conocimiento. Cuadernos de Pedagogía,  376, 25-28. 

Navarro, J.L. (dir), Huget, Á., Biscarri, J., Jové, G., Lapresta, C., Janés, J., Broc, M.Á., 

Chireac, S., Querol, M., Cano, S., i Sansó, C. (2008). El coneixement de la llengua de 

l’escola en els estudiants immigrants d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i 

sociofamiliars. Barcelona, Espanya: Generalitat de Catalunya.  

 

 

2009 

Coiduras, J., Valls, M.J., Ribes, M., Jové, G., i Aguiló, M.J. (2009). Actividades para la 

formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de 

competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial, 

Revista Electrónica  Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 12- 2, 73-83. 

 

 

2010 

Ayuso, M, Jové, M., i Sajuan, R. (2010). Anarchitekton’ de Jordi Colomer: una propuesta 

transversal de educación infantil. Aula de Innovación Educativa, 196, 11-15. 

Jové, G, Betrián, Ayuso, H., i Sansó, C. (2010). Proces- Arte y Trans- Formación de 

maestros. Reinventar la profesión docente. Dins Pérez, A.i (Coord.), Actas: Comunicaciones 

y Pósters. El Prácticum en la formación de docentes. Marcos conceptuales y buenas 

prácticas, 9, (p. 80-95). Málaga, España: AUFOP. 

Jové, G, Betrián, E., Ayuso, H., i Marsellés, M. A. (2010). Interface en la formación de 

maestros. Nuevas estrategias formativas para las organizaciones, Dins Gairín, J. (Coord.), 

Nuevas estrategias formativas para las organizaciones (p. 322-339). Barcelona, España: 

Wolters Klumer.  

Jové, G, Betrián, Sansó, C., i Ayuso, H. (2010). Tejiendo la Autoformación de los Maestros. 

Dins Marrero, J. i Carbonell, J, (Coord.) Reinventar la profesión docente. Libro de Actas. 

Mesa 10. (p. 377-389). Málaga, España: AUFOP. 
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2011 

Miret, A., i Jové, G. (2011). Arteterapia para todos: La clave está en la diferencia. 

Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social .Vol. 6  

13-32. 

Jové, G., i Olivera, O. (2011). Viajes a través del tiempo. Pulso, 34. 159-182. 

 

 

2012 

Jové, G., i Betrián, E. (2012). Entretejiendo encajes entre la universidad, los centros de arte 

y las escuelas. Arte, individuo y sociedad. Vol. 24, Nº 2, 301-314. 

Jové, G., Vicencs, L., Betrián, E., i Liñan, A. (2012). “Prácticum”, un espacio híbrido de 

reflexión. Cuadernos de Pedagogía. Nº 424, 36-39. 

Betrian, A., Jové, G., i Liñan, A. (2012). Encuentros y devenires en el espacio híbrido. para 

nuestra formación. Encuentros multidisciplinarios. Vol.14., Núm. 42, 40-48. 

Jové, G. (2012). El retorn de Jaume I. Reflexions al voltant d’una proposta. Perspectiva 

escolar. Núm. 363, 66-71. 

Jové, G., Betrián, E., Ayuso, H., i Vicencs, L. (2012). Proyecto <<Educ-arte-Educa (r) t>>: 

espacio híbrido. Pulso: revista de educación, Nº 35, 177-196 

Gómez, J., Navarro, J.L.,  i Jové, G. (2012). En análisis de la interacción en el aula en el 

marco del trabajo por proyectos. Revista electrónica interuniversitaria de formación del 
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Taula 4. Articles publicats per l’equip docent des de l’any 1994 fins al 2014. 

 

Aquests documents no només ens interessen per l’evolució de la metodologia de l’equip 

docent, sinó també perquè són fonts que fan visibles les veus dels estudiants i del 

professorat. Des de la nostra anàlisi partim d’aquesta polifonia que es difereix en el temps 

per tal de veure com la formació inicial de mestres de la mostra analitzada ha anat 

evolucionant al llarg dels anys.  

La selecció dels articles s’ha fet en relació amb el període temporal que ha participat la 

mostra analitzada. La justificació del per què analitzem els articles fins l’any 2014 és perquè 

com a investigadores d’aquesta tesi formem part de la primera promoció del GEP que 

finalitza el curs 2012-2013. Malgrat aquest fet, la nostra formació amb l’equip docent va 

seguir un any més amb la realització del MEI durant el curs  2014-2015.  

La categorització de la informació s’ha realitzat a partir de la lectura dels articles exposats 

anteriorment. El criteri de selecció de la informació dels articles ha estat el que ens permetia 

visualitzar els punts d’inflexió en la docència universitària de l’equip docent, el qual, any 

rere any, anava incorporant canvis en la seva pràctica professional. Primerament, la 

informació s’anava categoritzant cronològicament. Posteriorment, es va realitzar una síntesi 

de tota la informació recollida a la imatge 28 per tal de tenir una visió global de tota 

l’evolució de la formació inicial de mestres de la mostra analitzada que ens permetés iniciar 

el procés d’escriptura i anàlisi dels antecedents de l’equip docent. 
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1.1.6.1.2. Enquestes. 

Per tal d’iniciar el recull de les veus dels mestres, vam utilitzar el recurs de l’enquesta 

(veure annex I), una de les tècniques més conegudes i utilitzades en el camp de la 

investigació. Segons Cea d’Ancona (1996), l’enquesta permet fer una primera aproximació 

al camp degut a la seva flexibilitat d’aplicació i, alhora, dóna la possibilitat de realitzar una 

metaavaluació mitjançant el contrast amb els resultats obtinguts en diferents contextos 

espaciotemporals.  

González (1981) defensa l’enquesta com un instrument econòmic, fàcil d’aplicar als 

subjectes i que permet un marge de temps per tal que l’individu pugui reflexionar sobre la 

resposta si ho desitja. 

Sobre la base de Fox (1981, p. 587-604) s’exposen sis aspectes a tenir en compte quan 

s’utilitza aquest instrument d’investigació:  

- El context de l’enquesta, el qual va des de per què l’investigador es planteja les 

preguntes fins a per què pensa l’enquestat que se li formulen.  

- El contingut de l’enquesta. 

- La pregunta. 

- La previsió de la resposta. 

- La manera com es registrarà la resposta. 

- La naturalesa de la interacció entre l’investigador i l’investigat. 

 

Segons Jové, et al. (2007) “Esta técnica es una de las que mejor se adecua al estudio de las 

actitudes, los valores, las creencias y los motivos y puede adaptarse para obtener 

información generalizada de casi cualquier tipo de población.” (p. 106). Jové et al. (2007) 

defineixen “els avantatges i inconvenients de l’ús de l’enquesta com estratègia 

d’investigació” (p. 107): 
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Davant d’aquesta informació, l’instrument de l’enquesta és el més adient per aplicar-lo al 

primer bloc de la investigació.  

1.1.6.1.2.1. Elaboració de l’enquesta 

Les enquestes s’estructuren en blocs temàtics. El primer bloc està dividit en tres 

seccions diferents: dades personals, itinerari formatiu i itinerari laboral. Aquestes 

seccions tenen la finalitat de recollir dades numèriques per poder extreure 

informació estadística referent al nostre objecte d’estudi. 

Dins de l’apartat de dades personals s’inclouen quatre preguntes que fan referència 

a: gènere, any i lloc de naixement, lloc de residència i persones amb les que es 

conviu. Aquesta informació ens permet extreure els gràfics de: gènere, lloc de 

naixement, lloc de residència i convivència, els quals ens permeten situar a la 

persona en un context concret i descriure la seva situació actual.  

Tot i que l’enquesta inicial tenia l’objectiu de mostrar exhaustivament l’itinerari de 

formació dels mestres que s’havien format a la UdL, durant el desenvolupament 

d’aquesta investigació, l’objectiu inicial s’ha anat modificant. A causa d’aquest fet, 

hem considerat que alguns gràfics no ens aportaven cap informació rellevant per a la 

nostra investigació. Aquesta és la raó per la qual no els hem inclòs en aquest apartat. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

La gran diversidad de cuestiones que 

podemos incluir. 

La información viene dada por un solo 

individuo. 

Facilita la comparación de los 

resultados. 

El desconocimiento de los rasgos 

referenciales del encuestado puede dificultar 

la interpretación de los datos, sobre todo 

para el estudio causal. 

Estos resultados son generalizables, 

siempre teniendo en cuenta la 

confianza de la muestra. 

 

Podemos obtener una gran cantidad 

de información con un coste mínimo. 

 

Taula 5. Taula extreta de Jové, et al. (2006): Avantatges i  inconvenients de l’ús de l’enquesta en 
investigacions 
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Mostrem els que ens permeten descriure de forma general el context dels 

participants d’aquesta investigació.  

A l’itinerari formatiu es recull la informació acadèmica de l’enquestat gràcies a la 

qual hem extret dos gràfics que fan referència a la formació de la població que 

treballa i de la que no treballa. 

L’itinerari laboral està format per una primera part que pretén conèixer quina era la 

situació laboral de l’enquestat. Les primeres preguntes d’aquesta primera part fan 

referència a la situació laboral anterior als estudis i es classifica segons si era 

esporàdica o estable i si pertanyia a l’àmbit de l’educació o no. Les segones 

qüestions de la primera part estaven relacionades amb la situació laboral durant els 

estudis. En aquest apartat trobem tres opcions: no treballava mentre estudiava, si 

treballava en feines esporàdiques i si aquestes eren en l’àmbit de l’educació o no. 

Per últim, es donava l’opció de la feina estable i si aquesta era de l’àmbit de 

l’educació o no. Les terceres qüestions de la primera part ens ajudaven a conèixer la 

situació laboral posterior als estudis. En aquesta part també es faciliten tres opcions: 

no he trobat feina, feines esporàdiques relacionades o no amb l’educació i feina 

estable relacionada o no amb l’educació.  

La segona part de l’itinerari laboral està formada per preguntes que fan referència 

a les tres primeres feines que han tingut. Les dues opcions principals a escollir eren 

si havia trobat feina o no. En el cas afirmatiu s’havia de fer referència a si aquesta 

feina pertanyia a l’escola pública, a l’escola privada, a altres d’àmbit públic, a la 

borsa d’Interins d’Ensenyament, autoocupació o altres en l’àmbit privat. En el cas 

dels que treballaven en l’àmbit educatiu, també es preguntava si havien treballat o 

no en l’àrea d’educació especial. En cas negatiu havien d’explicar el motiu pel qual 

no havien trobat feina.  

A causa del canvi d’objectiu durant el desenvolupament de la tesi, finalment, només 

s’ha fet ús dels gràfics que han ajudat a contextualitzar la mostra pel que respecta a 

la població que treballa i no treballa en relació amb la formació que tenen.  

En el segon bloc temàtic incloíem quatre preguntes obertes que ens aporten el punt 

de vista de l’enquestat sobre el seu pas per la universitat. Aquestes preguntes 

permeten obtenir una informació que enriqueix la investigació a l’hora d’analitzar 

les respostes per establir connexions amb els nostres objectius d’estudi i per extreure 

uns indicadors per tal de poder concretar unes propostes de millora per a la formació 

inicial de mestres. Les qüestions que formen part d’aquest apartat són les següents: 
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• Amb quines coses us quedeu de tot el que vau aprendre a la formació? 

• De què us va servir la vostra formació? 

• Quines coses vau trobar a faltar? 

• Què recordeu dels vostres professors? 

 

1.1.6.1.3. Anàlisi de la informació 

Per realitzar l’anàlisi numèrica del bloc temàtic 1 fem ús del programa informàtic Excel: 

- Estadística descriptiva de les variables obtingudes individualment. 

- Càlculs i raonaments estadístics. 

El tractament estadístic d’aquestes dades que vam representar gràficament. Més endavant, 

aquests gràfics, els vam transformar amb un disseny que s’adeqüés a cadascun dels fils 

conductors dels capítols de la tesi	

La metodologia seguida per dur a terme l’anàlisi de la informació recollida va ser la següent: en 

primer lloc, vam extreure els indicadors de les preguntes del segon bloc de l’enquesta. Aquests 

indicadors s’anaven anotant en un document Excel acompanyats de les veus dels enquestats i es 

classificaven segons les categories que emergien, sempre sota l’acord conjunt de les dues 

investigadores: es llegia la resposta de l’enquestat, s’acordava la categoria i, en cas d’haver-hi 

desacord, s’establia una discussió per arribar a un consens. Simultàniament, dins d’aquest 

procés s’anava comptabilitzant la informació extreta per realitzar posteriorment cadascun dels 

gràfics. Els gràfics d’aquest apartat també es van adaptar al disseny de cadascun dels capítols.   

En finalitzar aquesta primera classificació, vam compartir els resultats obtinguts en una reunió 

amb els directors de tesi. En aquesta trobada, es va concloure que teníem moltes categories i que 

calia sintetitzar-les per poder dur a terme una millor anàlisi posterior. Aquest fet ens va portar a 

reorganitzar els indicadors, els quals vam compartir en una segona reunió amb els directors de 

tesi i Charly Ryan, professor de la Universitat de Winchester, que estava realitzant un intercanvi 

a través del programa d’internacionalització del GEP que s’organitza des de l’any 2011-2012. 

Durant el curs 2014-2015, la seva estada a Lleida va ser de 15 dies, la qual cosa va permetre un 

assessorament a l’assignatura de PCEII i alhora, va ser una oportunitat per tal de compartir el 

nostre projecte d’investigació. La conversa que vam establir amb el professor ens va permetre 

reflexionar, replantejar i ser conscients de tot el procés que havíem desenvolupat fins al 

moment: 
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Charly Ryan: ¿Cómo habéis categorizado los indicadores? 

Georgina Llobet: Leíamos las respuestas, pregunta por pregunta, lo compartíamos e 

íbamos anotando las categorizaciones que creíamos que iban saliendo.  

Charly Ryan: ¿Incorporasteis todas las posibles categorizaciones? 

Irene López: Había categorías que solo habían aparecido entre una y dos veces. Las 

anotamos pero no las incluimos en el gráfico final, ya que considerábamos que no eran 

relevantes. 

Charly Ryan: Pero a lo mejor esas respuestas os están diciendo algo que vosotras habéis 

pasado por alto o puede que no…  

(…) 

Charly Ryan: ¿Y por qué habéis hecho estas categorizaciones y no otras? 

Georgina Llobet: Porque lo compartimos y entre las dos decidimos que la respuesta se 

adecuaba a esa categoría.  

Charly Ryan: ¿Puede que estén influenciados por vuestros modelos? 

Irene López: Sí… seguro. Pero eso es inevitable.  

La conversa ens va fer reflexionar sobre diversos aspectes. En primer lloc, havíem de reescriure 

el nom dels indicadors per tal de precisar més la informació que volíem transmetre. El procés va 

consistir en revisar com havíem anomenat cadascun dels indicadors per tal de confirmar si la 

primera extracció realment descrivia allò que havíem analitzat. A partir d’aquesta revisió, vam 

crear les categories que agrupaven aquests indicadors seguint el mateix procés de consens 

exposat anteriorment.  

En segon lloc, una vegada vam tenir les categories, vam compartir-les amb els nostres directors 

de tesi i vam procedir a reduir-les. D’aquesta forma, vam tornar a refer els indicadors que 

havíem extret de la segona part de l’enquesta, vam revisar els que havíem exclòs i els vam 

reconceptualitzar per tal de precisar més la informació que volíem transmetre. A partir 

d’aquesta revisió, finalment vam crear els gràfics que posteriorment es van adaptar al disseny 

del capítol, la qual cosa ens va fer exposar la informació en forma de taula.  

En tercer lloc, vam arribar a la conclusió que la classificació que vam fer dels indicadors venia 

condicionada pels marcs teòrics que hem interioritzat al llarg de la nostra formació docent.  
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En analitzar els diferents indicadors prenem consciència que molts d’ells es repeteixen en 

diverses preguntes. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient realitzar l’anàlisi reagrupant els 

indicadors que es repeteixen en cadascuna de les preguntes. Aquesta reagrupació 

s’interrelaciona amb diferents referents teòrics sobre com ha de ser la formació inicial de 

mestres del s.XXI, els quals permeten justificar cadascun dels indicadors i elaborar una narració 

on no existeix diferenciació entre la teoria i la pràctica. Segons Farrero (2016), aquesta 

organització suposa una ruptura amb les estructures tradicionals d’investigació, la qual cosa ens 

facilita mostrar els indicadors d’una forma més flexible i que permet la combinació amb les 

diferents veus. Escoltar activament les veus de la mostra ens permet estar pendents a com 

transformen el desenvolupament de la investigació i moure’ns així cap a una anàlisi que es 

renova constantment en funció dels models que les investigadores tenim integrats. Aquest tipus 

d’anàlisi exigeix un procés de reflexió continu que es desenvolupa al llarg de la investigació i 

que sovint requereix flexibilitat per part de les investigadores a l’hora de reinterpretar els 

resultats obtinguts inicialment. 

Les dades obtingudes de les preguntes obertes de l’enquesta requereixen, per a la seva 

comprensió, una anàlisi diferent a la numèrica. Segons Rodríguez, Gil, Garcia i Etxeberria 

(1995) aquesta anàlisi requereix les següents actuacions: 

• Reducció de la informació 

• Disposició 

• Obtenció de resultats 

Per a la reducció de les dades vam realitzar dos processos. El primer va consistir en llegir les 

enquestes i extreure les veus per cadascuna de les preguntes.  Per tal d’ordenar les veus extretes 

s’han atorgat 7 dígits al nom de les enquestes: els quatre primers corresponen a la promoció que 

s’ha enquestat, i els tres últims fan referència a l’ordre en el qual les enquestes s’han anat 

ordenant a mesura que s’han rebut. Així doncs, com a exemple, el número 0101001 correspon a 

la promoció 2001-2002 i és l’enquesta 001, per tant, la primera que és va rebre per part dels 

enquestats. Seguint aquest protocol podem ordenar i classificar les veus extretes d’aquest 

instrument.  

En aquesta tesi, com ja hem especificat, els indicadors s’exposen a través de gràfics i taules que 

faciliten la seva presentació, els quals no tenen un disseny convencional, ja que la nostra 

experiència amb l’art contemporani ens ha motivat a trencar amb els models tradicionals i 

buscar una forma distinta de representar la informació.  	
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1.1.6.2.  Bloc 2: Recollida d’informació durant la fase qualitativa 

1.1.6.2.1. Entrevistes 

Per dur a terme la recollida d’informació utilitzarem l’instrument de l’entrevista 

biogràfica. Segons Latorre (2003) l’entrevista és una de les tècniques més utilitzades per 

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

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

que d’una altra manera no estaria a l’abast de l’investigador” (p. 70). Segons Bisquerra 

(2004) entenem l’entrevista com a una tècnica que ens permet obtenir informació de 

forma oral i personalitzada com ara creences, actituds, opinions i valors.  

En aquesta investigació utilitzem una entrevista biogràfica qualitativa semiestructurada 

(veure annex II), la qual és conceptualitzada per Taylor i Bodgan (1990) com a 

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

encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen estas personas 

respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan en sus propias 

palabras” (p. 101). Aquest tipus d’entrevistes ens permeten aprofundir en el 

coneixement i la comprensió de la realitat de l’objecte d’estudi.  

 

La tècnica de l’entrevista biogràfica ens permetrà conèixer en quines condicions, durant 

la formació inicial de mestres, els entrevistats han realitzat pràctiques professionals 

distintes.  

 

1.1.6.2.1.1. Procediment d’elaboració de l’entrevista biogràfica 

 

Per tal de poder fer una preparació prèvia de les entrevistes biogràfiques 

semiestructurades, es parteix d’una investigació biogràfica-narrativa a partir dels relats 

autobiogràfics de cadascun dels entrevistats. La investigació biogràfica-narrativa 

implica donar veu als professors per tal de fer emergir les seves preocupacions i la seva 

vida professional, la qual cosa suposa un trencament de com s’investiga i es comprenen 

els aspectes socials (Bolívar, Segovia i Fernández, 2001). Segons Huberman, Thompson 

i Weiland (2000) aquest fet permet accedir a un coneixement més profund i reflexiu dels 

processos educatius i professionals. 

 

Realitzem la investigació biogràfica-narrativa sobre la base de Bolívar (2014), el qual fa 

referència al fet que el relat inicial de vida (life story), amb el qual s’inicia tot el procés 
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d’investigació, s’ha de convertir en història de vida (life history) com una tasca pròpia 

de l’investigador. Segons Huchim i Reyes (2013): 

 

 Life-story, récits de vie, relato de vida, narración autobiográfica, 

autobiografía: es la narración retrospectiva por el propio protagonista de su vida 

o de determinados aspectos de ella, que hace por iniciativa propia o a 

requerimiento de uno o varios interlocutores. En este caso la narración es tal y 

como la cuenta la persona que la ha vivido (...). El Life-history, historie de vie, 

historia de vida, biografía es la elaboración, por biógrafos o investigadores, de 

un estudio de caso de la vida de una o varias personas o institución que puede 

ser representada de diversas formas de elaboración y análisis. (p. 4) 

 

Segons Bolívar (2014), per tal de convertir el relat autobiogràfic en una tasca de 

l’investigador cal: 

 

Contemplar els relats dels professors com a singulars, selectius i específics, 

situats en un espai i temps. És per aquest motiu que aquests han de ser 

completats o “triangulats” amb altres narracions del mateix subjecte, espais i 

temps ampliats, en primer lloc, i amb altres mitjans (documents, testimonis 

orals) que ajudin a comprendre el context on prenen un sentit més ampli. Relats 

autobiogràfics, sí, però reelaboració biogràfica també. (p. 715) 

 

Sobre la base de Bolívar (2014), aquest tipus d’investigació requereix la recollida de 

relats de vida mitjançant entrevistes biogràfiques, en les quals els entrevistats, 

“mitjançant una situació de diàleg interactiu, narren les seves experiències i percepcions 

del context social on viuen” (p. 13).  

 

En la nostra investigació, per preparar l’entrevista biogràfica s’ha partit d’una lectura 

crítica dels relats dels entrevistats seleccionats, la qual cosa ens ha permès, tal com 

mostren les investigacions d’Hernández i Rifà (2011): “una indagación dialógica propia 

de la investigación narrativa (...) que se enmarca en una postura crítica que no solo 

recrea lo vivido, sino que, además, incorpora la mirada del otro” (p. 67).  

Aquest fet ens ha facilitat detectar i comprendre els moments vitals a partir dels quals 

l’itinerari biogràfic de la persona adopta un rumb distint o comença una nova etapa 

(Kornblit, 2007). Posteriorment, a partir de l’anàlisi dels relats autobiogràfics hem 

elaborat l’entrevista biogràfica, la qual suposa un retorn als mestres investigats d’allò 
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que s’ha interpretat per part de les investigadores i que, posteriorment, permetrà poder 

desenvolupar aquesta triangulació de la informació del mateix subjecte.  

Es justifica la utilització dels relats autobiogràfics per desenvolupar estratègies de 

revisió i reflexió sobre la pròpia pràctica. A més a més, permet activar i fer ús del 

pensament professional, atès que s’ha d’argumentar sobre la idoneïtat de les decisions 

preses, detectar i justificar les seves experiències.  

A continuació fem referència a aspectes generals a tenir en compte per tal d’elaborar 

l’entrevista biogràfica: model d’entrevista utilitzat, selecció dels entrevistats, la duració, 

així com el seu procés de transcripció. 

 

1.1.6.2.1.1.1. Model	d’entrevista	utilitzat	

El model d’entrevista és la semiestructurada, la qual parteix d’un guió amb les 

preguntes més rellevants per a la investigació. Una de les característiques 

d’aquest format és que les preguntes es formulen de manera oberta, la qual cosa 

obliga a l’entrevistador a estar atent a les respostes per tal de poder establir 

connexions. Són entrevistes flexibles que permeten una adaptació a les 

necessitats de la investigació i a les característiques dels subjectes. 

Pel que fa a les característiques de l’entrevista semiestructurada, vam elaborar 

un guió d’entrevista a partir de l’anàlisi dels relats autobiogràfics dels 

entrevistats per tal d’ordenar els possibles temes que podien aparèixer durant la 

conversa. Aquest guió no és tancat, sinó flexible i obert, ja que el guió només 

pretén tenir els punts claus que volem tractar amb l’entrevistat però tenint en 

compte altres temes que poden aparèixer durant el procés de l’entrevista. 

1.1.6.2.1.1.2. Fases	de	l’entrevista	

Les fases que vam seguir per tal de dur a terme l’entrevista semiestructurada són 

les següents: 

§ Contacte previ amb les persones a entrevistar. 

§ Autorització per escrit de la cessió dels drets d’imatge i àudio de 

l’entrevista personal per a finalitats científiques. 

§ Preparació del lloc, el moment i la situació per fer les entrevistes. 

§ Realització de les entrevistes. 
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1.1.6.2.1.1.3. Selecció	dels	entrevistats	

 

El primer contacte amb els entrevistats es fa a través de les enquestes del primer 

bloc de la tesi. Se selecciona una mostra que estigui en concordança amb la 

situació professional que la investigadora està vivint, en aquest cas, a mestra en 

un context escolar. Aquest fet ens permet realitzar una selecció dels mestres 

enquestats al primer bloc que actualment treballen de mestres en una escola i 

que la seva formació amb l’equip docent els ha empoderat a realitzar pràctiques 

professionals distintes.  

Aquesta selecció reuneix unes mateixes condicions pel que fa a la formació 

viscuda a la FEPTS i a la situació laboral actual tant de la investigadora com de 

la mostra seleccionada. 

 

Els criteris de selecció aplicats són els següents: 

• Que la formació els hagi permès realitzar pràctiques professionals 

distintes. 

• Que estiguin treballant de mestres a una escola. 

• Que hagin realitzat relats autobiogràfics al llarg de la seva formació.  

• Que hagin rebut formació a la FEPTS per part de l’equip docent 

analitzat en aquesta tesi entre les promocions del 1993-1994 i del 2012-

2013. 

Som conscients que és possible que existeixin altres casos que podrien haver 

format part de la mostra seleccionada però, com que no van contestar l’enquesta 

i/o no vam poder-los localitzar, no s’han pogut contemplar en l’anàlisi.  

La selecció s’ha fet a partir de les respostes obertes de les enquestes. Aquest fet, 

ajudava a seleccionar aquells mestres que havien concretat pràctiques 

professionals distintes des de les escoles. Com a cas particular que no forma 

part de la mostra dels mestres enquestats trobem la MG la qual ha estat 

seleccionada perquè de l’anàlisi dels mestres que van contestar les enquestes no 

se’n va identificar cap altre (a part dels altres dos casos seleccionats) que 

realitzés clarament pràctiques professionals distintes. Aquesta situació es deu al 

context de crisi econòmica que han viscut, especialment, les últimes promocions 

analitzades en aquesta investigació. Això ha dificultat poder trobar mestres amb 

continuïtat durant un curs escolar i que, alhora, complissin amb els criteris de 

selecció d’aquesta investigació.   
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El segon contacte amb els entrevistats es duu a terme per demanar-los tots els 

relats autobiogràfics que han elaborat al llarg de la seva formació.  

El tercer contacte és l’entrevista individual amb cadascun dels participants. El 

lloc, el dia i l’hora de l’entrevista es concreta amb els entrevistats. 

El caràcter personal dels relats autobiogràfics implica un consentiment informat 

dels participants en voler participar en la investigació, així com l’autorització 

pel que fa als drets d’imatge i confidencialitat. 

 

1.1.6.2.1.1.4. Duració	de	les	entrevistes	

No hi ha un temps especificat per a cada entrevista. La duració està determinada 

per la dinàmica específica i pel tipus de relació que es construeix amb 

l’entrevistat. 

 

1.1.6.2.1.1.5. Transcripció	de	les	entrevistes	

Les entrevistes s’enregistren mitjançant una gravació amb vídeo i àudio. Això 

requereix l’autorització prèvia dels participants. La gravació permet que 

l’entrevistador no hagi de prendre notes constantment, la qual cosa ens facilita 

recollir molta més informació que si es recorregués només a la memòria o al 

quadern de camp. 

 

Posteriorment, les entrevistes són transcrites conservant, sempre que sigui 

possible, la riquesa de les transcripcions, els errors gramaticals, els lapsus, els 

silencis o pauses, etc. La nostra opció ha estat conservar la transcripció per tal 

que mostri la fidelitat i l’autenticitat de l’entrevista. 

 

Aquesta transcripció ens permet fer l’anàlisi posterior de la informació. 

 

1.1.6.2.2. Relats autobiogràfics 

Utilitzem l’instrument del relat autobiogràfic perquè s’hi pot observar com els 

estudiants en formació inicial de mestres rememoren les experiències que van viure, 

viatjant en el temps i fent progressions i regressions que ens demostren l’origen i 

l’evolució dels seus aprenentatges. En aquesta investigació fem una anàlisi d’aquests 

relats autobiogràfics amb la finalitat de trobar quines són les experiències que han viscut 
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en formació i que els han permès realitzar practiques professionals distintes i, a 

continuació, mitjançant l’instrument de l’entrevista  biogràfica, elaborar unes qüestions 

que ens permetin aprofundir en aquests aspectes. Tal com hem comentat anteriorment, 

desenvolupem aquest procediment prenent com a referència a Bolívar (2014) i a 

Hernández i Rifà (2011) en les seves investigacions metodològiques sobre històries de 

vida. D’aquesta forma, realitzem un retorn dels seus relats autobiogràfics per tal 

d’evidenciar si estan d’acord amb el que hem interpretat a través de l’anàlisi.  

  

Fer ús dels relats autobiogràfics dels tres casos seleccionats permet incorporar les seves 

veus com a proves de primera mà pel que fa a la formació viscuda. Investigar i analitzar 

les seves narracions, així com escriure sobre aquestes, permet millorar el nostre procés 

d’aprenentatge i, alhora, millorar com a docents i investigadores. 

 

1.1.6.2.3. Anàlisi de la informació 

El tractament de la informació se centra en l’estudi de tres casos. Aquests casos 

s’investiguen a partir de la transcripció i l’anàlisi de les entrevistes als tres mestres que 

conformen la mostra del segon bloc de la tesi. En primer lloc, es van transcriure les 

entrevistes per iniciar-ne la lectura i identificar les idees destacades de cadascun dels 

seus fragments. Una vegada feta la classificació es van identificar aquelles idees que 

s’anaven repetint en diferents fragments, amb la qual cosa s’establien les categories i els 

indicadors amb els quals es treballaria posteriorment. El procés de classificació de les 

idees principals es va dur a terme sense tenir en compte cap referència teòrica, sinó a 

partir d’escoltar les veus dels mestres. A partir d’aquest procediment es van contrastar 

les veus emergides amb diferents investigacions que permetessin dur a terme la 

conceptualització de la categorització realitzada. 

En l’anàlisi de la informació de la fase qualitativa s’utilitza l’estratègia de la 

triangulació, la qual ajuda a millorar el procés d’investigació i aporta noves mirades a 

un mateix element d’estudi, ja que no consisteix només en la validació, sinó que té la 

finalitat de comprendre la realitat que s’investiga (Betrián et al., 2013, p. 21).  Segons 

Donolo (2009), els resultats que s’obtenen a partir d’estratègies de triangulació poden 

mostrar més força en la seva interpretació i construcció.  

A la següent taula presentem la definició de la triangulació aplicada en aquesta 

investigació: 
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TIPUS DE 
TRIANGULACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
APLICACIÓ EN AQUESTA 

INVESTIGACIÓ 

Triangulació de 
dades 

 

Supone el uso de diferentes 
estrategias de recogida de datos. 
Según Cisterna (2005) es muy 

común que en una investigación 
cualitativa se utilice más de un 
instrumento para la recogida de 
información. Esta triangulación 

consiste en la verificación y 
comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos 
mediante los diferentes métodos 

(Okuda i Gómez, 2005). 

En aquesta investigació s’ha 
realitzat la triangulació de dades al 

capítol 6. En aquest s’han 
triangulat les dades de les 

enquestes , les entrevistes i els 
relats autobiogràfics tan dels 

mestres seleccionats de la mostra 
com de les pròpies investigadores.  

Taula 6. Font: Elaboració pròpia a partir de l’adaptació de Denzin (1970) i Betrián et al. (2013). 

 

1.1.6.3. La mostra 

La mostra del primer bloc de la tesi són els mestres que s’han format a través d’un model per 

millorar la pràctica professional basat en la pràctica reflexiva mitjançant l’ús de textos i 

contextos psicopedagògics des de la promoció del 1993-1994 fins a la del 2008-2009. 

Juntament amb aquestes promocions cal afegir-hi els mestres formats mitjançant la metodologia 

d’aprendre i comunicar entorn de l’art contemporani. Aquestes promocions són, per una banda, 

les del 2009-2010 i 2010-2011 (les quals en el seu segon curs cursaven la matèria d’Aspectes 

Didàctics i Organitzatius) i per altra banda, la promoció del 2012-2013 (la qual va realitzar 

l’assignatura de PCEII durant l’any 2010-2011). Les investigadores d’aquesta tesi formen part 

d’aquesta última promoció.  

La selecció d’aquest grup s’ha realitzat sobre la base que havien tingut el mateix equip docent, 

el qual treballava amb un model de pràctica reflexiva. Segons Jové (2013), des de la 

incorporació de l’art contemporani a les seves pràctiques professionals, “sentía que habían 

pasado cosas distintas, sentía crecimientos rizomáticos múltiples y diversos, y a pesar que todas 

las acciones y las decisiones en la docencia se realizaban en el marco de procesos de reflexión y 

investigación-acción, ‘había mucho ruido’” (p. 4). La investigació realitzada per Farrero (2016) 

mostra indicis dels canvis en la formació inicial de mestres que s’havien produït a partir de la 

incorporació de l’aprenentatge entorn de l’art contemporani. Aquests processos també 

s’evidencien en aquesta tesi doctoral, on a través dels relats autobiogràfics de les mateixes 

investigadores es mostra el becoming teacher-researcher que ha estat influenciat per la 

formació rebuda vinculada a l’art contemporani.   
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Els mestres entrevistats al segon bloc de la tesi formen part dels subjectes investigats al primer 

bloc, juntament amb la investigadora d’aquest tesi. Excepcionalment s’incorpora la mestra M.G. 

com a estudi de cas de la promoció 2013-2014. Tal com s’ha especificat anteriorment, ha estat 

seleccionada perquè de l’anàlisi dels mestres que van contestar les enquestes no se’n va 

identificar cap altre (a part dels altres dos casos seleccionats) que realitzés tan clarament 

pràctiques professionals distintes.  Partint d’aquests, es fa una selecció d’aquells mestres que 

actualment estan treballant de mestres i que la seva formació a través de la metodologia de 

l’equip docent els ha empoderat a realitzar pràctiques professionals distintes. 

La població total de la mostra analitzada són 380 persones, de les quals 220 van contestar, 77 no 

van accedir a contestar i 83 no van poder ser localitzades. Els motius pels quals part de la 

mostra no es van poder localitzar són: 

- Voluntàriament no van voler participar. 

- No es van poder localitzar perquè el telèfon ja no existia. 

- Se’ls va enviar més de tres correus electrònics i no van contestar. 

Malgrat la bona predisposició de la mostra, hem de matisar que la nostra investigació volia fer 

una anàlisi per cadascuna de les promocions. Tanmateix, a causa de la poca població de les 

primeres promocions i de l’alta mortalitat degut al fet que hi ha haver poca participació i que no 

es van poder localitzar alguns candidats per canvis de residència i telèfon, no s’ha pogut fer un 

registre amb una mostra gaire representativa. És per aquesta raó que hem considerat oportú 

mostrar els resultats en base al total de la població participant. 

1.1.6.3.1. Descripció de la mostra 

1.1.6.3.1.1. Gènere de la mostra 

Per tal de presentar la descripció de la mostra d’aquesta investigació observem l’obra de Poema 

Concret de Viladot (1968) que s’exposa en una de les parets laterals del vestíbul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7.Viladot, G. (1968). Poema Concret. 
[Composició fotogràfica]. Lleida, Espanya: FEPTS. 



	 52	

Observant els quadres, ens preguntem: per què en una institució on majoritàriament hi ha una 

elevada presència femenina, l’obra que dóna la benvinguda a l’edifici només representa el món 

masculí? Aquesta ens fa reflexionar sobre la importància de configurar espais inclusius que 

ajudin a desenvolupar un sentiment de pertinença independentment del gènere. Com a mestres, 

un dels valors que se’ns transmet des del pla d’estudis és la importància de desenvolupar una 

educació inclusiva que doni resposta a les necessitats de tots els estudiants, indiferentment del 

seu sexe o raça. Aquest equilibri el representem amb el gràfic que mostra el gènere dels mestres 

de la mostra analitzada en aquesta tesi on es recullen les veus dels mestres d’Educació Especial 

des de la promoció del 1993-1994 fins a la primera promoció de mestres del GEP (2012-2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com observem al gràfic 1, un 87% són dones i un 13% són homes. Hem de tenir en compte 

que la carrera de magisteri és ocupada principalment pel sexe femení. Aquest fet es deu a causes 

històriques, en les quals el paper maternal de la dona feia que es considerés més preparada per 

desenvolupar la professió de mestra, ja que la societat ho tenia per una extensió del rol de mare. 

A nivell social, les dones tenien la funció de desenvolupar tasques relacionades en cuidar els 

membres de la família i fer-se càrrec de les tasques de la llar. Segons San Romàn (2011), 

magisteri possibilitava a la dona desenvolupar la funció social per la qual tradicionalment havia 

estat educada. Respecte a les causes culturals, les dones no tenien tantes oportunitats de 

formació acadèmica com els homes. És a mitjans del segle XIX que per accedir a les escoles de 

magisteri les dones havien de passar un examen que avaluava els seus coneixements culturals. 

Poc a poc, al llarg dels anys, el nivell d’exigència per accedir-hi va anar augmentant. Tot i així, 

el prestigi i el nivell cultural de les dones es continuaven considerant inferiors als dels homes 

(San Román, 2011).  

Gràfic 1. Percentatges de gènere. 
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Pel que respecta a les causes econòmiques, els sous del sector femení eren més baixos que els 

del masculí, la qual cosa propiciava la contractació femenina per a aquesta professió, ja que era 

una opció més econòmica. Finalment, respecte a les causes polítiques, la dona cada cop va anar 

guanyant més terreny dins de l’ensenyança educativa. D’aquesta forma, començava a tenir el 

dret a la instrucció pública, arribats al punt que després del Congrés Nacional Pedagògic del 

1882 l’educació infantil es va feminitzar al 100%. Aquest aspecte va ser clau perquè després de 

la Llei d’Anivellació del 1883 les dones comencessin a cobrar el mateix sou que els homes. 

Davant d’aquests antecedents històrics, el gràfic analitzat és una prova de com l’estereotip 

social pel que fa al sexe encara continua vinculat a la carrera de magisteri.  

 

1.1.6.3.1.2. Lloc de naixement i residència 

Així com les obres de Viladot van de l’específic (nen) al general (home-món), també ens 

adoptem aquesta visió per tal de contextualitzar la mostra analitzada. Per fer-ho, adjuntem 

informació sobre el seu lloc de naixement i la seva residència actual. El nostre estudi evidencia 

que la procedència geogràfica de la mostra de mestres analitzada és diversa. Un 43% de la 

població va néixer a Lleida capital, mentre que un 32% va néixer a Lleida província. Pel que fa 

al 19% de la població va néixer en altres indrets de Catalunya, mentre que només el 6% va 

néixer fora de Catalunya.  

 

 

Gràfic 2. Percentatges en referència al lloc de naixement. 
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L’estudi realitzat per Bellet (2010) La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori, manifesta 

que Lleida no es pot considerar una ciutat universitària, però és cert que atrau un volum 

important d’estudiants, sobretot de la mateixa ciutat i també de les comarques més pròximes al 

Segrià, com ara la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell. “La curta distància entre el 

lloc de residència i la universitat permet que els estudiants puguin viure a la seva llar familiar, la 

qual cosa suposa un estalvi econòmic” (Bellet, 2010, p. 27).  

D’acord amb l’estudi de Bellet (2010), les nostres dades exposen com pel que fa al lloc de 

residència dels mestres enquestats de la mostra, un 44% resideixen a la província de Lleida, un 

29% viu a Lleida capital, un 19% a altres indrets de Catalunya i un 8% viu fora de Catalunya. 

La UdL atreu un nombre significatiu d’universitaris de les províncies veïnes. Els estudiants 

d’altres províncies provenen de Tarragona, Girona, Barcelona i Osca. Respecte a aquesta última 

província, la ciutat de Lleida té influència en municipis de la Franja de Ponent, especialment del 

Baix Cinca i la Llitera. Això es deu al fet que els estudiants de la Franja tenen una oferta 

educativa pròxima i bona a la UdL. Tot i que la llengua vehicular és el català, no tenen 

problemes per desenvolupar els seus estudis. Podem observar aquesta prova al gràfic de la 

residència actual de la mostra analitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3. Percentatges en referència a la llar. 
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1.1.6.3.1.3. Situació laboral i formació 

Les dades obtingudes ens permeten concretar que un 90% de la població treballa dins de l’àmbit 

educatiu i el 10% restant de la mostra no treballa dins de l’àmbit educatiu. En relació amb la 

idea del context laboral on els mestres desenvolupen les seves pràctiques professionals, cal 

també tenir en consideració si continuen o no estudiant perquè la formació contínua és un 

aspecte clau per tal de poder donar resposta a les necessitats reals del context social actual. 

D’aquesta forma, de la població que treballa observem que un 87% s’ha seguit formant després 

de finalitzar la carrera. Per altra banda, un 13% no ha seguit estudiant. Entre els que han seguit 

estudiant un 24% ho ha fet a través de màsters, un 20% s’ha preparat per fer oposicions, un 16% 

ha cursat una llicenciatura, un 6% una diplomatura, un 1%  un doctorat i un 20% ha cursat altres 

estudis en els quals s’inclouen formació en llengües i altres cursos de formació de mestres. 

 

 

Gràfic	4.	Relació	de	la	població	que	treballa	amb	la	seva	formació. 

 

Tenint en compte que una de les competències del professorat ha de ser la formació contínua 

per adaptar-se als constants canvis actuals, podem concloure que els mestres continuen formant-

se. Tot i això, aquestes dades tampoc no ens evidencien que el professorat estigui aplicant el que 

aprèn en les seves accions diàries. S’ha de tenir en compte que és l’aplicació de la investigació-

acció la que permet la renovació dels models docents. Per poder extreure informació d’aquest 

indicador necessitaríem analitzar cadascuna de les metodologies i els contextos on treballa el 

professorat, ja que és aquesta anàlisi la que evidencia si el model docent s’adapta a les 

necessitats educatives actuals. 

Respecte a la població que no treballa, un 81% ha seguit estudiant mentre que un 19% no ha 

continuat fent-ho. Dels que han seguit estudiant, un 42% ha cursat estudis de màster, un 27% ha 

cursat altres estudis, la majoria dels quals estan relacionats amb llengües, un 8% s’ha preparat 

per oposicions, cap dels quals no les va superar, i un 4% ha fet estudis de llicenciatura. 
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En comparació amb el gràfic anterior que fa referència a la població que treballa, podem 

concloure que els percentatges dels estudiants que no han seguit estudiant i dels que han dedicat 

la formació a altres àmbits són similars. No obstant això, on trobem més diferència és en la 

formació a través dels màsters, els quals comparat amb la població que sí que treballa, 

representa gairebé el doble.  

Considerem que aquest fet és degut al context de crisi econòmica, el qual dificulta trobar feina 

un cop finalitzada la carrera, i conseqüentment, seguir estudiant a través d’un màster és una de 

les opcions més freqüents escollides pels mestres que han acabat la seva formació inicial. A més 

a més, en el context actual es valora la formació contínua en l’àmbit docent. Sánchez i Pesquero 

(2002) realitzen un estudi on analitzen el valor de la formació inicial i de la formació contínua a 

l’hora d’accedir i mantenir-se al mercat laboral dels estudiants de la Facultat d’Educació de la 

Universitat Complutense de Madrid. En aquest estudi afirmen que alguns subjectes han passat 

per altres institucions o centres per assistir a cursos i cobrir les mancances formatives de la 

universitat. 

Gràfic 5. Relació població que no treballa amb la seva formació. 
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1.2. CAPÍTOL 2: JARDÍ D’ANTECEDENTS 

Imatge 8. Finestra del segon pis de la FEPTS 

Abandonem el vestíbul i pugem les tres últimes escales del segon pis, entrem al passadís i 

observem per la finestra, a través de la qual es distingeix una zona enjardinada que ens recorda 

el text del comissariat que acompanya l’exposició Jardins Inquiets (2015) de l’artista Ester 

Partegàs, la qual hem tingut oportunitat de visitar durant el curs 2015-2016 al Centre d’Art la 

Panera:  

Un jardí públic, una àrea ornamental de planters, una zona de pas de vianants 

d’estètica homogènia i global, un jardí totalment artificial. (...) Una sèrie d’analogies 

entre obres d’art i jardins, tant l’art com els jardins representen una mena de santuari a 

l’aldarull i la confusió que els rodegen.13 

A l’artista li interessa transmetre l’experiència de l’espai, centrant-se en com hi circulem i allò 

que ens provoca per animar així a l’espectador a reflexionar i desenvolupar un pensament crític 

a través d’un diàleg amb la natura de l’exterior, per tal de portar-la a l’interior. D’aquesta forma, 

13	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015). Disponible a:
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168
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nosaltres adoptem la seva idea per construir el nostre propi jardí, el qual representa una 

cartografia pels passadissos que donen als despatxos del departament de Pedagogia i Psicologia. 

D’aquesta manera recuperem i realitzem una anàlisi documental dels articles publicats per part 

de l’equip docent des de l’any 1994 fins al 2014. Com hem dit anteriorment, aquests articles ens 

interessen perquè incorporen tant les veus del professorat com les dels estudiants i això ens 

permet veure la polifonia diferida en el temps. Alhora, podem veure els canvis que l’equip 

docent incorporava dins de la seva pràctica docent i en la matèria que impartia, la qual des de 

l’any 1994 fins al 2010 corresponia al nom d’Aspectes Didàctics i Organitzatius d’Educació 

Especial i, amb el nou pla dels Graus, va passar a anomenar-se PCEII. A continuació mostrem 

una taula on s’evidencien més detalladament aquests canvis: 

ANY PLA D’ESTUDIS ASSIGNATURA 

1994-2007 
Pla vell. Incorporació de la 

diplomatura en Magisteri. 

Aspectes Didàctics i 

Organitzatius d’Educació 

Especial 

2008-2010 Pla Vell 

Aspectes Didàctics i 

Organitzatius d’Educació 

Especial + metodologia 

d’aprendre a pensar i a 

comunicar-se entorn de l'art. 

2007-2010 

Estada d’investigació de l’equip docent a la Universitat de 

Winchester del juny al setembre del 2010. L’equip docent 

incorpora a la seva docència universitària aprendre a pensar i a 

comunicar-se entorn de  l'art com a metodologia que 

expandeix les possibilitats educatives. 

2010-2014 
Pla Bolonya. Incorporació 

dels Graus. 

PCE II + metodologia 

d’aprendre a pensar i a 

comunicar-se entorn de l'art. 

Taula 7. Evolució de les matèries impartides per l’equip docent. 
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Tal i com hem comentat anteriorment, les investigadores d’aquesta tesi som de la promoció del 

2012-2013, la qual cosa implica que vam realitzar l’assignatura de PCEII durant l’any 2010-

2011. A diferència de la majoria dels nostres companys de carrera, els quals només van tenir 

l’equip docent durant un curs en l’assignatura de PCEII, o durant dos cursos, en el cas d’haver 

escollit la menció en Educació Especial, nosaltres vam continuar al llarg de la nostra formació 

vinculades a la seva metodologia, vivint des del seu propi model els canvis i les millores que 

anaven aplicant en les seves pràctiques professionals. Fem un recorregut a través de jardins, 

alguns dels quals recuperem de la mateixa exposició Jardins Inquiets. Per una banda, realitzem 

aquesta anàlisi perquè l’equip docent ha influït directament en els nostres processos formatius, 

els quals exposem al capítol 3. Per altra banda, l’anàlisi dels antecedents ens permet conèixer el 

context formatiu del qual forma part la mostra que analitzarem al capítol 4. Estudiar els 

antecedents de l’equip docent ens permet entendre com, al llarg dels anys, han millorat la seva 

pràctica professional, i, alhora, comprendre quines condicions els porten a canviar les seves 

pràctiques docents.   
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1.2.1. Jardí comunitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els jardins comunitaris són uns terrenys de gestió comunitària, on les decisions es prenen en 

comú i les parcel·les són indivisibles. És una pràctica comuna a la ciutat de Nova York, que ara 

també s’ha estès per tot el món, fins i tot a casa nostra, en forma d’horts urbans i solars 

autogestionats. La seva funció està relacionada tant amb la jardineria i l’horticultura com amb 

el fet d’impulsar activitats socials entre les persones del barri. Com que normalment es troben 

dins de la ciutat, aquests espais esdevenen petits oasis de tranquil·litat, esbargiment i 

sociabilitat14.  

Així com als jardins comunitaris les decisions es prenen en comú, l’any 1994 l’equip docent de 

Pedagogia i Psicologia va decidir començar una investigació conjunta, on cadascun dels 

integrants tenia una parcel·la, una matèria, que s’englobava en un únic jardí, la diplomatura 

d’Educació Especial. Malgrat que cadascun dels professors era responsable de la seva matèria, 

l’equip docent realitzava coordinacions que afavorien la interdisciplinarietat. En aquest sentit, 

cada professor compartia els processos d’aprenentatge que desenvolupava des de la seva 

matèria, i es facilitava així que cada professor pogués establir relacions amb continguts 

impartits des d’altres assignatures. Els resultats d’aquestes investigacions es van començar a 

publicar en articles a partir de l’any 1994-1997. En aquests primers passos, l’equip docent tenia 

una clara intenció de canviar els models professionals existents a la formació inicial de mestres 

de la FEPTS. Des d’un primer moment, la finalitat d’aquest canvi es canalitzava cap a una 

intenció de millorar la formació de mestres per tal d’atendre la diversitat a les aules del segle 

XXI.  

																																								 																					
14	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible a: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	

Imatge 9. Jardí comunitari. 
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L’equip docent que formava part de la titulació de Magisteri de l’especialitat d’Educació 

Especial dels plans d’estudis antics va realitzar un treball de reflexió i d’investigació-acció per 

millorar la formació de mestres. Així com la funció del jardí comunitari està relacionada amb el 

fet d’impulsar activitats socials entre les persones del barri o del context, l’equip docent va 

decidir considerar el Pràcticum com a eix vertebrador per a la millora en la docència 

universitària com una estratègia clau per implicar els estudiants en la comunitat escolar per tal 

que poguessin trencar la dicotomia entre la teoria (que rebien a la universitat) i la pràctica (que 

vivien a les escoles). La importància de trencar amb la dicotomia es justifica pel fet d’estar 

vivint en un món complex que ens obliga a buscar formes d’aprenentatge que fomentin la 

interconnexió entre diferents sabers que ens aportin una perspectiva més ampla i 

interconnectada que ens faciliti comprendre la realitat. Per aquest motiu, autors com Morin 

(1996) afirmen la necessitat d’instaurar un pensament complex capaç d’articular els 

coneixements fragmentats en disciplines que dificulten la comprensió de la realitat. 

D’aquesta forma, situar el Pràcticum com a eix vertebrador permetia dissenyar, desenvolupar i 

avaluar les pràctiques en formació. Juntament amb aquest canvi, decideixen revisar el 

currículum de la formació inicial dels professors universitaris donant importància als següents 

aspectes: 

§ El professor universitari com a responsable de fer la integració entre teoria i pràctica per 

evitar-ne la dicotomia. 

§ L’aprenentatge com a pràctica reflexiva a través d’un pràcticum reflexiu. 

§ Considerar el Pràcticum com a facilitador i eix vertebrador de la innovació i millora de 

la docència universitària.  

Per donar resposta a aquests tres punts, els professors es van basar en la incorporació de canvis 

en la seva pròpia metodologia. Per una banda, partien principalment de textos 

psicopedagògics perquè l’estudiant aprengués que en qualsevol acció educativa existeix un 

marc conceptual que la guia i la conceptualitza. Per altra banda, el paper del professor consistia 

en facilitar materials i referències que donessin suport tant als marcs teòrics com a les accions 

educatives. Les veus dels estudiants evidenciaven la inseguretat i l’esforç cap aquest canvi 

metodològic: 

 

Era la primera vez que trabajaba una asignatura así, y requiere mucho más trabajo por 

parte del alumno. (citat a Jové i Valls, 1999, p. 96) 
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D’aquesta forma, l’any 1997-1998 l’equip docent va seguir amb les seves investigacions per tal 

de considerar el Pràcticum com un jardí comunitari, de creixement personal i professional, com 

un petit oasi de reflexió, de relacions, però alhora de tranquil·litat, esbargiment i sociabilitat.  

La investigació es continuava centrant en la construcció dels continguts de l’assignatura 

mitjançant llibres psicopedagògics i es defensava la construcció del propi coneixement a partir 

de materials aplicables directament a la pràctica i mitjançant les aportacions teòriques que es 

concretaven. Les veus dels estudiants d’aquesta promoció també segueixen parlant de 

l’exigència i la inversió de temps que requereix aquest tipus de metodologia: 

Yo, lo que me gustaría recalcar, es que a parte de los conocimientos, la metodología nos 

ha ayudado a relacionar diferente bibliografía, a buscar libros, a relacionar diferentes 

fuentes bibliográficas, y así construirte tu argumento. (citat a Jové i Valls, 1999, p. 98) 

 

Mientras lo haces es un inconveniente, pero cuando lo acabas piensas que ha valido la 

pena. (citat a Jové i Valls, 1999, p. 99) 

En aquella època, les investigacions que l’equip docent havia realitzat fins al moment 

evidenciaven que el període i l’organització de les pràctiques eren insuficients perquè els 

estudiants anessin més enllà del pensament dicotòmic amb el qual associaven la formació a la 

universitat als aspectes més teòrics i la formació a les escoles a la pràctica. A aquest fet, cal 

afegir-hi que en aquell moment la relació entre teoria i pràctica només s’estava fent des de les 

matèries de Pedagogia i Psicologia a l’especialitat d’Educació Especial, per la qual cosa els 

estudiants encara tenien dificultats a l’hora de vincular el context pràctic amb el teòric. A més a 

més, el fet de considerar el Pràcticum com a facilitador i eix vertebrador de la innovació i 

millora de la docència universitària, tampoc no contribuïa al fet que els estudiants vinculessin la 

teoria i la pràctica perquè el plantejament, per si mateix, era dicotòmic a l’hora de no considerar 

la universitat com un context possibilitador de pràctiques.  
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1.2.2.  Jardí xinès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els jardins xinesos són de caràcter introspectiu, fets per reflexionar i escapar del món exterior. 

Portes, murs o barreres naturals, com muntanyes o rius, marquen l’àrea privada del jardí. És 

molt important que el jardí no pugui ser vist amb un cop d’ull, sinó que tingui elements 

sorpresa, i que es vagi rellevant a mesura que el visitant recorre les diferents escenes que amb 

tanta cura s’han anat arranjant al llarg de camins ondulants. Els elements arquitectònics, com 

portes de mitja lluna, finestres, ponts i murs de bambú, no son només decoratius, sinó que 

estructuren els punts de vista per on s’han d’observar aquestes petites escenografies. Aquests 

jardins ofereixen moltes vistes íntimes, que contrasten amb els jardins occidentals de grans 

espais oberts i dissenys geomètrics. Principalment el jardí xinès vol expressar l’harmonia entre 

l’home i la natura. 15 

El caràcter introspectiu del jardí xinès representa els anys 1998-2000, quan l’equip docent, 

degut al fet que el curs anterior els estudiants continuaven dicotomitzant entre teoria i pràctica, 

va decidir complementar el Pràcticum amb l’escriptura d’una memòria de pràctiques, la qual 

seria l’origen del que posteriorment es conceptualitzarà com a història de vida i relat 

autobiogràfic. L’equip docent justificava l’ús d’aquesta eina perquè permetia que els estudiants 

fossin conscients del seu procés de construcció de mestres i poguessin reflexionar i 

interrelacionar la teoria amb la pràctica. Aquest procés és com una al·legoria del jardí xinès, ja 

que és com experimentar un recorregut introspectiu, que permet reflexionar, endinsar-se a 

l’interior per entendre l’exterior i recórrer camins ondulants en el transcurs dels quals et pots 

trobar elements sorpresa que t’ajudin a créixer en el teu procés. 

																																								 																					
15	Text	comissariat	de	l’exposició	Jardins	Inquiets	(2015)	Disponible	en:	
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	

Imatge 10. Jardí xinès. 
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En aquell mateix any també es va començar a aprofundir en la importància de reestructurar el 

Pràcticum donant rellevància a la coordinació entre els tutors perquè ajudessin els estudiants a 

establir relacions amb el marc teòric de les assignatures que ells mateixos impartien.  

Així com els elements arquitectònics del jardí xinès estructuren els punts de vista per on els 

vianants han de transitar, durant l’any 2000-2001 i 2001-2002 l’equip docent va concretar 

l’estratègia d’un guió per tal que els estudiants realitzessin la memòria de pràctiques, juntament 

amb l’elaboració d’un diari de pràctiques. Aquest guió consistia en unes preguntes per al 

Pràcticum que s’analitzaven des de la perspectiva de les 4 fases d’Smyth (1991). Aquestes fases 

són una estratègia que ajuden a reflexionar entorn d’una situació problemàtica. A continuació, 

es descriuen cadascuna d’aquestes fases: 

• Descripció: consisteix en la identificació de la pràctica. Per fer-ho, cal respondre a 

preguntes com: què faig? Quines situacions considero problemàtiques? 

• Informació: permet clarificar els fonaments de la pràctica a partir de qüestions com: 

Quin significat té el que faig? Quines teories generen la qüestió? Quines idees tinc 

entorn del docent? 

• Confrontació: consisteix en establir una relació amb altres practiques i teories que es 

relacionin amb la problemàtica que s’està tractant. 

• Reconstrucció: es centra en l’elaboració d’un pla d’acció que permeten donar resposta a 

preguntes com: què faria en una nova situació? Com respondria a la qüestió? 

Tal com observarem més endavant, les investigacions de l’equip docent van afirmar que 

facilitar aquest guió tan estructurat feia que les narracions fossin molt descriptives i poc 

reflexives, ja que els alumnes només se cenyien a les pautes que es donaven i no anaven més 

enllà de generar altres relacions i processos creatius.  
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1.2.3. Jardí d’Epicur 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Imatge 11. Epicur. 

 

A l’antiga Grècia, Epicur va basar la seva escola en el seu jardí privat, i, per tant, va passar a 

anomenar-se “El Jardí d’Epicur”. Epicur destacava l’amistat com un ingredient important de 

la felicitat, que va transmetre a l’escola un aire semblant a una comunitat d’amics. Malgrat que 

hi havia certes jerarquies establertes, va ser la primera escola que va obrir les portes a dones i 

esclaus. El jardí, com a context, tenia una funció pedagògica important, ja que una de les 

activitats bàsiques de l’escola era la meditació sobre la mortalitat del cos i de l’ànima. Per 

Epicur el bé més valorat era el plaer, però la manera d’aconseguir-lo era vivint modestament i 

guanyant coneixement sobre el món i els límits dels propis desitjos. 16 

Coincidint amb la reestructuració del guió del Pràcticum que elaborava l’equip docent, durant el 

curs 2001-2002 s’inicia el projecte Àlber a l’escola Príncep de Viana (Jové, Vicens, Cano, 

Serra, Rodríguez, 2006). El projecte es va iniciar per la necessitat personal de l’equip docent de 

voler retornar a l’escola i donar resposta a les necessitats educatives de tots els infants (Jové, et 

al., 2006). Aquest projecte era de caràcter preventiu i es dirigia a tota la població per 

l’adquisició de les habilitats bàsiques d’accés al currículum amb la finalitat que tots els 

estudiants tinguessin i aprenguessin a pensar i a conviure des de i per a la cohesió social. 

Tot aquest pla es va anar desenvolupant com un projecte d’innovació que es feia a més a més de 

la planificació del curs universitari elaborada per l’equip docent. D’aquesta forma, aquell 

mateix any també es va crear una borsa de crèdits pràctics entre les assignatures troncals de la 

titulació i així, al llarg del segon curs, els estudiants van realitzar les pràctiques en una escola, 

																																								 																					
16	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible en: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	
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entre les quals s’incloïa Príncep de Viana, un dia a la setmana amb la finalitat de construir i 

reconstruir el coneixement interrelacionant els diferents contextos de formació per al seu 

becoming teacher. Així doncs, l’equip docent, juntament amb els alumnes de 2n curs de 

magisteri, van a l’escola Príncep de Viana i treballen de forma conjunta amb els mestres i 

alumnes durant hores lectives. Posteriorment, es concreta una sessió setmanal d’assessorament 

relacionat amb les pràctiques i projectes que es desenvolupen al centre. 

Així com el Jardí d’Epicur tenia una funció pedagògica important, a Príncep de Viana els 

projectes eren l’eix vertebrador que permetien la innovació i el canvi, i donaven especial 

èmfasis a la relació establerta entre l’escola i les entitats comunitàries. L’equip docent 

combinava l’assessorament a l’escola Príncep de Viana i la FEPTS, on seguia amb la línia 

d’investigació per a la millora de la formació inicial de mestres. Aquests assessoraments es 

realitzaven setmanalment a l’escola i es concebien com a espais de reflexió conjunta entre tots 

els participants (mestres de l’escola, estudiants en pràctiques i professorat universitari). Al llarg 

del temps, aquest espai d’assessorament es va acabar concretant amb el que actualment 

concebem com a “espai híbrid” (Zeichner, 1982), un lloc on es compartien i es construïen 

experiències d’aprenentatge. Aquest consistia en una reunió entre mestres de l’escola Príncep de 

Viana, professorat de la FEPTS i estudiants en pràctiques que compartien els processos 

d’aprenentatge per tal de millorar des de la col·lectivitat. La incorporació dels espais híbrids en 

formació a l’escola Príncep de Viana s’investiga a la tesis doctoral Analysis of the educational 

change of Àlber Project in dynamic interaction with Educ-arte - Educa (r) t Project from a 

complex approach (Betrián, 2012). 

El desenvolupament del Projecte Àlber coincideix l’any 2003 amb l’obertura del Centre d’Art la 

Panera de Lleida com a plataforma de producció, difusió, formació i exhibició de les arts visuals 

en el territori lleidatà. Pretén ser un instrument que estableixi ponts entre la creació visual i la 

creació produïda en els àmbits culturals. Així mateix, amb les exposicions i les activitats que 

genera tracta de ser un centre de reflexió i adopta un compromís amb la societat que vincula les 

arts visuals amb les diverses problemàtiques i successos de la nostra societat. Aquest és un fet 

que posteriorment observarem que és significatiu ja que va ser l’inici d’una trobada entre 

l’equip docent i els professionals del Centre d’Art la Panera, la qual cosa, com veurem més 

endavant, suposarà el desenvolupament de la metodologia d’aprendre entorn de l’art a la 

FEPTS. 

Mentre s’aplicava el Projecte Àlber des de l’escola, a la facultat se seguia amb la línia 

d’investigació de les promocions anteriors, la qual cosa va significar un canvi al 

desenvolupament de les pràctiques. Aquest canvi es va iniciar durant l’any 2002-2003. Aquell 

any es va concloure que si els estudiants estructuraven els treballs escrits seguint els punts del 
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guió que se’ls havia proporcionat el curs anterior, apareixien majoritàriament les categories en 

fase de descripció (Smyth, 1991). En alguns també hi apareixia la fase d’informació i 

confrontació però era molt més freqüent quan la memòria estava estructurada per experiències 

concretes. A més, l’equip docent també va concloure que quan la descripció es redactava 

seguint els punts del guió, era menys realista i més generalista. En canvi, quan es redactaven per 

experiències eren molt més concises, la qual cosa era important per desenvolupar la capacitat 

d’observar realitats concretes. Aquestes conclusions van fer replantejar la idea del guió del 

Pràcticum perquè servís per a l’elaboració de la memòria de pràctiques i es van personalitzar 

plans de treball que els estudiants organitzaven a partir d’experiències17. Malgrat que el treball 

estaria organitzat per experiències, es facilitaria el guió com una eina d’orientació per tenir en 

compte els elements més importants que s’havien d’incorporar al text. L’anàlisi d’aquestes 

experiències se seguia realitzant des de les fases de Smyth (1991). L’anàlisi de les produccions 

dels estudiants va evidenciar que les fases de descripció i informació eren les que emergien amb 

més freqüència quan redactaven seguint els apartats del guió. En canvi, quan reflexionaven per 

experiències s’evidenciava, juntament amb les fases de descripció i informació, una major 

presència de les fases de confrontació i reconstrucció. A continuació, es mostra cadascuna de les 

fases en relació amb com s’analitzaven les reflexions plantejades des d’un guió basat en 

experiències:  

Preguntes Pràcticum Fases de Smyth 

1. Què ha passat?  Descripció 

2. Per què creus que  passa això? Informació 

Confrontació 

3. Em proposo fer alguna cosa?  Reconstrucció 

4. Què ha passat?  Informació  

Confrontació 

5. Elaboració de propostes de millora Reconstrucció 

Taula	8.	Fases	de	Smyth	en	relació	a	les	preguntes	del	Pràcticum. 

 

																																								 																					
17	En aquesta promoció es defineix experiència com aquelles situacions i observacions que els estudiants realitzaven 
durant les pràctiques i que posteriorment s’analitzaven a la Universitat. En els següents anys, l’equip docent ha 
adoptat el terme d’experiència segons Larrosa (2003), el qual entén l’experiència com allò que ens passa. 	
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Estructurar les reflexions per experiències va suposar molta més contrastació, profunditat i 

relació de la teoria amb la pràctica en els escrits dels estudiants. Així es va recollir a les veus 

dels estudiants:  

Ante estas reflexiones personales, me apoyo nuevamente en Brenan (1990) puesto que 

nos dice que si organizamos el contenido del currículum y lo compartimentamos en 

asignaturas es más difícil proporcionar las experiencias y situaciones próximas a la vida 

real, las cuales son necesarias. (citat a Jové, Coiduras, Marsellés, Ribes, Valls, Cano i 

Gómez,  2007, p. 6) 

Prendre consciència de la diferència entre relatar la memòria amb un guió o per experiències és 

el primer pas per plantejar l’estructura del que posteriorment serà la història de vida i el relat 

autobiogràfic. (Jové, et al., 2007) 
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1.2.4. Jardí d’assaig  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

És un jardí cultivat específicament amb la finalitat de realitzar proves d’avaluació amb les 

plantes. Els fitogenistes d’universitats i les companyies comercials dedicades a la jardineria 

tenen amb freqüència jardins d’assaig. En els models clàssics d’assaig les varietats més recents 

de plantes desenvolupades es comparen amb la planta similar més propera cultivada 

industrialment de forma estàndard a través de tot el seu cicle vital: des de la 

germinació/propagació fins a la maduresa, i des de la llavor fins a la recol·lecta. Gràcies al 

cultiu de noves varietats els investigadors poden determinar si aquestes són millors, o no, i 

respecte a què. 18 

El fet que el Centre d’Art la Panera obrís les portes l’any 2003 va ser la base perquè l’any 2004-

2005 s’oferissin crèdits pràctics als estudiants de Psicopedagogia al Centre d’Art la Panera, que 

tenien com a objectiu definir el paper del psicopedagog al servei educatiu d’un centre d’art 

contemporani. Alhora, la realització del Pràcticum que es desenvolupava amb els estudiants de 

Psicopedagogia al Príncep de Viana permetia establir relacions entre el Centre d’Art-universitat, 

Centre d’Art-escola i Escola-universitat, les quals es relacionaven bidireccionalment. Així com 

en els jardins d’assaig es fan proves d’avaluació, en aquest treball col·laboratiu que es va iniciar 

també es realitzaven supervisions. La primera col·laboració multidireccional que va permetre 

establir el vincle entre l’escola Príncep de Viana,  el Centre d’Art la Panera i alguns professors 

de l’equip docent, apareix durant el curs 2005-2006, mitjançant una visita de supervisió de 

																																								 																					
18	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible en: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	

Imatge	16.	Jardí	d’assaig. 

Imatge 12. Jardí d’assaig. 
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pràctiques a la mateixa Panera per part d’un membre de l’equip docent i una conversa amb les 

educadores del servei educatiu:  

Profesional del Centro de Arte (PCA): ¿Qué proyecto hace este curso la escuela Príncep 

de Viana? 

Profesora de la Facultad (PF): Toda la escuela ha ido a ver la película Robots en el cine 

Funàtic y ha servido para concretar los proyectos de trabajo en el centro.  

PCA: Este mes hemos realizado junto con la universidad un taller a cargo del artista 

Daniel Canogar, donde artistas e ingenieros unen sus conocimientos e inquietudes para 

realizar un robot...  

PF: ¿No podríamos hacer algo conjuntamente? 

PCA: Sí, la próxima semana hacemos una presentación y muestra de los robots, 

¿podríais venir a verla? Tendréis la oportunidad de conocer a los artistas e ingenieros.  

PF: Lo propondré en la escuela. 

(citat a Jové et al., 2012, p. 181) 

Arran de la conversa amb les educadores del servei educatiu del museu, l’any 2006 l'escola 

Príncep de Viana utilitza exposicions d’art contemporani com a context inicial d’aprenentatge. 

Aquesta trobada va permetre iniciar un projecte conjunt entre Príncep de Viana i el Centre d’Art 

la Panera anomenat Educ...art. Un projecte de treball en xarxa entre universitat, centre d’art i 

centres educatius. Aquest projecte estava inclòs dins del marc de pràctiques dels estudiants de 

Psicopedagogia al Centre d’Art la Panera, amb l’objectiu de definir el paper del psicopedagog 

en un servei educatiu d’un Centre d’Art Contemporani. L’escola Príncep de Viana havia visitat 

alguna exposició en aquest centre d’art. Membres de l’equip docent eren tutors de pràctiques 

dels estudiants de psicopedagogia que estaven al servei educatiu de la Panera i dels estudiants 

de magisteri que, una vegada la setmana, realitzaven pràctiques a l’escola.  

Aquest Pràcticum coincidia amb la incorporació de les competències clau dins de la LOE. Per 

aquest motiu, l’equip docent decideix donar importància sobretot a les competències personals 

dins del període de Pràcticum, ja que el consideren un espai especialment oportú per 

desenvolupar-les i avaluar-les, a través d’activitats teòrico-pràctiques que contemplessin la 

reflexió sobre elles. És aquest el motiu pel qual l’equip docent decideix donar importància al 

treball de les competències personals com una forma de reconceptualitzar el Pràcticum, ja que 

les investigacions van concretar que molts dels estudiants manifestaven por al fracàs i 

sentiments d’impotència, incertesa i inseguretat respecte a les realitats educatives que els 
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agradaria modificar. Els estudiants vivien el Pràcticum com “el final d’un cicle”, com un espai 

per desenvolupar el seu projecte personal. Al mateix temps, el vivien amb por al fracàs per no 

arribar a ser futurs professionals competents i alhora els envaïa un sentiment de falta de control 

entre els propis conflictes cognitius-emocionals i els diferents models educatius d’atenció a la 

diversitat : 

No té res a veure el que ens ensenyen a la facultat amb el que passa en realitat. 

Una cosa és la teoria i l’altra, la pràctica. 

El Pràcticum només serveix per liar-te. 

(citat a Ribes, Agulló, Corduras, Jové, Marsellés, Valls, 2004, p. 107) 

L’inici d’aquest projecte es va desenvolupar entorn del taller de l’artista Daniel Canogar19 i la 

pel·lícula Robots, i el projecte resultant va ser presentat al I Congrés Internacional: Els museus 

en l’educació, a Madrid.20 Aquest treball trenca amb la bidireccionalitat del projecte realitzat a 

la promoció anterior: Educ...art. Un projecte de treball en xarxa entre universitat, centre d’art i 

centres educatius i permet establir una relació en xarxa Universitat-Escola-Centre d’Art. Tots 

tres contextos van permetre crear i concretar el projecte que actualment encara es realitza en el 

marc de l’escola. No obstant això, cada agent es complementava i es desenvolupava també en el 

seu context físic de treball. 

Educ...art. Un projecte de treball en xarxa entre universitat, centre d’art i centres educatius va 

continuar el curs 2006-2007 partir de l’exposició Glaskultur, ¿qué pasó con la transparencia?21, 

comissariada per Martí Peran. Aquell curs el govern de Catalunya va incorporar una hora més a 

19	La seva obra es pot visitar en la següent pàgina web: http://www.danielcanogar.com/	
20 Jove ́, G.; Cano, S.; Ayuso, E.; Sanjuan, R. (2008). L’escola va al centre d’art i el centre d’art va a l’escola. 
21	L’obra de l’artista es pot visitar en la següent web: http://www.martiperan.net/projects.php?id=5	

Imatge 13. Canogar, D. (2005). Otras geologías 
[Fotografia]. Lleida, Espanya: Centre d’Art la 

Panera.. 

Imatge 14. Peran, M.  (Comissariat) (2007). 
Glaskultur, ¿qué pasó con la transparència? 

[Instal·lació artística] Lleida, Espanya: Centre d’Art 
la Panera  
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la jornada educativa de Primària, la sisena hora, i des de l’àrea de sensibilitat artística es va 

acordar contextualitzar el currículum amb l’exposició C3, Col·lecció d’art contemporani de 

l’Ajuntament de Lleida, en la qual figuraven artistes com Daniel Canogar, Alberto Peral, 

Marina Núñez, MP & MP Rosado, entre d’altres. L’última exposició que l’escola va visitar 

durant aquell curs acadèmic va ser +Insectos de l’artista Francisco Ruiz de Infante. El contingut 

es va vincular a les àrees del coneixement del medi i de llengua. Quart de Primària es va 

aproximar a l’exposició des de l’àrea de llengua anglesa. Poc a poc, l’entusiasme pel projecte va 

portar al fet que es vinculés a les tres exposicions que al llarg del curs 2006-2007 es van 

desenvolupar al Centre d’Art la Panera, tot relacionant-ho amb el desenvolupament del 

currículum escolar. Va ser en aquell moment quan els professionals del Centre d’Art la Panera 

van començar a assistir a algunes de les sessions de l’espai híbrid que es desenvolupaven a 

l’escola, la qual cosa va facilitar que es comencés a gestar el rol dels educadors del centre d’art.  

Paral·lelament, durant el mateix curs, l’equip docent formava part d’un projecte que consistia en 

el disseny, l’aplicació i l’avaluació d’un pla de Pràcticum de forma compartida entre els 

professors de la facultat i els mestres d’escola a la formació inicial de mestres. Una de les 

competències que planteja el pla de Pràcticum és la reflexió constructiva de la pròpia pràctica i 

la dels altres. Segons Schön (1992), el Pràcticum es concep com un moment en què l’estudiant 

pot aprendre a reflexionar de la seva pròpia pràctica. És una ocasió “per veure”, “veure fer”, 

“per fer” i “per fer veure” i així potenciar l’aprenentatge reflexiu a l’educació superior. Seguint 

a Zabalza (2011) aquest fa referència a l’aprenentatge experiencial22, sobre la base del qual els 

estudiants havien de ser capaços d’implicar-se en activitats i experiències concretes, en 

l’observació reflexiva, en la conceptualització abstracta i en l’experimentació activa. Una de les 

estratègies que va incorporar l’equip docent per ajudar els estudiants en els seus processos 

reflexius i per complementar les pràctiques va ser l’enregistrament en vídeo de les sessions 

que desenvolupaven al Pràcticum, la qual cosa els permetia revisar i analitzar críticament la 

seva pròpia pràctica. A més a més, durant aquest any, s’analitzen les memòries dels cursos 

2001-2002 i 2002-2003. Aquesta anàlisi permet evidenciar com els estudiants interrelacionen 

millor la teoria amb la pràctica a través del diari de pràctiques, el qual es converteix en l’eix 

vertebrador del procés formatiu que cada estudiant fa del Pràcticum. Posteriorment, aquest diari 

de pràctiques es concretarà com a Història de Vida. 

																																								 																					
22 “El aprendizaje experiencial se produ- ce a trave ́s de ci ́rculos progresivos: la pra ́ctica inicial va seguida de una re 
exio ́n sobre la misma, lo que permite progresar hacia a una práctica ma ́s elaborada sobre la que tambie ́n se re exiona 
para asi ́ poder progresar de nuevo a una pra ́ctica cada vez mejor fundamentada y mejor adaptada al contexto en el que 
se lleva a cabo.” (Zabalza, 2011, p. 28) 
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Durant l’any 2007-2008 l’equip docent va continuar millorant el Pràcticum per tal de 

considerar-lo com a context per a la revisió necessària del currículum de la formació inicial 

de mestres i com a motor de canvi i millora dels plans d’estudis, de la mateixa titulació i de 

la formació general. Les pràctiques es consideraven com un moment crucial per potenciar les 

relacions entre teoria i pràctica, les quals no es podien donar sense una revisió de les relacions 

entre les universitats i les escoles on es realitzaven els Pràcticums. D’aquesta forma, es 

reorganitzen les pràctiques perquè s’intercalin moments formatius d’índole més teòrica (a la 

universitat) amb d’altres més pràctics (als centres de pràctiques). L’equip docent entén el 

Pràcticum com un component transversal de la formació que ha d’afectar i s’ha de veure 

afectat per totes les matèries del pla d’estudis. 

Davant la necessitat de buscar una solució entre la dicotomia de teoria i pràctica, l’equip docent 

decideix apostar per la memòria de pràctiques, la qual es continua estructurant per experiències, 

ja que les investigacions continuaven concloent que estructurar el Pràcticum i la memòria per 

experiències potenciava en l’estudiant les relacions entre teoria-pràctica i ajudava a 

personalitzar les pràctiques i a contextualitzar-les en els diferents centres. De la mateixa manera, 

també se seguia apostant per facilitar als estudiants un guió orientatiu sobre els aspectes que 

calia abordar a la memòria. Malgrat l’aposta clara per l’escrit d’experiències i el guió orientatiu, 

l’anàlisi de les memòries va evidenciar que les narracions eren poc reflexives, molt descriptives 

i de poca implicació personal. Aquest fet s’evidenciava amb la pròpia veu dels estudiants que 

demostraven les dificultats d’interrelacionar els contextos pràctics amb la formació que havien 

tingut a la Facultat, així com la relació entre la teoria i la practica educativa:  

 Es que cambia mucho en la práctica. Porque aquí te dan unes bases teóricas pero 

después la práctica ves que no tiene nada que ver. 

Las prácticas es una cosa que a todo el mundo gusta... Lo que hay cosas negativas como 

la memoria, el buscar referencias teóricas, que no sabes cómo hacerlo, ¿no? 

Pienso que no disfrutas de las prácticas por el peso que tienes de la memoria, tienes que 

hacer memoria, memoria, memoria... 

(citat a Jové et al., 2007, p. 100) 

Veiem com malgrat la intenció de trencar amb la dicotomia entre l’escola i la universitat, 

actualment, els estudiants segueixen veient els dos contextos desvinculats. En els resultats que 

trobarem en el següent capítol, s’evidencia com alguns dels mestres que s’han format a la 

FEPTS des de l’any 1994 fins al 2010 encara manifesten la dicotomia entre teoria i pràctica que 

van viure durant la seva formació.  
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1.2.5. Jardí rizomodular 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Imatge 15. Jardí rizomodular. 

 

Els jardins modulars són fàcils de fer créixer en totes direccions, de mantenir i de modificar. La 

simplicitat dels seus dissenys fa que siguin un producte de fàcil instal·lació: a casa, a l’oficina, 

als grans espais públics i privats. Modular no significa complicat. Es poden combinar els 

conjunts d’elements que es vulgui per fer la configuració personalitzada desitjada. És 

facilíssim; de fet, l’única preocupació és triar les plantes que s’hi volen col·locar!23 

Els resultats obtinguts fins al moment evidenciaven que estructurar la memòria de pràctiques 

mitjançant un guió no facilitava l’elaboració d’una narració reflexiva que permetés apropar 

distàncies entre la teoria i la pràctica. Aquest fet va fer que durant l’any 2008-2009 el projecte 

Educ...art. Un projecte de treball en xarxa entre universitat, centre d’art i centres educatius, 

que s’estava desenvolupant fins al moment des de l’escola Príncep de Viana, tingués continuïtat 

i acabés concretant-se a través del projecte col·laboratiu Educ-arte - Educa(r)t: espacio híbrido, 

un projecte de treball en xarxa entre la FEPTS, algunes escoles i els recursos comunitaris, 

especialment els Museus i els Centres d'Art (Jové, Ayuso, Sanjuan, Cano i Zapater, 2009), 

(Jové, Ayuso i Betrián, 2012) i (Jové i Betrián, 2012). En aquest context es va gestar la proposta 

formativa d’aprendre a millorar la pràctica professional en la docència universitària entorn de 

l’art i els recursos comunitaris que ofereix el territori, tant en formació de mestres com en altres 

estudis. Tots aquests anys d’investigació sobre l’ensenyament per part de l’equip docent per 

millorar la pròpia pràctica professional han portat a configurar una metodologia que permet 

																																								 																					
23	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible en: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	
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generar processos d’aprenentatge per a tots entorn de l’art, especialment l’art contemporani, 

entenent-lo com a estratègia i com a experiència. (Dewey, 1934) 

Durant el projecte Educ-arte- Educa (r)t: espacio híbrido, se seguia apostant pel plantejament 

d’una memòria de pràctiques per experiències però sense cap guió orientatiu, la qual cosa 

permetia que la narració no es basés tant en la fase descriptiva i s’enfortís la fase de 

confrontació (Smyth, 1991). Aquest replantejament permet reconceptualitzar la memòria de 

pràctiques com a Història de Vida, la qual és una estratègia narrativa que, segons 

Hernández i Rifá (2011), “nos ayuda a ver, explicar y comprender la experiencia de los cambios 

por parte de los individuos y la forma de posicionarse en ellos”. Tal com apunta Farrero (2016): 

 L’equip docent donava molta importància a la interrelació entre totes les experiències, 

 vivències i coneixements dels estudiants amb la finalitat de remuntar al que van viure, 

 fent progressions i regressions amb l’origen i el desenvolupament dels seus processos 

 d’aprenentatge, i integrar-los en el seu ser. (p. 335) 

Paral·lelament, se seguia mantenint l’estructura del Pràcticum que es va començar a concretar 

l’any 2001, quan l’equip docent va apostar per realitzar pràctiques un matí a la setmana al llarg 

del segon curs i en l’últim quadrimestre dels estudis. S’aposta pel Pràcticum com a motor de 

canvi i com un context idoni pel desenvolupament de competències de forma transversal amb la 

facultat. Es considerava que les activitats d’ensenyament als entorns educatius reals 

proporcionaven bones oportunitats per conèixer la diversitat de l’alumnat als centres, el rol i les 

funcions del mestre especialista per aprendre a ensenyar. Aquesta organització va ser 

l’antecedent que va donar lloc al Pràcticum I del Grau d’Educació Primària que s’iniciaria el 

segon curs de la primera promoció del Grau i continuaria realitzant les pràctiques un cop per 

setmana. 

De forma complementària al Pràcticum, se seguia apostant per enregistrar en vídeo les sessions 

de pràctiques dels estudiants, la qual cosa ajudava a millorar la pràctica dels futurs mestres. Les 

investigacions desenvolupades aquell any conclouen que a partir de l’anàlisi dels vídeos, els 

estudiants de magisteri reproduïen els models d’ensenyament-aprenentatge que situaven 

l’estudiant d’Educació Primària en un rol bàsicament receptiu, amb una orientació basada en la 

instrucció. L’anàlisi videogràfic, juntament amb la redacció del diari de pràctiques i la 

realització de projectes individuals, van ajudar a desenvolupar estratègies de revisió i reflexió 

sobre la pròpia pràctica. Això es va traduir en produccions més elaborades i l’adquisició 

d’habilitats per reflexionar sobre les realitats educatives, conèixer-les, comprendre-les i actuar 

sobre elles. 
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Així com els mòduls d’un jardí modular es poden trobar dividits, l’anàlisi i la reflexió sobre les 

produccions i memòries dels estudiants, juntament amb la investigació per a la millora de la 

pròpia pràctica docent, permet que l’equip docent prengui consciència de l’estructura 

excessivament fragmentada del currículum i la desvinculació que tenia amb els interessos 

reals dels estudiants. Aquesta preocupació encara dóna més importància a la integració 

del currículum dins del Pràcticum.  

Aquest és un punt d’inflexió per a les investigacions de l’equip docent. Les reflexions contínues 

que desenvolupa sobre les seves pràctiques docents, li permet prendre consciència que concebre 

el Pràcticum com a base de la millora de la formació inicial de mestres no aportava cap 

millora significativa pel que fa a la dicotomia entre la teoria i pràctica que realitzaven els 

estudiants. Aquesta prova va portar a l’equip docent a redirigir les seves pràctiques i a buscar 

noves estratègies que ajudessin a generar aprenentatges no només utilitzant textos i contextos 

més propis de l’àmbit psicopedagògic, sinó també d’altres camps, especialment el de l’art 

contemporani. L’antecedent d’aquesta decisió és el treball en xarxa que es va iniciar el 2003 

amb l’obertura del Centre d’Art la Panera, sense el qual no hagués estat possible iniciar els 

diferents projectes que es van realitzar entorn de l’art contemporani, l’escola i la universitat. El 

projecte Robots desenvolupat l’any 2005-2006 els va fer concloure que a través de 

l’aprenentatge i la comunicació amb l’art contemporani passaven “coses distintes” (Jové, 2013, 

p. 4). Tot aquest treball es va publicar a l’article How do I improve what I am doing as a 

teacher, teacher educator and action-researcher through reflection? A learning walk from 

Lleida to Winchester and back again (Jové, 2011, p. 263) on exposa: 

 

Since we started incorporating “learning through art” in my teaching, these last two 

academic years, I felt that new things happened. (…) Even though I did my teaching 

through the lens of self-reflection and action research, “there was a lot of noise”. 

Deleuze and Guattari (1987) argue that material that is too rich and too territorialized 

sounds very loudly and creates an echo chamber that can act as a black hole. At that 

point I had to stop, reflect, analyse and synthesize. (…) I brought with me the 

assignments I asked my students to hand in at the end of the module I was teaching. For 

four months, my aim was to scrutinize my own practice as a teacher education lecturer. 

For this task, I took all the empirical data I had collected during the last academic year, 

which consisted of the written assignments and my analysis of them. 

 

És aquest el motiu pel qual entre els anys 2008 i 2010 l’equip docent es va dedicar a la 

conceptualització de l’estratègia d’aprendre i comunicar-nos entorn de l’art contemporani com 

un nou model per ajudar els estudiants a no dicotomitzar entre teoria i pràctica. La 
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conceptualització de l’aprenentatge i el treball entorn de l’art contemporani es va realitzar a 

través d’un conveni que es va establir amb la Universitat de Winchester, el qual va permetre que 

membres de l’equip docent fessin diverses estades de recerca com a visiting researcher teacher, 

les quals van començar l’any 2010 i encara tenen continuïtat en l’actualitat (2016). Aquesta 

visita els va ajudar a conceptualitzar l’experiència d’aprendre entorn de l’art contemporani i 

posar ordre a aquelles experiències que “ressonaven fort” (Jové, 2013, p. 4) però que no sabien 

conceptualitzar.  

És en aquest punt on l’equip docent comença a convertir el jardí modular, aquell que 

relacionàvem amb el currículum fragmentat i la desvinculació amb els interessos dels 

estudiants, en un jardí rizomodular on els mòduls que abans estaven fragmentats, ara es 

connecten amb una estructura de rizoma que comença a créixer quan l’equip docent 

incorpora l’art contemporani a les seves pràctiques. A partir d’aquest moment i d’acord amb 

les idees d’Eisner (2002), apostar per l’art els permet desenvolupar la creativitat, obrir mirades, 

fer noves connexions, imaginar i connectar amb les experiències pròpies. En aquesta línia, una 

de les tesis que investiga la importància de l’art en la docència és la tesi doctoral elaborada per 

Farrero (2016), la qual analitza la metodologia d’aprendre entorn de l’art desenvolupada per 

l’equip docent. Una de les conclusions principals de la investigació és que: 

Des que s’utilitza l’art contemporani en la docència universitària, s’afavoreix la pràctica 

reflexiva i alhora s’evoca i es provoca una sèrie de característiques ‘d’artistry’24 que 

permeten desenvolupar una docència que admet i valora la diferència per a formar 

mestres que atenguin a la diversitat del segle XXI (p. 507) 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
24	Eisner (2003, p. 373) defineix Artistry com aquelles qualitats que els professors podem aprendre de les arts i que, 
en incorporar-les a la nostra docència, ajuden a millorar-la.	
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1.2.6. Jardí abandonat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els jardins abandonats són aquells que es troben en àrees degradades per l’economia de temps 

passats, o bé són terrenys intermedis, que han quedat atrapats entre autopistes, zones de 

pàrquing, etc., amb el temps han perdut l’aspecte de jardí i han agafat un aire de prat obert i 

abandonat. Ecològicament retenen carbó i aigua, filtren contaminants, eliminen la necessitat de 

fertilitzants o pesticides i donen habitatge a la fauna salvatge. El concepte de jardí abandonat 

és simple: flors salvatges, plantes crasses, papallones abundants i un manteniment mínim o nul. 

En realitat aquests prats són ecosistemes complexos, que podrien ser una bona alternativa de 

baix manteniment als descampats de gespa, que surten cars, tant econòmicament com 

ecològica. 25 

El jardí abandonat reflecteix el que va significar la incorporació de l’art contemporani a les 

pràctiques de l’equip docent: el creixement d’una flora més salvatge, l’habitatge d’una fauna 

més salvatge, més lliure i una possibilitat d’obertura a nous paisatges. La incorporació de la 

metodologia d’aprendre i comunicar-se entorn de l’art, que es va iniciar el curs 2008-2009 i va 

continuar el curs 2009-201026, va permetre descobrir mirades cap a noves possibilitats de 

																																								 																					
25	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible en: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	
26	Tal i com s’ha comentat anteriorment, les investigadores d’aquesta tesi formen part de la promoció del 2013-2014, 
les quals van realitzar l’assignatura de PCEII durant l’any 2010-2011. 	

Imatge 16. Jardí abandonat. 
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generar aprenentatge que reduïssin la distància entre la teoria i la pràctica. La metodologia 

s’incorpora a l’assignatura d’Aspectes Didàctics i Organitzatius d’Educació Especial, on es 

desenvolupaven les competències i els continguts de la matèria entorn de l’art contemporani. 

La trobada que l’equip docent va establir amb el Centre d’Art la Panera l’any 2003 va permetre 

que l’any 2009 s’iniciés un treball col·laboratiu entre les dues institucions per tal de crear 

l’espai expositiu Zona Baixa de la FEPTS. Aquest espai està situat a la FEPTS i acull obres 

d’art contemporani cedides pel Centre d’Art la Panera. Segons Farrero (2016): 

 El proyecto está orientado prioritariamente a facilitar y potenciar la educación artística y 

 humana de los estudiantes y del profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 de Lleida, al mismo tiempo que está abierto a todos los miembros de la comunidad. 

 Zona Baixa funciona como lugar de encuentro entre la Facultad, el Centro de Arte y la 

 Comunidad. (p. 29) 

Amb la incorporació del Pla Bolonya l’any 2009-2010, l’equip docent segueix apostant per la 

metodologia d’aprendre i comunicar-se entorn de l’art contemporani. Durant el curs 2010-2011, 

la matèria d’Aspectes Didàctics i Organitzatius d’Educació Especial canvia la nomenclatura i 

passa a anomenar-se PCEII. Aquesta assignatura va ser la que va reunir per primer cop les 

investigadores d’aquesta tesi i l’equip docent durant el segon curs del GEP.  

El nou pla d’estudis no va modificar la finalitat de l’equip docent, el qual tenia la necessitat de 

reduir la dicotomia entre la teoria i la pràctica per tal de millorar la qualitat de la formació 

inicial de mestres. Una de les activitats que es va desenvolupar durant aquell curs per tal de 

trencar aquest pensament dicotòmic va basar-se en plantejar una experiència al Museu Sorigué 

de Lleida, que té una col·lecció d’art contemporani, i al Museu Diocesà de Lleida, que exposa 

les grans col·leccions patrimonials del territori. El treball consistia en fer una comparativa entre 

les dues visites i explicar com havíem viscut les experiències. La finalitat de prendre 

consciència del nostre pensament dicotòmic era veure com aquest pensament està molt present 

en el dia a dia escolar i en les nostres pròpies vides. Les veus dels nostres companys que es 

recullen a l’article de Jové i Olivera (2011) mostraven una clara dicotomia entre l’art clàssic i el 

contemporani:  

En el Museo de Lleida más que estimulación sensorial fue estimulación cognitiva ya 

que el esquema mental que teníamos que ir creando mientras escuchábamos y 

mirábamos las obras era mucho más abstracto y alejado de mí misma. Mientras en una 

hablamos de emociones, incertidumbre, dejar disfrutar el pensamiento, sentimientos, 

sensaciones, innovación y creatividad, la otra hablamos de conocimientos, de 

planificación de orden cronológico, de obras artísticas y culturales. (p. 169). 
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Tenint en compte aquest indici, l’equip docent va proposar deconstruir aquest pensament i va 

concretar unes propostes per trencar amb la dicotomia perquè els estudiants ens atrevíssim a 

establir noves relacions entre teoria i pràctica. Aquestes propostes es basaven en els préstecs de 

consciència per part d’estudiants i artistes que en altres contextos havien fet connexions amb 

obres clàssiques i les havien contemporaneïtzat. Nosaltres vam fer relacions i creacions 

mitjançant les experiències viscudes als museus, les quals es van recollir a l’article Viajes a 

través del tiempo. Diálogos entre obras de arte (Jové i Olivera, 2011) i el nostre relat 

autobiogràfic: 

Pero yo buscaba una obra que pudiera ser integrada dentro de la otra (...). No quería hacer 

una relación entre las dos, sino hacer que dialogasen una dentro de la otra. (...) La obra 

estaría compuesta por dos piezas: La Pia Almoina (pintura mural del siglo XIV que muestra 

unos pobres comiendo en un comedor de esta institución benéfica) por un lado y los espejos 

de Anish Kapoor (que deforman la imagen) por el otro. Para que se establezca diálogo entre 

las dos piezas, simplemente están situadas una delante de la otra27. (Georgina Llobet citat a 

Jové i Olivera, 2011, p. 177) 

Aquesta activitat, juntament amb d’altres que vam realitzar durant el curs, les vam narrar a la 

nostra Història de Vida, i van ser analitzades posteriorment per l’equip docent. Un dels aspectes 

més rellevants que es va concloure d’aquesta anàlisi va ser la incoherència de desenvolupar la 

interdisciplinarietat a través d’una sola matèria (Farrero, 2016, p. 238). Aquesta anàlisi es 

concreta durant l’intercanvi que es va fer amb la Universitat de Winchester l’any 2010. La 

reflexió sobre aquest intercanvi que recullen Jové, Ryan, Betrián i Farrero (2015) va evidenciar 

que cada vegada que es plantejaven activitats des de la inter i transdisciplinarietat en el marc 

d'una matèria, en aquest cas PCEII, les veus dels estudiants respecte les experiències, vivències 

i coneixements que havien desenvolupat els "cridaven" la necessitat de treballar i fer propostes 

conjuntes des de diferents matèries en el mateix pla d’estudis. Com diuen Darling - Hammond i 

Bransford (2005), en la formació del professorat es continua oferint una aproximació 

fragmentada i incoherent del currículum i de la pedagogia.  

Aquest fet comporta que l’any 2011-2012 l’equip docent incorpori les bases per a la gestió d’un 

model inter i transdisciplinar entre les matèries de PCEII i Geografia i Història de Catalunya 

que s’acabaria concretant el curs 2012-2013. Segons Nicolescu (2009), es defineix la 

transdisciplinarietat com el coneixement que emergeix “entre las disciplinas, a través de las 

diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo 

presente, y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento” (p. 37). Per què l’equip 

																																								 																					
27 Veu de Georgina Llobet publicada a l’article Jové, G. i Olivera, O. (2011). Viajes a través del tiempo. Diálogos 
entre obras de arte. Pulso, 34. 159-182. 
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docent aposta per un model transdisciplinar? Morin (1996) afirma la necessitat d’instaurar un 

pensament complex capaç d’articular els coneixements fragmentats en disciplines que dificulten 

la comprensió de la realitat. Per donar resposta a aquest pensament complex, Morin (2006) 

defensa la transdisciplinarietat com una de les vies que “va uniendo, asociando, descubriendo y 

problematizando los diversos puntos de enlace entre [los conocimientos para] observar las 

diversas dimensiones de la realidad [que configuran un fenómeno y para posibilitar la 

observación del] contexto y las interacciones que surgen en él” (p. 13-14). Aquest pensament 

permet anar més enllà del límit de la noció de disciplina, ja que els sabers no s’associen a cap 

domini en particular, malgrat que són potencialment útils en qualsevol d’aquests dominis 

(Margery, 2010, p. 55) 

L’equip docent decideix seguir apostant per la metodologia d’aprendre entorn de l’art 

contemporani perquè, tal com conclou Farrero (2016), “l’art té un fort caràcter inter i 

transdisciplinar que només emergeix si ens aproximem des de pràctiques pròpiament inter i 

transdisciplinars” (p. 514).  

Durant el mateix curs 2012-2013 es 

concretarien les bases per a la realització 

d’un intercanvi entre la FEPTS i la 

Universitat de la Florida (València) que es 

faria durant l’any 2013-2014. L’objectiu 

d’aquesta experiència era veure com els 

estudiants de la FEPTS treballaven els 

recursos comunitaris i com aprenien i es 

comunicaven entorn de l’art. Segons Soto 

(2015) el desenvolupament de projectes 

entorn de l’art es poden utilitzar per 

construir coneixement partint dels interessos i experiències dels propis estudiants i institucions 

participants, per tal de formar part d’un procés de construcció personal i col·lectiu. La finalitat 

de l’intercanvi era construir espais d’aprenentatge inter i transdisciplinars amb els recursos 

comunitaris de les respectives ciutats. Seguint amb el desenvolupament d’un model inter i 

transdisciplinar, és a partir del mateix curs 2012-2013 que alguns professors de la FEPTS 

comencen a treballar de forma conjunta i coordinada des de diferents disciplines com PCEII, 

Geografia i Història de Catalunya, Didàctica de les Ciències Socials i Història General 

d’Europa. Aquest treball inter i transdisciplinar es recull a l’article Derivas rizomáticas entre la 

historia, el patrimonio y el espacio urbano. Una experiencia didáctica en el grado de 

Educación Primaria (Jové, Llonch, Bonastra, Farrero, 2014). Aquest treball inter i 

Imatge 17. López, J. (2012). A la derriba. [Instal·lació]. 
Lleida, Espanya: Centre d’Art la Panera. 
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transdisciplinar es va iniciar amb la visita a l’exposició de Juan López A la Derriba, durant el 

curs 2012-13, a través de la qual els murs de l’espai expositiu (les parets del Centre d’Art la 

Panera) s’esquerdaven per donar pas a l’espai urbà que envoltava el centre. Les obres de Juan 

López i Franz Ackerman, sota el contingut curricular del concepte de mapa, porta l’equip 

docent a la necessitat d’establir un vincle inter i transdisciplinar amb la matèria de Geografia i 

Història de Catalunya. Durant el curs, es van organitzar setmanalment coordinacions entre els 

equips docents de les dues matèries amb l’objectiu de plantejar experiències que permetessin als 

futurs mestres situar-se en la inter i transdisciplinarietat mostrant-los models reals, no des del 

discurs. Aquest fet feia que els futurs estudiants establissin relacions entre les dues matèries, tal 

com mostra la veu d’un dels participants que citen Jové, Llonch, et al. (2013):  

 El fet de fer el mapa a Geografia ens va semblar una cosa normal. Però el fet que fossin 

 aprofitats per a la classe de Processos sí que ens va semblar estranyíssim, ja que aquesta 

 metodologia era completament nova per a nosaltres. (p. 11) 

Segons Farrero (2016) “la incorporació de la matèria de Geografia i Història de Catalunya a la 

docència d’aprendre entorn de l’art de la matèria de PCEII va generar nous processos en el 

desenvolupament de la pràctica professional” (p. 514). Per una banda, les situacions 

d’aprenentatge generades implicaven el territori. Per altra banda, el currículum es va 

transformar a partir de les veus, els processos d’aprenentatge i les decisions dels docents i els 

futurs mestres. D’aquesta forma, l’art es convertia en una eina de construcció de coneixement 

inter i transdisciplinar. Aquesta és una prova de com es pot arribar a treballar entre art, història, 

patrimoni, geografia i pedagogia, en relació amb la seva fonamentació teòrica i la veu dels 

estudiants. 

En aquest treball inter i transdisciplinar se segueix apostant per la història de vida, la qual 

permetia que els estudiants es plantegessin relacions i comparacions múltiples entre el que 

vivien a la universitat i a l’escola.28 D’aquesta forma es trencava amb la dicotomia entre teoria i 

pràctica i es permetia que els estudiants prenguessin consciència dels models inter i 

transdisciplinars que estaven vivint en formació.  

Durant el curs 2012-2013 el treball entorn de l’art contemporani va donar lloc a una nova 

experiència inter i transdisciplinar a la matèria d’Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües 

II, la qual es concreta a l’article Typographies beyond the Classroom. New school Typographies 

through Contemporary Art (Jové, Farrero, Selfa, 2014). Les obres de l’artista Alex Trochut i 

Unos Tipos Duros els va permetre observar que les parets de les escoles estaven plenes 

d'alfabets fets únicament amb lletra de pal, lligada i majúscula. En canvi, entorn de l’art van 

																																								 																					
28	Els resultats d’aquest estudi es poden consultar a la tesi doctoral de Farrero (2016).	
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descobrir l'heterogeneïtat tipogràfica que trobem en el nostre entorn quotidià i a la mateixa 

natura, la qual cosa ens mostrava nous significats tipogràfics en la societat del segle XXI. 

Mitjançant aquesta experiència inter i transdisciplinar entorn de l’art s’observa com els 

estudiants estableixen relacions entre allò que observen als contextos pràctics i allò que aprenen 

a la FEPTS. La veu dels estudiants citada a Jové, Farrero i Selfa (2014) n’és una prova:  

L’experiència està bé per fer un pas envers l’aprenentatge cap a la lectura i escriptura, 

anar al carrer i incrementar la seva funcionalitat. Altres activitats podrien ser llegir 

catàlegs de carnaval, catàlegs del Carrefour... Després de fer el treball de tipografies i 

veure la varietat que existeix al nostre entorn, m’he adonat que és essencial trencar amb 

el reduccionisme tipogràfic dels tres tipus de fonts tradicionals que es treballen a 

l’escola. (p. 20) 

A través d’aquests casos, els docents de la universitat mostren als estudiants models inter i 

transdisciplinars des de matèries diferents, els quals són un bon exemple per observar com, tot i 

que el pla d’estudis està estructurat en matèries compartimentades, es pot arribar a realitzar un 

treball transversal. 
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1.2.7. Jardí domèstic 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Aquests jardins combinen plantes aromàtiques, decoratives i comestibles de mesures mòdiques, 

plantades directament a terra o organitzades en testos arran del perímetre de la casa. Es tracta 

d’un espai controlable, que normalment es troba combinat amb mobiliari domèstic, com taules 

i cadires, i on es reserven petites àrees de joc i àrees d’ombra i repòs. El gran benefici dels 

jardins domèstics es troba en l’ambient saludable que aporten als seus habitants, tot i que des 

d’un punt de vista ecològic només suposen una petita contribució a la infraestructura total de 

l’espai verd urbà. No obstant això, poden tenir un rol molt important a l’hora d’aïllar les cases 

de les temperatures extremes i poder reduir així de manera força dràstica l’ús d’energia 

domèstica29.  

El jardí domèstic s’estructura a través de diferents tipus de plantes i mobiliari que es combina de 

forma conjunta creant un espai total, és a dir, un espai on l’ambient es considera com un tot 

únic. A propòsit d’aquesta idea de diversitat d’elements, des del curs anterior a la facultat es 

donava importància al treball inter i transdisciplinar entre diferents àrees del coneixement.  

El curs 2013-2014 l’equip docent concreta des de la inter i transdisciplinarietat una programació 

conjunta per a les matèries de Geografia i Història de Catalunya de 2n curs, i Didàctica de les 

Ciències Socials i Història General d’Europa que es realitza a 3r curs. En aquest cas, l’equip 

docent que participa en el projecte va un pas més enllà i concreta una única planificació de les 

dues assignatures relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials al pla 

d’estudis del Doble Grau en Educació Infantil i Primària. Es tractava, doncs, de mostrar models 

coherents per superar la dicotomia entre geografia i història.  

																																								 																					
29	Text comissariat de l’exposició Jardins Inquiets (2015) Disponible en: 
http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=168	

Imatge 18. Jardí Domèstic.	
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Durant el mateix any també s’enforteixen les relacions inter i transdisciplinars mitjançant el 

primer intercanvi entre la FEPTS i la Universitat de la Florida de València, amb l’objectiu de 

seguir generant entorns d’aprenentatge inter i transdisciplinars des de diferents territoris. Des de 

València va participar-hi l’equip docent de Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de 

l’Educació Artística, Educació Inclusiva i 30 estudiants.  

A partir del curs 2014-2015, l’equip docent ha seguit gestant un model docent inter i 

transdisciplinar que es concreta dins del projecte “Un model de formació inter i transdisciplinar 

en la formació inicial de mestres: la història de vida / relat autobiogràfic com a eix vertebrador 

en la millora de la professionalització docent que forma part del Programa de millora i 

innovació en la formació de mestres (programa ARMIF)”. Aquest projecte d’innovació i recerca 

es va aplicar en la modalitat del Doble Grau en Educació Infantil i Primària amb la intenció de 

desenvolupar un conjunt d’accions pedagògiques que consistien en el disseny i l’aplicació d’un 

instrument de seguiment i registre de la millora en el domini, per part dels estudiants, dels 

continguts d’aprenentatge relacionats amb les competències bàsiques d’Educació Infantil i 

Primària. La finalitat era evidenciar com, tot i situar-se davant un pla d’estudis estructurat per 

disciplines, aquest projecte permetia obrir als futurs docents noves possibilitats en la seva 

pràctica escolar, ja que es basava en un model docent inter i transdisciplinar entre la pedagogia i 

les didàctiques específiques. Mitjançant aquest model es pretenia mostrar als futurs mestres que, 

tot i trobar-se davant d’un currículum fragmentat, podien cercar la interrelació de matèries per 

tal d’apropar i apropar-se als continguts curriculars des de la inter i transdisciplinarietat. Així, 

s’apostava per desenvolupar models docents basats en la inter i transdisciplinarietat de diverses 

àrees de coneixement que havien de convergir. Els integrants d’aquest projecte, procedents 

d’àrees de coneixement com DOE, DCS, DLL, Sociologia i Geografia i Història, volien que 

l’adquisició dels continguts d’aprenentatge relacionats amb les competències bàsiques suposés 

la interrelació d’aquestes àrees de coneixement tant en la formació universitària com en les 

pràctiques als centres educatius i en altres espais del territori. Durant la formació, els estudiants 

podien deconstruir el seu model d’aprenentatge a través del relat autobiogràfic com a eina 

vertebradora del desenvolupament de la professió docent. És a partir d’aquest projecte que es 

reconceptualitza la Història de Vida com a relat autobiogràfic. L’ús d’aquesta eina permetia, per 

una banda, l’expansió dels continguts propis de cada disciplina. D’aquesta forma, “el relat deixa 

de ser pròpiament de la matèria de PCEII per desenvolupar-se juntament amb continguts 

d’altres matèries com Geografia i Història de Catalunya, Didàctica de les Ciències Socials i 

Llengua i Literatura” (Farrero, 2016, p. 509). Aquest fet permetia trencar amb la dicotomia 

de teoria i pràctica que s’evidenciava als inicis dels antecedents de l’equip docent. Per altra 

banda, servia per evidenciar les millores del desenvolupament de les pràctiques 

professionals de l’equip docent. 
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Imatge 19. Síntesi dels antecedents de l’equip docent. 
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1.2.8. Jardí botànic 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Imatge 20. Jardí botànic. 

La funció del jardí botànic és la de mantenir col·leccions documentades de plantes i espècies 

botàniques vives per a la investigació científica, la conservació, l’exposició i l’educació. 

Aquests jardins, normalment, pertanyen a universitats o organitzacions científiques que 

treballen la taxonomia i l’horticultura de plantes i herbaris. L’origen del jardí botànic modern 

es troba en els jardins medicinals de l’edat mitjana a Europa, coneguts com a jardins físics, el 

primer dels quals es va fundar a la Itàlia renaixentista del segle XVI.  

El recorregut per l’exposició Jardins Inquiets l’entenem com la funció del jardí botànic, ja que 

ens ha ajudat a fer una documentació dels antecedents de l’equip docent. Ha estat un punt 

important de la investigació perquè ens ha permès entendre millor els orígens de la nostra 

formació universitària. 

En un primer lloc, podem afirmar com des d’un principi la finalitat de l’equip docent era 

millorar la formació inicial de mestres partint de la reducció de les distàncies que els estudiants 

establien entre la teoria i la pràctica. Per reduir aquesta distància l’equip docent centra el 

Pràcticum com a eix vertebrador de la millora en la formació inicial de mestres. No obstant 

això, el mateix plantejament centrat únicament en el Pràcticum afavoria la dicotomia. Aquesta 

podria ser una de les raons per les quals els resultats obtinguts en aquell període encara 

evidenciaven que els estudiants dicotomitzaven entre la teoria i la pràctica, cosa que enfortia la 

visió que la universitat és concebuda només com a context teòric i les escoles com a context 

pràctic. Davant d’aquesta situació, l’equip docent decideix fer un replantejament de la seva 

metodologia i incorpora l’aprenentatge entorn de l’art contemporani a la formació inicial de 

mestres. Aquesta decisió es pren a causa de les relacions que l’equip docent va començar a 
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establir amb el Centre d’Art la Panera l’any 2001, quan paral·lelament es començava a gestar el 

projecte Àlber a l’escola Príncep de Viana, el qual tenia l’art contemporani com a eix central del 

desenvolupament curricular. Aquest treball entre diferents institucions de la comunitat va 

permetre establir les bases de la metodologia d’aprendre entorn de l’art que es desenvoluparia 

l’any 2008 a la FEPTS. El vincle que es va començar a gestar aquell any entre l’equip docent i 

el Centre d’Art va ser la raó per la qual el 2009 es va crear la Zona Baixa, un exemple que 

evidencia l’inici del treball en xarxa entre la FEPTS, el Centre d’Art i la comunitat. 

El fet d’incorporar l’art en la docència porta, alhora, a concebre el museu com un context 

alternatiu d’aprenentatge a les aules escolars i universitàries. Al museu es generava una pràctica 

dialògica basada en la interacció i l’observació de les obres d’art que permetia als estudiants 

establir relacions amb els marcs teòrics que aprenien a la universitat, amb les experiències que 

vivien al Pràcticum i amb les seves pròpies vivències.  

A partir de l’anàlisi documental realitzada, s’evidencia que la incorporació d’aquestes dinàmiques 

permetia als estudiants reduir les distàncies entre la teoria i la pràctica. La incorporació de l’art 

contemporani en la docència permet començar a enfocar l’eix central de la millora de la formació 

inicial de mestres no en el Pràcticum sinó en la pràctica professional. Segons Martín Del Pozo, 

Fernàndez, González i De Juanas (2013) la pràctica professional es defineix com: 

Desde un punto de vista epistemológico, es un conocimiento “práctico y de 

integración”, es decir, un conocimiento que media entre la teoría y la acción, que no 

puede ser ni la mera aplicación de la teoría, ni la mera acción. En consecuencia, es el 

resultado de la integración de conocimientos formalizados y empíricos y con él se logra 

una actuación profesional fundamentada. (p. 373) 

En segon lloc, l’anàlisi realitzat ens permet afirmar que la pràctica professional s’enforteix amb 

el treball inter i transdisciplinar iniciat entre les matèries de PCEII i Geografia i Història de 

Catalunya. Mitjançant aquest model, pretenien mostrar als futurs mestres que, tot i trobar-se 

davant d’un currículum fragmentat, poden cercar la interrelació de matèries per tal d’apropar i 

apropar-se als continguts curriculars des de la inter i transdisciplinarietat. La coordinació entre 

aquestes dues matèries és clau per enfortir l’ús dels contextos comunitaris del territori per 

desenvolupar les pràctiques professionals dels estudiants, la qual cosa amplia els contextos 

d’aprenentatge més enllà de l’escola i els museus i concep qualsevol context com a font 

d’aprenentatge.  

Arribar a la pràctica professional entorn de l’art contemporani no hagués estat possible sense el 

relat autobiogràfic, el qual al llarg del temps s’ha reconceptualitzat a partir del que en un inici es 

plantejava com a memòria de pràctiques i que posteriorment es va reconceptualitzar com a 
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història de vida. En un principi, les memòries de pràctiques estaven estructurades sobre la base 

d’un guió establert. Les investigacions van permetre concloure que donar un guió tancat als 

estudiants feia que el seu relat autobiogràfic es basés en una fase descriptiva des de l’anàlisi de 

les fases de Smith (1991). Davant d’aquesta situació, es va decidir donar un guió més orientatiu 

de les idees que havien d’aparèixer al document, però centrant la narrativa per experiències. 

Amb aquest canvi, les narracions dels estudiants se centraven més en la fase de confrontació i 

no en la descriptiva, la qual cosa permetia desenvolupar processos més reflexius, on 

s’apropaven les relacions entre teoria i pràctica.  

L’aplicació de l’art contemporani i la realització de pràctiques docents des de la inter i 

transdisciplienarietat s’acompanyava del relat autobiogràfic. Això permetia, per una banda, 

l’expansió dels continguts propis de cada disciplina. D’aquesta forma, “el relat deixa de ser 

pròpiament de la matèria de PCEII per desenvolupar-se juntament amb continguts d’altres 

matèries com Geografia i Història de Catalunya, Didàctica de les Ciències Socials i Llengua i 

Literatura” (Farrero, 2016, p. 509). 

El treball inter i transdisciplinar es desenvolupava a partir de coordinacions entre el professorat, 

les quals s’entenien com a espais híbrids, on es duien a terme processos de pràctica reflexiva 

que els permetien comprendre, aprendre i prendre decisions per a la millora dels seus processos 

d’ensenyament i aprenentatge. Aquests espais d’aprenentatge generaven intercanvis constants 

entre les disciplines implicades, fet que permetia la millora de les pràctiques professionals dels 

qui hi participaven. Els antecedents de l’espai híbrid se situen quan l’any 2001 l’equip docent, 

estudiants i mestres de l’escola Príncep de Viana realitzen assessorament un dia a la setmana. Al 

llarg del temps, aquestes reunions s’acabarien concretant com a espais híbrids.   

En tercer lloc, l’anàlisi documental extret a partir dels antecedents de l’equip docent ens ha 

permès entendre l’origen i el motiu de l’aplicació de l’art contemporani, els relats 

autobiogràfics i els espais híbrids, els quals han permès tant als estudiants com a l’equip 

docent, desenvolupar processos de metaconsciència més reflexius, creatius i crítics. Aquests 

processos també han estat importants per a nosaltres en el nostre procés de becoming teacher 

researcher. Per aquest motiu, en el següent capítol es mostra el recorregut formatiu que hem 

compartit les investigadores d’aquesta tesi.  
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1.1. CAPÍTOL 3: TEIXITS RIZOMÀTICS 

Ens imaginem l’espai de la FEPTS com si l’obra de Shiota envaís totes les parets i passadissos 

d’aquesta. Els fils que hi observem, implícitament, representen el temps que hem viscut en 

aquest espai: memòries, idees, vivències, reflexions, silencis, diàlegs, etc.  Poc a poc, pugem les 

escales entremig de fils negres que ens condueixen fins al tercer pis.  Al fons ens espera l’aula 

d’arts visuals.  Va ser en aquest espai on la relació d’amistat amb la Irene L. va començar a 

créixer, i a partir d’aquella trobada, vam compartir tots els anys que van venir de formació fins 

arribar a la realització d’aquesta investigació creada amb ella de forma col·laborativa.  

El primer dia que ens vam conèixer vam adonar-nos que, a la vida, existeixen persones amb les 

que s’estableix un vincle especial des del primer moment. Tot i això, en aquell instant, no 

sabíem que haver-nos conegut en una sala d’arts acabaria prenent un significat especial durant 

els anys que compartiríem juntes. Va ser en aquell espai on vam descobrir que compartíem una 

mateixa passió que seria la base de les nostres pràctiques professionals: la creativitat.  

El fet de compartir interessos una amb l’altra va ser un dels motius pels quals la conversa entre 

nosaltres dues fluís en aquell mateix instant i ens portés a explicar per quin motiu volíem ser 

mestres. La Irene L. sempre havia estat en contacte amb el món artístic a través del teatre, els 

esports i les belles arts. Va ser durant la seva etapa de Primària i Batxillerat que dos mestres 

d’educació física li van transmetre altres formes d’aprendre, i conduïda per aquests models, va 

decidir escollir la carrera de magisteri.  

Imatge 21. Shiota, C. (2016) In the beginning was.... [Instal·lació artística] 
Lleida, Espanya: Fundació Sorigué. 
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En el meu cas, un dels fragments dels relats autobiogràfics recull el motiu pel qual vaig decidir 

cursar aquests estudis: 

 

Jo vaig acabar la carrera de Publicitat i Relacions Públiques, però em vaig adonar que 

no volia dedicar-m'hi, aquell era un món molt competitiu. A mi m’agradava la 

creativitat i volia viure en un context més social, més humà, on poder ajudar a créixer 

altres persones.                                          Georgina Llobet (Relat autobiogràfic, 2010) 

Aquella conversa a la sala d’arts visuals va ser el començament de molts projectes en comú que 

acabarien formant part d’aquesta investigació col·laborativa mitjançant la qual, implícitament, 

emergirien relats particulars, experiències i vivències úniques compartides per les dues al llarg 

de tot aquest temps.   

El fet d’investigar de forma conjunta no era una dinàmica que fos nova per a nosaltres, ja que 

durant tota la nostra formació vam viure processos de recerca, de narració i de reflexió de forma 

col·laborativa. El fet de compartir preocupacions, punts de vista, pensaments i sensacions sobre 

les experiències que anàvem vivint en els estudis de magisteri, ens ha portat a interpretar la 

formació rebuda com un procés que va creixent amb la presència de l’altre, creant i teixint 

pensaments que s’expandeixen com rizomes. 

Ens basem en el pensament rizomàtic com una al·legoria a la definició que Deleuze i Guattari  

(1988) exposen en relació al rizoma. Segons els autors, el rizoma es considera com un tall 

subterrani que es reconeix per arrelaments i arrels, les quals van partint d’una estructura caòtica 

que permet poder connectar-se de diverses formes i trencar d’aquesta forma amb les estructures 

d’arborització i de jerarquia. El rizoma és un element que també s’observa en les obres de 

Shiota, ja que l’artista teixeix fils que acaben formant rizomes a través de moltes ramificacions 

que transporten memòries, idees i informació. El rizoma, com el procés formatiu, no té ni inici 

ni acabament, però té direccions que prenen multitud de camins que sempre acaben connectant 

entre ells.  

Sense deixar de banda la definició de rizoma, incorporem un nou concepte que va més enllà 

d’aquest. Estem parlant del terme radicant (Bourriaud, 2009). Segons l’autor, aquest es 

diferencia del rizoma perquè pren una trajectòria, un itinerari efectuat per un subjecte únic. Per 

exemple, ens podem imaginar la reproducció de la maduixa. Aquesta, contràriament al tubercle, 

on la reproducció es basa en la d’un rizoma que no té ni subjecte ni objecte, sinó només 

determinacions, dimensions i magnituds; el radicant de la maduixa comporta un subjecte que 

existeix sota la forma dinàmica de la seva condició errant pels límits del camí que va creant. 
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La importància del radicant es manifesta en el recorregut que va traçant, en l’itinerari, en allò 

que va arrelant. És en aquest rizoma-radicant on la nostra relació amb el món es va concretant i 

teixint, per on circula el nostre goig i fascinació que ens empeny al canvi per avançar i millorar 

en el nostre becoming teacher-researcher.  

1.1.1. Responsables amb la societat 

Com a mestres i persones, no podem deixar de banda sentir-nos responsables de la societat on 

vivim. Aquest sentiment el vinculem amb les idees que Pardo exposa al pròleg del llibre  La 

Sociedad del Espectáculo30 (Debord, 1967) quan escriu com l’American way of life associat al 

consum i a l’economia de l’abundància, transforma el proletariat en masses de consumidors 

passius i satisfets que assisteixen a la seva mateixa alineació sense oposar cap tipus de 

resistència. 

Prenent com a préstec de consciència aquesta reflexió, en el nostre cas, la responsabilitat social 

que tenim com a docents ens condueix a transportar la idea “d’alienació” en l`àmbit de 

l’educació. Al llarg d’aquests anys, una gran quantitat de mestres s’han educat dins d’un model 

tradicional que, després, una vegada immersos en els contextos laborals, el que han fet ha sigut 

reproduir aquesta formació, convertint-se així en consumidors passius de models docents. 

Partint des de la nostra experiència, coincidim amb aquesta interpretació crítica que Debord 

(1967) exposa sobre la societat i comprenem que la formació de mestres ha de trencar amb el 

model tradicional formant professionals que no s’acabin convertint en agents passius, sinó en 

productors i consumidors conscients i crítics amb el que proposa la societat i el context en el 

qual estem immersos.  

Paral·lelament a la idea de Debord (1967), Rancière (2003) també critica la tasca del mestre en 

la seva obra Maestro Ignorante. L’autor exposa com els mestres no han de ser transmissors de 

coneixement ni enfarfegar als estudiants fent-los repetir com si fossin lloros.  El mateix filòsof 

reflexiona sobre com el sistema educatiu dóna resposta a un sistema social que té la intenció de 

conservar la desigualtat, instruint només el saber dominant que repeteix models socials 

instituïts.  

 

 

 

																																								 																					
30 Edició 2010 
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Situant-nos en la distància de les idees de reproducció i consum passiu dels autors exposats, va 

ser en l’assignatura de PCEII, durant el segon curs, quan vam prendre consciència de la 

necessitat de créixer i formar-nos com a mestres productores si volíem modificar el món 

educatiu. Alhora, aquesta matèria ens va portar a conèixer altres formes de generar processos 

d’ensenyament-aprenentatge. Una d’aquestes va ser la metodologia d’aprendre entorn de l’art 

contemporani, la qual ens va portar a obrir noves mirades cap a altres formes d’aprenentatge on 

la creativitat hi prenia un paper rellevant.  

1.1.2. La força de l’art contemporani 

Quan l’equip docent defineix la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani, ho fa 

entenent aquest com una aposta per tal que els mestres puguem ser capaços de deconstruir i 

construir els models educatius que portem integrats. La pròpia metodologia permet produir art 

encounters, aquests són situacions que davant de l’art contemporani desafien les nocions que 

nosaltres tenim preconcebudes en relació a com entenem com funciona el món. És a través 

d’aquest trencament que ens animem a pensar de forma diferent (O’Sullivan, 2006). Mitjançant 

aquests encounters podem deconstruir i construir els nostres models educatius per ser creadores 

i productores de models educatius nous que s’ajustin a les necessitats del context i actual. 

Endinsar-nos en aquesta metodologia ens va permetre ser capaces d’expressar-nos de forma més 

rica, qüestionar-nos noves relacions, obrir interrogants i aprendre a gestionar la incertesa. Al 

mateix temps, també ens va donar l’oportunitat de formar-nos com a mestres crítiques, 

creatives, receptives, dialogants, imaginatives i reflexives. Va ser l’art qui ens va permetre 

realitzar un canvi de mirada i prendre consciència que la nostra docència es podia desenvolupar 

d’una altra forma a la que teníem preconcebuda. Seguint les aportacions d’ O’Sullivan (2006), 

creiem en l’art com aquell que permet potenciar mons possibles. Aprendre entorn de l’art va 

significar un encounter, una ruptura que modifica la interacció amb el món i ens incita a meditar 

com quan Shiota teixeix en les seves obres fils que transporten memòries, sentiments, reflexions 

i il·lusions.  

A continuació es mostra un fragment del relat autobiogràfic que evidencia què va suposar 

conèixer la metodologia de l’equip docent: 
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Molts dels meus dubtes giren sempre a l’entorn d’aquesta paraula: CREATIVITAT. Al 

llarg dels anys he viscut aquest concepte de formes molt diferents, i també he anat 

descobrint altres perspectives sobre el què és i significa “creativitat”. De petita sempre 

havia pensat que la creativitat era tot allò que tenia a veure amb la plàstica, les teles, les 

pintures i amb tot el que podia crear amb el que tenia a mà. Associava el concepte amb 

una activitat que per a mi era un espai de gaudir, reflexió i creació. I aquesta ha sigut la 

idea per la que sempre m’ha mogut l’interès per aquest món. Amb els anys i la primera 

carrera aquesta opinió va anar variant, i allò que havia passat a ser un espai de gaudir, es 

va convertir en una obligació que m’angoixava. La creativitat, en Publicitat, servia per 

ser el millor. S’havia convertit en un objectiu obsessiu que havia de trobar resultats 

immediats. Creativitat volia dir diferenciar-se de la resta, i per tant, tenir idees 

innovadores i molt potents, i això era una constant competició on no hi havia lloc per 

dur a terme “processos humanitzadors”, més aviat el contrari, es creaven processos 

deshumanitzadors. És per aquesta raó que em vaig voler desdir d’aquest àmbit, la 

creativitat, allò que sempre m’havia donat vida, m’havia desil·lusionat. 

I VAIG FER UN CLIC 

Fins que he arribat fins aquí. Aquest any he pogut fer el “clic” que em faltava per 

entendre com jo volia viure la creativitat. He descobert moltes coses entorn aquesta 

paraula que m’han fet tornar a relacionar-m’hi però des d’una altra perspectiva. 

Per una banda, la creativitat es troba relacionada amb l’art i tot aquest món, però també 

existeix una creativitat que no havia descobert, una creativitat que em satisfà molt més 

perquè puc aplicar-la més al dia a dia. I aquesta consisteix en trobar solucions diferents 

a les de sempre, o fer les coses distintes a les de sempre, per tant, es tracta de trencar 

una mica amb el tradicional i buscar un sentit a la vida més intens. Amb això m’he 

sentit molt segura sobretot pel tot el que estem descobrint en aquesta assignatura.  

Georgina Llobet (Història de vida, 2010) 
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Treballar amb art contemporani provocava una transformació en el nostre interior. Ens 

permetia posar paraules a les experiències que vivíem amb els nostres companys. Era en 

aquestes dinàmiques on la presència de l’art ens facilitava comprendre el món des de 

perspectives diverses i podíem reflexionar sobre la necessitat de trencar amb els models que 

teníem preconcebuts sobre el món educatiu.  

Vist des de l’exterior, trencar amb els models rebuts durant l’escolarització pot semblar un 

procés fàcil, però prenent com a referència les investigacions de Sharp i Green (1975), 

aquests models ressonen tan fort en el nostre interior que són certament difícils de 

deconstruir només durant la formació inicial. És per aquest motiu que es necessita d’una 

reflexió i revisió constant de les pròpies pràctiques. Fins i tot, malgrat la nostra experiència 

en formació inicial i contínua, encara avui no podem evitar que aquests models ens 

ressorgeixin en els nostres contextos laborals.  

1.1.3.  Escrivint relats autobiogràfics: mestres reflexives, creatives i crítiques 

Els processos d’escriptura i de reflexió crítica desenvolupats mitjançant els relats autobiogràfics 

ens van permetre prendre consciència d’aquells models que estàvem reproduint de la nostra 

escolarització rebuda. La formació ens va permetre formar-nos com a mestres reflexives, 

creatives i crítiques, millorant i comprenent la pròpia pràctica docent a partir de la reflexió de 

les nostres experiències. També ens va donar l’oportunitat d’anar més enllà i aprendre a 

compartir reflexions individuals amb els nostres companys. Seguint les aportacions de Zeichner 

(1982), una via per comprendre l’ensenyança reflexiva és sotmetre les pràctiques a examen 

propi i al dels altres, d’aquesta forma existeixen més ocasions per conscienciar-se dels aspectes 

contradictoris existents.  

La formació que cursàvem ens permetia reflexionar de forma individual, però també de forma 

col·lectiva. Així doncs, compartíem les nostres experiències i pràctiques desenvolupades a les 

escoles o en altres contextos amb els companys de l’aula. Segons Lenz-Tauguchi (2010), 

anàvem més enllà de les diferències existents entre la teoria i la pràctica. 

Prenent Zeichner (1982) com a referència quan aquest parla sobre el concepte d’ensenyança 

reflexiva, és necessari destacar el rol que l’equip docent va desenvolupar durant la formació 

inicial, ja que va complir amb el compromís que tenen els formadors de professors. Va ser a 

través de la formació que aquests van oferir que van crear unes condicions perquè, tal i com 

aporta Zeichner (1983), els estudiants fóssim capaços d’analitzar el nostre exercici docent i 

establíssim el compromís de fer-nos responsables sobre el nostre desenvolupament professional.  
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Imatge 23. Shiota, C. (2012). Accumulation – 
Searching for the Destination. [Instal·lació 
artística]. Daniel Templon Gallery, París. 

Va ser en aquest procés de formació inicial que els processos reflexius van acabar anant més 

enllà de la carrera de magisteri, i van passar a convertir-se en una forma de vida que 

acompanyava a les nostres pràctiques professionals. Aquest fet ens facilitava poder estar en 

constant revisió i construcció de la nostra professió. Així doncs, durant aquest procés formatiu 

se’ns van oferir unes condicions on cada estudiant podia desenvolupar els seus aprenentatges 

des de l’autogestió. No hem d’oblidar, però, que en aquest sentit, l’actitud de cada individu 

condiciona l’aprenentatge que aquest vulgui realitzar. Per tant, reflexionar passa per una forma 

de ser com a persona, i com a mestre.  Com exposa Zeichner (1982), la reflexió no es pot 

ensenyar com si fos un conjunt de tècniques, sinó que aquesta implica passió, emoció i intuïció. 

És per aquest motiu que si no hi ha voluntat de millora en la pròpia pràctica professional, serà 

complicat que es desenvolupin processos de reflexió quan els estudiants es situïn com a mestres 

en les aules escolars.  

Una de les eines que ens va permetre desenvolupar-nos com a estudiants i com a mestres 

reflexives, va ser el relat autobiogràfic. És a través d’aquests on es recullen les nostres 

reflexions en veu alta realitzades al llarg de tots aquests anys. En quins espais de la facultat 

emergeixen les veus dels estudiants? Llocs com els ascensors, els passadissos, les escales i les 

sortides d’emergència es transformen en indrets de trànsit que, alhora, permeten generar diàlegs, 

converses, veus i intercanvis d’idees. D’aquesta forma, continuant l’itinerari inicial, abandonem 

el tercer pis i seguim els fils de Shiota escampats pel passadís. Resseguint-los amb el dit 

arribem al replà de les escales i ens aturem davant d’un quadre que mostra una maleta oberta 

plena de llibres. És inevitable relacionar aquesta obra titulada El bagatge que m’emporto 

(Humedas, 2012) amb l’obra Accumulation – Searching for the Destination (Shiota, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22. Humedas, M. (2012) El bagatge que 
m’emporto. [Pintura sobre tela]. Lleida, Espanya: 

FEPTS.   
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Shiota exposa les maletes com aquells objectes que contenen records i memòries de les 

persones. Elements indispensables que ens acompanyen durant la nostra presència al món, i que 

encara resten quan nosaltres ja no hi som.  La maleta es considera com a un objecte que guarda 

memòria, que custodia la identitat de la persona a la que pertany.  

Relacionem aquestes dues obres exposades amb els nostres relats autobiogràfics, ja que tal i 

com mostra l’obra d’Humedas, cada maleta guarda una història, potser una biografia que s’ha 

anat escrivint i reescrivint amb el pas del temps segons les experiències que s’han viscut.  

Les nostres maletes, tant les meves, com les de la meva companya de tesi, estan atapeïdes de 

relats autobiogràfics que fan una al·legoria als llibres de la maleta d’Humedas (2012). El nostre 

“primer llibre” es va titular La Meva Escola. Aquest va ser escrit en l’assignatura 

d’Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat durant el primer curs del GEP. Aquest 

llibre recollia els models que havíem rebut durant la nostra escolarització com a alumnes.  La 

redacció del contingut va desenvolupar-se de forma molt superficial i descriptiva, ja que 

simplement es narrava, sense incloure processos reflexius, aquelles experiències que més 

recordàvem del nostre pas per l’escola. En aquell moment encara no coneixíem què eren els 

processos reflexius i l’estratègia que utilitzàvem era simplement recordar els fets que sortien 

d’un dia normal a l’escola, així com també idealitzàvem les figures dels mestres que havíem 

tingut sense considerar com era realment “un bon mestre”. Aquesta idea es mostra en el següent 

fragment: 

Després de parvulari vaig començar primària, i aquests sí que els recordo com un parell 

d’anys idíl·lics. Simplement era molt feliç i m’encantava anar a l’escola. A l’entrada de 

la classe teníem un arbre i cada època de l’any li canviàvem les fulles, i recordo que era 

tan bonic... I de les classes em venen en ment moltes coses, redaccions que fèiem del 

cap de setmana, els quaderns de matemàtiques, els llibres de lectura, els diccionaris, els 

contes que fèiem, la biblioteca, la castanyera amb les cames, el caga tió, etc. Moltes 

coses! 

Georgina Llobet (Relat autobiogràfic, 2009) 

 

Després d’escriure La Meva Escola, va ser durant el segon curs, en el marc de l’assignatura de 

PCEII, que l’equip docent ens va fer rescatar aquest treball per refer-lo i reescriure el que seria 

el nostre primer relat autobiogràfic. La intenció d’aquest “segon llibre” era analitzar i 

reflexionar sobre els models que havíem rebut durant el nostre pas per l’escola amb la finalitat 

de deconstruir-los i tornar-los a construir. Juntament a la redacció del relat autobiogràfic, durant 
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aquell mateix curs, l’equip docent ens va endinsar en la metodologia d’aprendre i comunicar 

entorn de l’art contemporani. Aquest va ser un punt d’inflexió, ja que aquesta forma de treball 

va influenciar en l’escriptura dels relats autobiogràfics. L’art ens havia obert els ulls a altres 

formes d’aprenentatge i ens havia introduït en la interdisciplinarietat permetent que establíssim 

relacions entre continguts d’àrees diferents. Aquesta experiència va provocar que els relat 

autobiogràfic que escrivíem comencés a prendre una estructura diferent, més creativa, més 

rizomàtica i on les connexions que escrivíem prenien significats importants per a nosaltres. Com 

aporta Farrero (2016) en la seva investigació, l’art permet crear condicions d’aprenentatge on 

estudiants i docents poden desenvolupar la seva pràctica professional.  

Durant el tercer curs no vam tenir la matèria de PCEII, però tot i així, la nostra maleta de llibres 

ens seguia acompanyant, recordant-nos els aprenentatges que havíem viscut fins aleshores. Tant 

la Irene L. com jo mateixa necessitàvem seguir el curs en coherència amb el que havíem après, 

per aquest motiu, vam transferir les nostres experiències i coneixements als Pràcticums amb la 

finalitat i voluntat d’avançar i créixer en el nostre becoming teacher-researcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imatge 24. Producció pròpia. Relats autobiogràfics que escriuen  
les dues investigadores durant les seves pràctiques.  
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Durant el tercer curs vaig realitzar la història de vida en relació a l’experiència 

viscuda a Londres dins de l’Erasmus del Pràcticum II. Malgrat que en aquells 

moments no cursava l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II, vaig 

voler enfocar la memòria de pràctiques com a una història de vida, ja que era 

d’aquesta manera que podia fer procés, reflexionar sobre el que em passava, 

relacionar aspectes, etc. Tot i això, vaig trobar a faltar la figura d’algú que em 

pogués fer el feedback en les reflexions.  

Georgina Llobet (Relat autobiogràfic, 2011) 

 

Va ser en el marc del Pràcticum II que vam redactar el “tercer llibre”. Aquest ens va permetre 

prendre consciència sobre les experiències que vivíem tant als contextos escolars com a la 

pròpia universitat, trencant d’aquesta forma amb la separació entre la teoria i la pràctica que 

vivíem en els dos llocs. Recull aquesta idea el següent fragment: 

 

Uno de los aspectos sobre los cuales estoy más orgullosa y que he podido 

realizar gracias al total apoyo, libertad y ánimo de mi tutor, ha sido que con esta 

unidad didáctica, he podido intentar y desarrollar los conceptos y teorías  

aprendidos en la universidad de la asignatura, especialmente de Procesos y 

contextos. Se trataba de poder comprobar que una de las metodologías como 

por ejemplo “aprender a través del arte” (Dewey, 1934; Eisner, 2002;  

Robinson, 2011), y que siempre quería hacer, es posible. Aunque no ha sido una 

tarea fácil, he podido unir conceptos teóricos y prácticos (no siempre ha salido 

perfecto, pero gracias a esto ahora veo que puntos fuertes y débiles surgen al 

hacer este tipo de programaciones). También he podido llevar a la práctica una 

sesión musical, hecho que quería experimentar después de ver algunas clases en 

la universidad y me había quedado con ganas de probarlo a la realidad. 

Georgina Llobet  (Relat autobiogràfic, 2011) 

 

És precisament en aquest moment quan ens adonem que comencem a escriure no per superar 

l’avaluació de les assignatures, sinó pel nostre propi benefici, ja que això ens permet avançar i 

millorar en el nostre procés de becoming teacher researcher. 
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Escriure ens permetia, tal i com aporta Sthenhouse (1988), l’apetit pel canvi i millora 

professional. Prenent a Larrossa (2003) com a referència, érem conscients de la necessitat de 

reflexionar, d’ordenar les nostres experiències, vivències, i saber-les entendre, escoltar-les i 

transcriure-les en paraules.  

Al llarg del quart curs del GEP vam tenir l’ocasió de formar part d’un projecte anomenat  

Aprenentatge-Servei i Pràcticum (APS)31. Aquest es basava en una metodologia que facilitava 

millorar un dels objectius actuals de la universitat: vincular recerca, docència i funció social.  

El projecte també recollia el concepte de recerca centrat en la comunitat i connectava amb 

pedagogies enfocades cap a la cooperació, la participació, l’aprenentatge significatiu, la reflexió 

crítica i la recerca en grup. Al mateix temps, permetia als estudiants ser protagonistes del seu 

procés d’aprenentatge. D’aquesta forma, el projecte connectava amb pedagogies atentes a la 

cooperació, l'aprenentatge significatiu, la participació, la reflexió crítica, la investigació 

col·laborativa i es considerava als estudiants protagonistes del seu procés d'aprenentatge.  

A continuació es presenten alguns punts pedagògics del projecte APS: 

 

 

Aprendre a partir de 

l'experiència 

Es situa l’experiència com a un aspecte que no es pot substituir en el 

procés de formació. Es feia ús de museus d’art contemporanis per cercar 

experiències i estímuls que permetessin vincular els interessos dels 

participants amb el seu projecte d’investigació. 

Activitat amb projecció 

social 

Les recerques dels estudiants es focalitzaven en millorar la societat des 

del context educatiu. 

Participació cívica Els treballs que els estudiants realitzaven havien d’incloure un projecte 

social, d’aquesta forma, es visitava diferents llocs per tal de desenvolupar 

la recerca amb altres individus de la comunitat. 

Treball cooperatiu i 

col·laboratiu 

A partir de l’espai híbrid que es fomentava des de la metodologia de 

l’APS, es desenvolupava processos cooperatius i col·laboratius que 

partien de reflexions individuals i també conjuntes. 

 

																																								 																					
31 Projecte APS: una eina per a la formació inicial de mestres de la UdL.  
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Pedagogia de la reflexió La reflexió es considerava un aspecte essencial considerant la 

complexitat d’aquest tipus de projecte. Aquestes es desenvolupaven de 

forma conjunta en els espais híbrids, i també de forma individual en el 

TFG. El mateix TFG es basava en el format de relat autobiogràfic i 

permetia escriure reflexions de caire individual i personal. 

Tractament 

interdisciplinari dels temes 

El projecte APS constava de metodologies que facilitaven processos de 

relació, d’experimentació i de reflexió que es desenvolupaven tant als 

museus, com als espais híbrids i als contextos de les pròpies 

investigacions. 

 

 

Partir de la comunitat per desenvolupar els nostres estudis significava aprendre del propi 

territori i valorar aquest com una font d’aprenentatge, que, paral·lelament amb les pràctiques a 

l’aula, ens facilitava sentir-nos més compromesos amb la inclusió social prendre’n consciència a 

l’hora de desenvolupar les nostres pràctiques professionals. En aquest sentit, aquest projecte era 

un exemple avançat en els models que trobem en formació i que es basen en coneixements 

enciclopèdics, aïllats del seu medi, de la realitat i de la comunitat. Contràriament a aquesta 

realitat, l’APS fomentava una cultura participativa que preparava als estudiants a ser individus 

reflexius, crítics, amb capacitat per pensar que l’escola no és l’únic context laboral possible 

quan s’acaben els estudis de magisteri. Empoderava a desenvolupar eines i estratègies per 

considerar les necessitats socioeducatives del context i adoptar decisions per accedir al món 

laboral partint del propi projecte vital i la pròpia autogestió. Van ser aquestes condicions les que 

ens van motivar a realitzar el nostre TFG vinculat amb el projecte APS,  ja que aquest ens 

permetia obrir línies de fuga que portaven a concretar altres situacions d’aprenentatge que eren 

noves per a nosaltres. Per una banda, ens empoderava a reflexionar i portar a la realitat el nostre 

projecte vital, i per l’altra, ens donava eines per millorar la pròpia pràctica professional.  

Finalment, en el projecte van participar-hi quatre estudiants de mencions diferents del GEP. Dos 

d’aquests érem la meva companya de tesi (menció d’Educació Física) i jo mateixa (menció 

d’Anglès). Juntament a nosaltres dues van participar-hi la MR (menció d’Educació Especial) i 

l’EP (menció d’Educació Física).  Va ser així com les dues maletes que fins ara havíem 

compartit amb la meva companya, van transformar-se en quatre, ja que els altres dos estudiants 

també havien realitzat relats autobiogràfics al llarg de la seva formació.  

Taula 9. Punts pedagògics del projecte APS. 
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La diferència entre el nostre TFG i els dels nostres companys de carrera es centrava 

principalment en que el nostre es desenvolupava mitjançant els espais híbrids. Betrián et al. 

(2012) prenent com a préstec de consciència a Zeichner (1982) defineix els espais híbrids com 

aquelles trobades entre diverses persones de la comunitat que des d’una perspectiva horitzontal 

estableixen converses, dialoguen, escolten, aprenen, etc. Aquest espai permet establir vincles 

entre diferents professionals i entre aspectes teòrico-reflexius i pràctiques desenvolupades en el 

dia a dia. El conjunt de veus que s’exposaven en els espais híbrids permetien ajudar-nos a crear 

coneixement des de distintes òptiques i avançar d’aquesta forma en el propi projecte vital.  

L’oportunitat de realitzar el TFG des del projecte de l’APS va suposar un encounter rellevant 

per a nosaltres. En el meu cas, em van permetre aplicar pràctiques professionals distintes a un 

context escolar en la matèria de llengua estrangera (anglès), crear les bases per desenvolupar 

futures pràctiques docents com a mestra i, a més a més,  fer-ho entorn de l’art contemporani. Per 

a la meva companya de tesi, el TFG li va facilitar connectar amb el seu projecte vital i plantejar-

se el seu futur professional cap a l’ensenyament d’una educació física més inclusiva i creativa 

tant des del context escolar com universitari.  Aquests encounters també són el motiu pel qual la 

finalitat de la present investigació es centra en concretar quines han estat les condicions que han 

facilitat en formació inicial de mestres realitzar pràctiques professionals distintes.  

Una vegada finalitzats els estudis de GEP, vam prendre la decisió de seguir en formació a través 

del MEI. Va ser en aquest context que vam tornar a coincidir amb EP, amb qui ja havíem 

treballat col·laborativament durant el projecte de l’APS i amb qui també vam fer les pràctiques 

Imatge 25. Producció pròpia. Espai híbrid viscut pels 4 participants durant el TFG . 
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d’investigació que requeria el màster. Aquestes es centraven en la investigació dels relats 

autobiogràfics des de la promoció del 1993-1994 fins a la del 2012-2013 amb l’objectiu de 

conèixer quins encounters relacionats amb l’art contemporani havien tingut els estudiants 

durant la formació inicial. Per dur a terme les sessions de les pràctiques, els que hi participàvem 

ens reuníem cada quinze dies mitjançant trobades que es basaven en l’espai híbrid. En aquestes 

trobades debatíem, analitzàvem i discutíem els conflictes que ens havien emergit durant 

l’anàlisi, i produíem processos de triangulació de dades prenent decisions de forma 

col·laborativa. D’aquesta forma, els resultats anaven emergint a partir d’aquestes sessions on 

compartíem els processos de tots. Les pràctiques ens portaven a fer un intercanvi a nivell 

horitzontal de reflexions sobre els processos que anàvem adquirint. La finalitat d’aquest treball 

era mostrar  indicadors que evidenciessin com l’art contemporani permetia als estudiats 

desenvolupar processos d’aprenentatge.    

Viure aquesta formació ens va permetre iniciar per primera vegada el nostre  becoming teacher-

researcher (Stenhouse, 1975) gràcies a les narracions dels relats autobiogràfics i de les 

experiències viscudes en els espais híbrids. 

Endinsar-nos en el propi becoming teacher-researcher va significar desenvolupar-nos com a 

mestres investigadores-investigadores mestres i, d’aquesta forma, prendre consciència i 

analitzar la nostra pràctica professional a través del que seria el nostre “cinquè llibre”: el TFM 

en format de relat autobiogràfic.  

En el meu cas, la realització d’aquest projecte em va suposar analitzar les meves pràctiques 

docents en el context escolar i prendre consciència sobre com poder-les millorar partint de 

processos d’investigació-acció. Per la meva companya de tesi, va significar analitzar com 

s’estava desenvolupant l’educació física en contextos escolars i des de la pròpia universitat per 

tal de posar en pràctica i investigar sobre un model d’educació física basat en ambients d’art 

contemporani.  
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Imatge 26. Línia cronològica de la formació compartida entre les dues investigadores. 
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1.1.1. Què en pensen els mestres? 

Al llarg d’aquest capítol s’ha exposat la formació inicial i contínua que les dues investigadores 

hem compartit en aquests darrers anys (4 anys durant el GEP, i 1 any durant MEI). Mitjançant 

l’anàlisi d’aquesta trajectòria podem mostrar com, en contraposició als mestres enquestats de la 

mostra analitzada, nosaltres ens hem format des del segon curs fins a l’actualitat mitjançant la 

metodologia de l’equip docent a través de diferents espais formatius com ara PCEII, el TFG i el 

MEI.  

Haver compartit formació amb el mateix equip docent durant diversos anys, no significa que 

aquest hagi desenvolupat les mateixes dinàmiques ni pràctiques. Com s’ha mostrat al tercer 

capítol, aquest està en immers en un procés de millora constant de la seva pràctica professional, 

i aquest fet provoca que cada any ofereixi processos d’aprenentatge que mai són iguals.  

A través de la nostra experiència podem constatar que el professorat oferia unes condicions 

d’aprenentatge que sempre eren distintes i això ens portava a iniciar processos personals i 

professionals que eren únics i que permetien avançar en la nostra pràctica professional.  Tot i 

considerar la nostra situació, quina és l’opinió que tenen els mestres que també s’han format 

amb l’equip docent en algun moment dels seus estudis?  

En el capítol que trobem a continuació preguntem als mestres des de la promoció del 1993-1994 

fins a la del 2012-2013 quina és la concepció que tenen dels estudis rebuts a la FEPTS. Volem 

saber què n’opinen, quins aspectes els van ajudar, quines coses van trobar en falta, etc. No ens 

volem referir només a les assignatures de l’equip docent, sinó al conjunt dels estudis rebuts, ja 

que entenem que els mestres es formen des d’una visió àmplia i global de totes aquelles 

experiències i contextos que intervenen a l’hora de créixer a nivell personal i professional. La 

finalitat de l’anàlisi que es mostra a continuació és obtenir uns indicadors que permetin 

evidenciar quina concepció tenen els mestres de la mostra seleccionada sobre la formació inicial 

rebuda a la FEPTS i comparar-ho amb com els referents teòrics afirmen com aquesta ha de ser 

en el context actual. 
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1.2. CAPÍTOL 4: RESIDUS AMB MEMÒRIA 

 

Una vegada cartografiats els diversos espais de la FEPTS, ens endinsem en un petit racó de la 

facultat: les escales d’emergència. Aquest és un espai que, com a estudiants, solíem ocupar 

perquè era un lloc tranquil i silenciós que ens facilitava poder-nos trobar amb els nostres 

companys de treball per dialogar i reflexionar sobre diferents aspectes que havíem de treballar.  

El racó ens rememora a les paraules de l’artista Daniel Canogar32 (2014) quan ens explica com 

crea les seves obres. Aquestes neixen a partir d’excursions a deixalleries i a “cementiris” on van 

a morir residus de tot tipus i tecnologies que queden obsoletes. Canogar recupera tones 

d’aquestes deixalles oblidades i els hi dóna una nova vida amb la finalitat de fer reflexionar a 

l’espectador sobre el consumisme humà.  

Reprenent l’espai de la facultat, amb els companys del nostre grup de treball solíem accedir a 

les escales d’emergència a través del pis on fèiem les classes. Un dia, però, vam accedir-hi per 

la planta baixa i vam observar un petit espai on hi havia un cúmul de restes formades per 

cartrons, caixes i treballs d’estudiants de promocions d’altres anys que ja s’havien avaluat. De 

quina forma es poden materialitzar els residus d’aprenentatge que generen els estudiants? Com 

és possible que les tasques dels futurs mestres acabin convertides en restes oblidades?  

Les produccions de Canogar ens ajuden a comprendre l’espai de les escales d’emergència com a 

un lloc de memòria on podem recuperar les veus dels estudiants. Els residus que recupera 

l’artista guarden una memòria, uns records que per alguna persona van ser importants o 

essencials encara que fos per un instant, com també ho recullen els treballs que romanen 

oblidats en aquest forat de la facultat. És a través d’aquests residus que podem narrar processos 

d’individus que algun dia van habitar aquest espai. 

Alhora, aquest indret ens transporta a les deixalles que Canogar utilitza en les seves obres. 

Sovint, aquests són elements quotidians que han deixat de ser usats: CDs, botelles de plàstic, 

bombetes, bosses, cables elèctrics, etc. Objectes que també trobem a la facultat i que alhora ens 

parlen de l’exterior d’aquesta, de l’espai que l’envolta, del consum que generem les persones i 

residus que acumulem amb la nostra presència al món convertint-nos en subproductes del 

sistema econòmic. 

																																								 																					
32 Daniel Canogar (Madrid, 1964) és un reconegut artista espanyol amb molta repercussió internacional que es basa 
en residus i deixalles per crear les seves obres i reflexionar sobre el poder que exerceix la tecnologia en els humans i 
la rapidesa sobre com aquests dispositius queden obsolets.  L’artista sovint ens fa  prendre consciencia de l’ús que 
fem del consumisme i de la descontrolada generació de residus que deixem al nostre planeta. 



	 107	

                                                           

Prenent com a referència l’obra Vórtices (2011) de Canogar, on es mostra una gran quantitat de 

residus que generem els humans immersos en la societat de consum, reflexionem sobre la 

quantitat de tones de deixalles que l’artista utilitza en la creació de les seves obres, i prenem la 

tona com a unitat de pes per poder mesurar en tant per cent els indicadors extrets de les veus de 

la mostra analitzada. Aquests poden ser llegits com a tones de rastres que recullen aspectes 

sobre què és allò amb que s’han quedat els estudiants una vegada van finalitzar els seus estudis 

a la FEPTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament exposem els indicadors relacionats amb cadascuna de les qüestions que recollia 

l’enquesta: 

Imatge 28. Canogar, D.  (2011). Vórtices. [Fotografia]. 
Madrid, Espanya: Fundación Canal. Extret de: 

http://www.iac.org.es/juan-silio-daniel-canogar-en-la-galeria-
juan-silio-deriva 

Imatge 27. Espai on s’acumulen els residus 
de la FEPTS. 

Imatge 29. Canogar, D. (2011). Vórtices. [Fotografia]. Madrid, Espanya: Fundación 
Canal.  Extret de: http://www.danielcanogar.com/es/obra 
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Gràfic 6. Mostra les categories i indicadors que es recullen de les qüestions exposades a l’enquesta. 
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Amb la finalitat de fer més fàcil l’anàlisi establim unes categories pels indicadors mostrats en la 

pàgina anterior a partir de la temàtica a la qual fan referència cadascun d’ells. Alhora, els 

indicadors que apareixien reiterativament en l’anàlisi s’agrupen de forma conjunta. El motiu és 

poder reduir el número d’indicadors per tal de poder facilitar l’anàlisi que mostrarem a 

continuació.  

Les categories establertes són:  

CATEGORIES DEFINICIONS 

Metodologia Es refereix al valor que atorguen als mestres que s’han enquestat en relació a 

diferents aspectes que es vinculen a les metodologies que els professors de la 

FEPTS han impartit. 

Organització 

universitària 

Recull les necessitats que els mestres enquestats manifesten en relació a 

l’organització universitària. Aquestes inclouen aspectes organitzatius de la 

pròpia facultat i també relacionats amb la formació. 

Competències del 

professorat 

Es mostren les competències dels professors de la facultat  quan aquests van 

impartir les matèries en la formació inicial de mestres. 

Actituds de 

l’estudiant 

Aplega aquelles actituds dels mestres que han sigut enquestats i com aquestes 

els han facilitat avançar en la seva pròpia formació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10. Categories que recullen els indicadors 
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Gràfic 7. Mostra les categories i indicadors recollits en l’A1. 
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Les quatre categories establertes (Metodologia, Competències del professorat, Actituds de 

l’estudiant i Organització universitària) són considerades com a aspectes claus en l’anàlisi per 

tal de poder exposar com els mestres enquestats han viscut la formació inicial de mestres a la 

FEPTS.  

Seguidament s’exposen els indicadors obtinguts de l`anàlisi de les veus dels mestres enquestats 

en relació a l’obra  Vórtices (2011) de Canogar presentada amb anterioritat. Aquesta ens facilita 

establir una analogia entre les tones de rastres que consumim i que guarden petits moments de 

memòria viscuts per tots nosaltres, i les tones de rastres que trobàvem a l’escala d’incendis, els 

quals simbolitzen aspectes diversos amb què s’han quedat els mestres durant la seva formació 

inicial.  

1.2.1.  Residus flotants  

1.2.1.1. Categoria: metodologia 

En relació a “Metodologia”, un tant per cent rellevant recull “Aprendre bases teòriques” 

(40,2%) obtingut de la qüestió “De què us va servir la vostra formació?”. Aquest percentatge 

ens confirma com el context universitari encara s’atribueix com un espai on només s’hi 

adquireixen aspectes teòrics. La referència que fan els mestres enquestats en quant a aquesta 

situació, per una banda, mostra una falta evident de relació entre la teoria i la pràctica. Per altra 

banda,  enforteix la visió de concebre la universitat només com un context on s’adquireix teoria, 

i l’escola com un context on només s’hi adquireix la pràctica. Aquest aspecte es recull en els 

següents comentaris: 

Conèixer el món de l’educació des d’una vessant teòrica. (0607005) 

Per adquirir els coneixements teòrics de cara a la professió. (1213035) 

Conèixer el món de l’educació des d’una vessant teòrica. (0607005) 

Em va servir per comptar amb una fonamentació teòrica.  (0809001) 
 

Respecte a les “Bases teòriques”, un 15% dels mestres enquestats també relaciona aquest fet 

amb la qüestió “Amb quines coses us quedeu de tot el que vau aprendre a la formació?”. 

Aquests resultats mostren com els mestres segueixen atribuint importància a la teoria que 

adquireixen en el context universitari. Un 4’2% d’aquest percentatge exposa que ha rebut 

“Bases teòriques no específiques” en una assignatura en concret. Aquesta idea queda recollida 

en el comentari que es mostra a continuació:  
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Es fa difícil resumir en unes quantes línies tot allò amb què ens quedaríem de la nostra 

formació. Va assentar les nostres bases teòriques, tot i que cal anar-se actualitzant dia a 

dia, va endinsar-nos en el món de l’educació. (9394003) 

 

Tal i com afirma Korthagen (2010), l’enfocament que es basa en la teoria es realitza a través 

d’un excés ús de la teoria, i l’enfocament que es basa en la pràctica, es duu a terme atribuint a la 

pràctica un paper massa important. D’aquesta forma, fa falta crear un context on es faciliti la 

relació entre la teoria i la pràctica.  

 

Dels mestres enquestats, el 10’8% restant exposava que donava importància a les bases 

teòriques però especificava la teoria relacionada amb “Educació inclusiva” (6’6%), “Educació 

emocional” (3%) i “Currículum” (1’2%). Autors com Cabello (1995), Goleman (1995), 

Gómez (2000), Solé (2007), Blanco (2008) i Acedo (2011) investiguen entorn a aquests tres 

àmbits exposats i manifesten que són aspectes molt actuals en la nostra societat com a 

conseqüència dels canvis constants que estem vivint. Aquests canvis  ens condueixen a adaptar-

nos i a trobar respostes a les necessitats educatives del moment. 

Respecte a “Educació inclusiva” un 6’6% dels enquestats donen rellevància als discursos 

teòrics que feien referència al foment d’una educació inclusiva en el desenvolupament de la 

seva pràctica docent. Les següents veus evidencien aquest aspecte:  

En la visió inclusiva de l’escola. (9596004) 

 

Valorar la diversitat com a font de riquesa. (0607002) 

 

Un dels punts essencials més actuals en el món educatiu és el de l’educació inclusiva.  Tal i com 

exposa Blanco (2008), aquesta es considera imprescindible no només en els països 

desenvolupats, sinó també en aquells que actualment es troben en situació de ser-ho. No podem 

deixar-la de banda considerant el nostre context social i econòmic, on cada vegada existeix més 

diferència entre les classes socials.  

Tot i considerar aquesta situació, l’exclusió de la societat va més enllà d’una situació 

econòmica, ja que s’hi relacionen altres aspectes com la falta de béns fonamentals, el benestar 

social, la falta de participació en la societat, etc. Aspectes que condueixen a les persones a 

quedar fora de la circulació del sistema i a viure amb unes condicions que no arriben als mínims 

de dignitat i igualtat. Com a conseqüència, només les persones amb un nivell adquisitiu alt 

poden estudiar un llarg període de temps amb la possibilitat d’accedir a feines més productives i 

amb més prestigi social, excloent a les classes socials més baixes d’aquesta oportunitat. 
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Considerant aquesta situació, Blanco (2008) exposa que l’educació inclusiva ha de ser entesa 

com un dret i accessible per a tothom per poder promoure les mateixes oportunitats per igual.  

És necessari que els futurs mestres puguin incloure una educació inclusiva en les seves 

pràctiques, i per poder-ho fer, primer han de poder comprendre l’essència d’aquest concepte. És 

aquí on el rol del professorat de les universitats ha de vetllar per transmetre aquesta sensibilitat 

en quant a la necessitat d’incloure l’educació inclusiva a les aules escolars. Cal que el 

professorat proporcioni estratègies i recursos als estudiants per tal que, en un futur, aquests 

siguin competents i es sentin capaços d’atendre la diversitat en el seus contextos laborals.  

Segons Cabello et al. (2009) el món educatiu s’està reenfocant cap aquesta direcció a través dels 

canvis que s’estan produint en els plans d’estudis. En aquests cada vegada més es considera la 

necessitat d’un desenvolupament integral de l’individu d’acord amb les competències bàsiques  

(LOE, 2006).  

Per fomentar l’educació inclusiva en el món educatiu, primerament cal que els estudiants 

comprenguin bé aquest concepte i sàpiguen com poder-lo desenvolupar en els seus contextos 

laborals. És per aquest motiu que el rol dels professors de les universitats ha de centrar-se en 

saber transmetre sensibilitat entorn a aquest aspecte.  Tal i com aporta Fortaleza (2011) 

l’educació inclusiva passa per comprendre una educació que és per a tots i que compromet a un 

professorat implicat i competent, amb eines que li permetin que tots els alumnes de l’aula 

puguin aprendre independentment de les característiques diferencials de cadascun d’ells. 

En quant a “Educació emocional”  un 3% dels enquestats exposaven que aquest es treballava 

poc, i si es treballava, es feia des d’una perspectiva teòrica. Així ho reflecteix el següent 

comentari: 

Som estudiants però també persones, i l’aspecte emocional també és un aspecte oblidat 

per la universitat. (0910002) 

L’Informe Delors (1996) publicat per la UNESCO presenta la necessitat que el professorat 

domini les habilitats emocionals i sigui capaç de connectar aquestes amb la part més cognitiva. 

La intel·ligència emocional es comença a considerar un aspecte rellevant per la societat a 

mitjans de la dècada dels 90, quan es publiquen els primers llibres i articles entorn aquesta. 

Bisquerra, citant a Goleman (1995), aposta per diferents aspectes a considerar entorn la 

definició d’intel·ligència emocional. Aquesta implica conèixer les pròpies emocions i tenir 

habilitat per manejar els propis sentiments per prendre consciència, motivar-se a un mateix cap 

a l’acció i cap a la realització d’activitats que siguin creatives, reconèixer les emocions dels 

altres (considerant l’empatia com a base de l’altruisme i ser capaç d’establir relacions amb els 
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altres) i tenir en compte la competència social i habilitats que comportin l’eficiència 

interpersonal, el lideratge i la popularitat.  

Tal i com s’ha observat, la definició que aporta Goleman (1995) recull diferents aspectes que 

són els que els estudiants han de poder desenvolupar durant la seva formació inicial. Juntament 

a aquests, cal considerar els que aporta Solé (2007) quan exposa alguns beneficis positius que 

facilita la incorporació de l’educació emocional en docència. Un d’aquests és el fet de 

considerar l’educació emocional com una eina de millora professional, personal, de prevenció i 

millora de salut laboral (sentir-se desmotivat, esgotament, tensió, fatiga, una autoestima baixa, 

etc.).  

Des de les investigacions es dóna importància a la necessitat de formar mestres des d’una 

vessant integral que inclogui no només continguts, sinó també competències que els permetin 

desenvolupar-se de forma plena en el seu context social i laboral. S’ha d’evitar dividir la part 

emocional de la cognitiva i procurar establir relacions entre aquests dos elements.  

A més a més de la rellevància que atorguen les veus dels enquestats en posar èmfasi sobre  

l’Educació Inclusiva i l’Educació Emocional, també mostren la necessitat d’aprofundir en el 

currículum que hauran de desplegar en els contextos escolars on treballin.  

Respecte al “Currículum” (1,2%) els mestres enquestats exposaven la necessitat que tenien 

d’aprendre referents teòrics entorn al desenvolupament d’aquest. La següent veu mostra aquesta 

idea:  

Aquests continguts els he trobat a faltar durant la meva formació, per exemple, en 

ciències naturals tocarem els animals com a contingut i m’ha faltat un recordatori de 

tots aquests temes sobre els tipus d’animals... Entre d’altres i d’altres assignatures 

també. En definitiva, estudiar el Currículum de primària. (1213007) 

 

Blanco (2008) exposa com els professors de la universitat han de poder fer comprendre el 

currículum com a una plataforma que proposi aprenentatges universals i oberts per tal que cada 

escola es situï segons el seu alumnat i el seu context, donant-los-hi així la resposta més 

adequada en cada cas. L’aportació de Blanco (2008) aplega elements que fan referència a 

l’educació inclusiva (la necessitat d’aprenentatges que siguin universals per a tots els alumnes i 

sense discriminació) i elements que també fan esment a l’educació emocional (les capacitats, les 

relacions amb els altres, el talent, etc.). Tots ells són aspectes que reuneix el Currículum i que 

actualment han de ser incorporats en l’adquisició de les competències.  També cal considerar les 

aportacions de Gómez (2006) quan aquest exposa que en “un Currículum innovador, el seu 

aprenentatge ha de ser significatiu ja que es basa en experimentar, reflexionar i treure 
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conclusions” (p. 463). En relació a aquestes paraules, malgrat que els enquestats considerin 

necessari aprofundir teòricament en el Currículum, les investigacions centren l’atenció en el 

desenvolupament d’un paper actiu de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.   

Tal i com s’ha exposat anteriorment, la situació que la teoria encara prevalgui per sobre de la 

pràctica a l’aula ens porta a qüestionar-nos: com es pot afavorir el rol actiu de l’estudiant a les 

aules partint de metodologies que es focalitzen en transmetre continguts?.  

Arribats en aquest punt, s’ha mostrat com els mestres enquestats exposen que el seu 

aprenentatge durant la seva formació inicial va ser centrat principalment en rebre continguts 

teòrics desvinculats de les pràctiques que realitzaven als contextos escolars. Precisament, 

Taguchi (2010) manifesta la importància de cercar relacions que redueixin la distància entre la 

teoria i la pràctica. Vinculem aquest fet amb la “Relació entre la teoria i la pràctica” (15%), el 

qual s’ha obtingut de la qüestió “Amb quines coses us quedeu de tot el que vau aprendre a la 

formació?”. Aquest indicador apareix en diverses ocasions en preguntes diferents de l’enquesta, 

fet que emfatitza encara més la dicotomia que tenen els estudiants de magisteri de la formació 

rebuda.  

Aquesta situació ens porta a fer una definició del què entenem per pràctica i del què entenem 

per teoria. Clemente (2007) defineix pràctica com aquella que suposa coneixement per assolir 

finalitats concretes, i teoria com un conjunt de lleis que formen un coneixement científic 

organitzat que permet derivar a partir d’aquest normes d’actuació. Basant-nos en aquestes 

definicions, no es poden deslligar els dos termes, ja que segons Di Franco, Di Franco i Siderac 

(2009) “és sent teoritzades que les practiques tenen sentit i és sent practicades que la teoria té 

importància social i material” (p.10).  

Com s’ha pogut evidenciar, les investigacions aposten per la necessitat d’enfortir la relació entre 

la teoria i la pràctica. Així doncs, tot i que des dels marcs teòrics es posi èmfasi en aquesta 

aproximació de distàncies, cal que des de la formació inicial de mestres es fomenti la relació 

entre aquests conceptes.  La següents veus recullen aquesta necessitat:  

Durant la carrera, la sensació va ser de desvinculació dels aprenentatges respecte a 

l’àmbit educatiu real. (0102008) 

 

Em quedo amb els exercicis de reflexions sobre la relació de la teoria i la pràctica, ja 

que és el que actualment m’està servint més per no reproduir models anteriors a la meva 

formació de mestra. (1213052) 
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La teoria és important, però també ho és molt la pràctica. Les assignatures pràctiques i 

també el pràcticum em va aportar molt. (9394006) 

 

Aquests comentaris mostren com els enquestes atribueixen valor a les metodologies que els van 

permetre aproximar distàncies entre els conceptes de teoria i pràctica. Malgrat aquesta valoració 

positiva en relació a aquest aspecte, quan els enquestats fan referència a la “Metodologia”, un 

16% exposen encara necessitat d’establir més vincles entre la teoria i la pràctica. Els següents 

comentaris manifesten aquest aspecte: 

Existeix una gran desconnexió entre el temps “d’aprendre a la universitat” i el temps de 

“fer a l’escola”, desaprofitant aquesta oportunitat que també ens ajudaria a aprendre a 

treballar conjuntament (...) (1213015) 

 

El poc lligam de la base teòrica a la pràctica del que vam estar estudiant durant els 3 

anys de carrera. (0607005) 

 

Malgrat que els mestres enquestats mostren que existeix encara una distància entre la teoria i la 

pràctica a la seva formació, l’estudi de Fernández  (2016)33 evidencia com els mestres que s’han 

format mitjançant la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani des de la inter i la 

transdisciplinarietat són capaços d’establir més vincles entre la teoria i la pràctica. 

Paral·lelament, el programa ARMIF també mostra com els espais híbrids executats durant les 

pràctiques a les escoles, facilitaven que els estudiants fessin més connexions entre els conceptes 

de teoria i pràctica. Aquesta idea s’evidencia en el següent comentari recollit per l’equip docent: 

Romper con la dicotomía entre las clases teóricas de la facultad y las prácticas en el 

centro educativo, pues he visto que todo está relacionado y que el uno sin el otro no 

tienen sentido. 

En relació a les “Metodologies innovadores” (32,6%) els enquestats donen importància als 

professors que van tenir durant la seva formació inicial. Destaquen aquells que van ensenyar-los 

aprenentatges que trencaven amb els models que havien rebut com a alumnes durant la seva 

escolarització. Aquests aspecte s’il·lustra en els següents comentaris:  

																																								 																					
33   L’estudi analitza als estudiants que s’han format mitjançant la metodologia d’aprendre entorn de l’art 
contemporani i des de la inter i la transdisciplinarietat i que pertanyen a la menció d’Atenció a la diversitat (curs 
2015-16). Els resultats han mostrat quins elements inscrits en el procés artístic faciliten heterogeneïtat i metacognició 
en els processos d’aprenentatge.  
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Dels diferents professors que vaig tenir em quedaria amb aquells que em van fer veure 

l’educació amb una perspectiva diferent. És a dir, aquells que amb la seva motivació i 

implicació pel món educatiu ‘“t’enganxaven” i et mostraven noves oportunitats i 

possibilitats educatives. (1213030) 

 

Recordo més aquells que ens feien treballar i aprendre amb una metodologia diferent a 

la tradicional. (0809001) 

 

Malgrat l’evolució que la nostra societat està vivint, el món educatiu segueix arrelat al segle 

passat on la funció d’aquest era la de formar individus per a un context social industrialitzat. Tot 

i aquesta realitat que encara es percep, un dels objectius de la societat del coneixement és la 

millora de la formació inicial de mestres i la millora del món educatiu. D’aquesta forma, tal i 

com manifesta Mora (2004), la universitat ha de poder donar resposta a les noves peticions de la 

societat, procurant que generi nou coneixement però que aquesta no en sigui l’única 

responsable.   

Per tal de millorar aquest aspecte, des del món de la recerca s’aposta per a que en formació 

inicial de mestres es desenvolupin metodologies que siguin innovadores. Autors com Zabalza 

(2004) remarquen la necessitat d’innovar i millorar els estudis universitaris mitjançant diversos 

programes, iniciatives i experiències que permeten avançar en docència.  

Barraza (2009) recull encertadament diversos aspectes entorn al que es comprèn per innovació 

metodològica. Per una banda exposa que la innovació és “la selecció, organització i utilització 

creativa de recursos humans i materials de maneres noves i pròpies que donen com a resultat la 

conquesta d’un nivell més alt pel que fa a les metes i objectius prèviament marcats” (p. 1). Per 

altra banda, exposa que per a que una innovació sigui considerada aquesta ha de ser duradora, 

tenir un alt índex d'utilització i estar relacionada amb millores substancials de la pràctica 

professional. 

Respecte al fet de desplegar metodologies que siguin innovadores, Bain (2006) exposa que les 

investigacions s’han centrat en aspectes com la necessitat de desenvolupar una formació per 

competències i un anàlisi de les bones pràctiques. S’ha de tenir en compte que el concepte de 

bones pràctiques acostuma a ser complicat de determinar. El motiu és que no existeix una base 

única que defineixi què s’entén per una bona pràctica. Aquesta dependrà  dels contextos on 

sigui aplicada, des d’on s’hauran de reinterpretar considerant les condicions de cadascun. Tot i 

així, és cert que hi ha diversos autors que exposen quines pautes es poden seguir quan s’ha de 
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valorar una “bona pràctica”. Entre aquests trobem les recomanacions que recull la UNESCO34 , 

dins del marc del programa MOST1 (Management of Social Tranformations), la qual defineix 

què s’entén per una bona pràctica:  

 

§ Ha de ser efectiva i demostrar un impacte positiu i tangible sobre la millora. 

 

§ Ha de ser innovadora i desenvolupar solucions que siguin creatives i noves. 

§ Ha de ser sostenible i que les seves exigències socials, econòmiques i mediambientals puguin 

mantenir-se en el temps i produir efectes perdurables. 

§ Ha de ser replicable, ha de servir com a model per a poder desenvolupar iniciatives, polítiques i 

actuacions a altres llocs. 

§ Dins de l’àmbit educatiu, una bona pràctica és aquella que és considerada com a una iniciativa 

o un model d’actuació d’èxit que facilita la millora dels processos escolars i els resultats 

educatius dels estudiants. Un altre aspecte essencial és l’efectivitat que produeix, la innovació 

educativa va més enllà de la producció de novetat, ha de poder demostrar la seva replicabilitat i 

eficàcia.  

Taula 11. Recomanacions que recull la UNESCO per definir “bona pràctica” 

 

Malgrat que des de les investigacions s’aposti per fomentar la creativitat en el món educatiu, 

només un 1% de la mostra fa esment a la “Creativitat”. Aquesta situació ens fa qüestionar-nos 

per què tot i que des del món de la recerca i els propis enquestats considerin la necessitat de 

desplegar metodologies innovadores, aquests mateixos no valoren la creativitat com un aspecte 

rellevant a tenir en compte en la innovació metodològica? Quin és el valor de la creativitat i 

com es treballa a la facultat i als contextos educatius? 

Malgrat el baix percentatge que recull aquest indicador, diversos autors  (Betancourt, 2000; 

Torre, 2003; Eisner, 2002, 2004; Robinson, 2012) aposten per la creativitat com una de les 

qualitats essencials que haurien de desenvolupar els mestres d’aquesta nova era. La següent veu 

evidencia el valor que els enquestats atribueixen a la creativitat durant la seva formació inicial: 

Formació poc organitzada i faltada de bibliografia que degenera a formar mestres 

incompetents i amb poca capacitat de resolució i creativitat. (1213051) 

																																								 																					
34	Consultar: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/most-programme/ 
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Respecte a aquest concepte,  l’estudi realitzat per Fernàndez (2016) mostra com les veus dels 

estudiants exposen que la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani els facilita 

respostes creatives i distintes per dur a terme les seves pràctiques professionals.  

Una de les competències essencials que els estudiants han d’adquirir per poder desenvolupar les 

seves pràctiques en el món actual és la creativitat, i per tant, necessiten rebre formació en 

relació a aquesta. El context social on ens trobem inclou un món cada vegada més incert i amb 

canvis constants, globalitzat, amb una variació constant de migracions, amb crisis econòmiques, 

incorporació de les noves tecnologies, etc. Totes aquestes situacions són el motiu pel qual 

l’educació necessita preparar individus competents i creatius que siguin capaços de donar noves 

respostes als problemes actuals.  

No podem afirmar que la creativitat sigui la solució a tots aquests problemes, però és possible 

que sigui una via que contribueixi a trobar alternatives. Segons Kilmenki, O. (2008) la 

creativitat pot influir en la millora de la conservació dels recursos naturals, pot ajudar a protegir 

el medi ambient, a millorar la satisfacció de necessitats humanes essencials, i fins i tot frenar el 

creixement econòmic. Com recull molt encertadament Torre (2003), si el segle anterior va ser 

rellevant pels progressos tecnològics i científics, la creativitat serà el tresor del segle XXI. Una 

creativitat que, segons l’autor, serà convertida en un bé social i un desafiament de futur. Oferir 

formació  en creativitat serà apostar per un futur de tolerància i convivència, i aquells països que 

no situïn aquesta com a punt de mira, es veuran dominats pels països que desenvolupin la seva 

capacitat creativa. 

En la mateixa línia, Betancourt (2000) exposa que formar en creativitat és educar pel canvi i 

preparar a persones per a que siguin originals, reflexives, flexibles, que tinguin confiança, 

capacitat de visió futura, que siguin amants del risc i amb capacitat per afrontar problemes i 

conflictes, entre altres aspectes. Tots els mestres que es troben en els contextos escolars hauran 

de ser capaços d’oferir aquestes potencialitats als alumnes que tenen a les aules per tal de 

preparar-los per ser capaços de solucionar problemes de forma molt diversa. És per aquesta raó 

que aquests mestres primer necessiten rebre formació en creativitat durant la seva formació 

inicial. Tal i com aporta Betancourt (2000), és a través del procés educatiu que la creativitat pot 

ser desenvolupada, i d’aquesta forma, es pot arribar a un ús més gran dels recursos individuals i 

grupals. Ara bé, per tal de poder formar en creativitat als futurs mestres, primerament cal que el 

professorat de la universitat també tingui una capacitat creativa en les seves pràctiques 

professionals. Per aquest motiu, Gallego i Alonso (2003) afirmen que en l’actualitat ja no n’hi 

ha prou en només parlar de creativitat, sinó que s’ha d’arribar a promoure accions que siguin 

creatives. D’aquest forma, s’evidencia com aquesta cada vegada va prenent més importància en 

la formació inicial de mestres, però, cal que tinguem també una mirada crítica i ens qüestionem: 
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amb quines finalitats és concep la importància de la creativitat en el món educatiu? 

Fins al moment s’ha exposat com la creativitat és un aspecte fonamental per poder donar 

resposta als problemes complexos que ens acompanyen actualment, i per aquesta raó, es destaca 

la necessitat de formar a estudiants de les facultats i a mestres de les escoles per tal que aquests 

es sentin competents i posseeixin diferents estratègies per afrontar la seva realitat.  

Però davant d’aquesta situació, cal que anem més enllà d’aquests interessos principals i cal que 

ens preguntem: existeixen altres interessos econòmics i polítics en el món educatiu per a que es 

promogui el pensament creatiu? És inevitable reflexionar des d’aquesta perspectiva i qüestionar-

nos el fet de si necessitem més creativitat a les escoles per tal que en un futur els individus 

arribin a ser més productius. Com pot ser utilitzada la creativitat pel consum de masses? La 

presència de la creativitat a les nostres aules és indispensable, però també cal que reflexionem 

entorn aquesta i sapiguem quin ús en fem.  

La creativitat ha de servir per poder donar resposta al caràcter únic de cada persona amb la 

finalitat que aquesta es desenvolupi de formes diferents davant d’un mateix problema. Alhora, 

però, hem de ser conscients que el sistema capitalista obtindrà profit d’aquesta i tendirà a 

promoure-la des d’una perspectiva formadora de reproductors creatius que contribueixin a la 

millora del sistema econòmic. És per aquesta raó que, des del món educatiu, la creativitat ha 

d’enfocar-se des d’una vessant crítica i reflexiva que faciliti prendre consciència de no 

reproduir-nos com a agents creatius, sinó de permetre que cada persona desenvolupi la seva 

essència creativa que la fa única i irrepetible.   

Betancourt (2000) resumeix aquesta última idea exposant que és complicat parlar de creativitat 

en el món educatiu sense considerar la necessitat d’una atmosfera creativa que fomenti un 

pensament reflexiu, creatiu i crític. En relació a aquesta necessitat, un 7.1% dels mestres 

enquestats fan referència a les “Activitats reflexives” per mencionar al professorat que 

proporcionaven un aprenentatge reflexiu sobre el seu model docent. La següent aportació 

il·lustra aquesta idea:  

Recordo aquells professors que em van proposar un exercici d’introspecció i que em 

van ajudar a plantejar què entenia per educació i quin tipus de mestra volia ser. 

(1213014) 

 

Tot i que el percentatge dels enquestats que fa referència a la necessitat de desenvolupar 

activitats reflexives sigui baix, és evident que des de les investigacions s’aposta per a que els 

estudiants aprenguin mitjançant experiències que es basin en la reflexió constant per 

desenvolupar processos creatius i desenvolupar aprenentatges continus. En aquesta mateixa 
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direcció, Korthagen (2010) manifesta que “l’essència de la reflexió consisteix en transformar 

aquells aspectes que són inconscients de l’ensenyança en conscients, per tal que els individus 

siguin més sensibles a aspectes importants de situacions educatives” (p.98). Per poder arribar a 

aquests processos reflexius, els mestres poden prendre consciència de les vivències viscudes 

durant la seva pràctica a través de l’escriptura reflexiva. És durant aquest procés de reflexió que 

es pren consciència dels actes que en un principi ens poden semblar poc significatius, però que 

si es reprenen, segur que els hi podem atribuir un nou significat més rellevant. Aquesta pràctica 

reflexiva, segons Zeichner (1982), hauria de perllongar-se durant tota la carrera docent del 

mestre. Per altra banda,  Chacón (2008) reflexiona sobre la importància del paper del professor 

universitari i exposa que és necessari que aquests prenguin consciència que els processos 

reflexius que han de transmetre han de desenvolupar-se al llarg de tota la formació. D’aquesta 

manera, els futurs mestres han de sortir de la facultat amb estratègies que els permetin afrontar 

la complexitat del context on estan immersos, i trobin formes d’aprenentatge que fomentin la 

reflexió i la interconnexió entre els diferents sabers per a que comprenguin la realitat.  

En relació a aquesta idea, un 2% dels enquestats fan menció al “Treball interdisciplinar”, el 

qual és necessari per reforçar les relacions entre diversos continguts curriculars de la formació 

de mestres. Al mateix temps, el treball interdisciplinar els pot permetre experimentar un model 

on s’estableixin relacions entre els continguts del currículum dins del context escolar.  La 

següent veu recull aquesta idea:  

Després també vaig trobar a faltar aprendre més a nivell pràctic i interdisciplinar, on tot 

es veiés més relacionat. (1213066) 

Les veus dels enquestats exposen que durant la seva formació inicial van trobar a faltar més 

treball interdisciplinar. Malgrat aquesta experiència, s’ha de considerar que els referents teòrics 

aposten en l’actualitat per tendir cap a una educació que no només estigui enfocada cap a la 

interdisciplinarietat, sinó també cap a la transdisciplinarietat. En aquesta mateixa línia, Morin 

(1996) fa referència a la necessitat de desenvolupar un pensament complex que permeti establir 

relacions entre els coneixements dividits en disciplines. Aquest fet ens porta a ser capaços de 

gestionar un pensament més complex, al qual se li pot donar resposta des de la 

transdisciplenarietat. Morin (2006) exposa com, precisament, la transdisciplinarietat és una de 

les vies que permet unir, associar, descobrir i problematitzar diversos punts d’enllaç entre els 

coneixements per poder observar les diverses dimensions de la realitat i les interaccions que 

sorgeixen en aquesta. Segons Almeida (1997) aquest treball ens permetrà interconnectar els 

sabers, ja que és essencial vincular les disciplines a través d’un pensament transdisciplinar que 

permeti una expansió del pensament, del micro i del macro, d’allò que és singular i d’allò que és 

universal.    
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Nicolescu (2009) manifesta que la transdisciplenarietat requereix de l’existència d’un manifest. 

És per aquest motiu que l’autor va redactar el Manifesto de la trandisciplinariedad, on exposa la 

transdisciplinarietat com el “coneixement que sorgeix entre les disciplines, a través de les 

diferents disciplines i més enllà de tota disciplina” (p.37). L’autor exposa que la finalitat 

d’aquesta és comprendre el món i unir tot el coneixement aconseguint una visió global i 

interconnectada de la realitat. Treballar transdisciplinarment també suposa anar més enllà de 

cadascuna de les diverses especialitats. Tal i com aporta Toledo (2006), es requereix un grau 

d’integració més elevat.   

Juntament amb aquestes idees i la necessitat de viure i donar resposta als problemes d’un 

context cada cop més complicat i incert, Cabrera (2010) exposa que la transdisciplinarietat no es 

pot tractar des de la fragmentació de disciplines, sinó des de la complexitat dels sabers. Per 

aquest motiu, des de les escoles, les matèries no haurien de trobar-se fragmentades, sinó 

vinculades entre elles des de la globalitat establint relacions entre els continguts.   

Segons Martínez (2007) la transdisciplinarietat és un aspecte que dins de les escoles cada 

vegada pren també més importància per tal de superar la parcel·lació i fragmentació del 

coneixement de les disciplines particulars. Al mateix temps, és necessari que es comenci a 

desenvolupar en la formació inicial de mestres ja que, d’aquesta forma, els estudiants poden 

començar a trencar els models tradicionals que porten integrats i que han viscut de forma 

fragmentada.  S’ha de poder fomentar la reflexió des d’una visió global que, tal i com exposa 

Morin (1999), permeti que els estudiants centrin la seva atenció a l’objecte d’estudi sense treure 

valor a les assignatures ni enfocar-ho des d’una vessant centralista, sinó oberta i integral.  

Davant d’aquest context ens plantegem: com afavoreix la transdisciplenarietat l’organització de 

les matèries que conformen els plans d’estudis universitaris i escolars? Existeixen espais de 

coordinació entre el professorat que permetin plantejaments transdisciplinars?  

Ha de ser el professorat universitari que en formació inicial de mestres desenvolupi aquesta 

competència en els estudiants. Això significa que, tal i com aporten Bonil, Màrquez, Guasch i 

Ribas (2007),  es creïn espais de diàleg disciplinar que plantegin una relació entre les disciplines 

que faciliti vincular el tot amb les parts i el que és essencial amb el que és global.  

Tot i que les investigacions exposin la importància de desenvolupar pràctiques transdisciplinars 

en formació docent, els mestres enquestats ens permeten evidenciar la falta de treball 

interdisciplinar que encara existeix en les aules universitàries. Com s’ha pogut observar en els 

antecedents de l’equip docent, aquest sí que en un principi ja realitzava trobades de coordinació 

entre els professors que permetien desenvolupar un treball interdisciplinar. Tot i això, és durant 

el curs 2012-2013 quan s’inicia un treball de coordinació més estable entre les assignatures de 
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Geografia i Història de Catalunya i Llengües aplicades II.  

Com s’ha mostrat en el capítol 2, treballar entorn de l’art contemporani va conduir a l’equip 

docent a desenvolupar pràctiques professionals inter i transdisciplinars. Al mateix temps, també 

els va permetre anar més enllà de les aules per generar aprenentatge en contextos diversos. 

Aquest fet els va conduir a les aportacions que exposen Betrián et al. (2012), els quals 

manifesten que utilitzar diferents recursos de la comunitat, museus i centres d’art facilita 

establir relacions entre els coneixements que a priori trobem fragmentats. És així com les aules 

agafen un rol que van més enllà del seu propi espai. Aquestes ja no són els únics llocs on 

aprendre, ja que existeix la possibilitat de sortir a l’exterior i visitar altres contextos on es 

desenvolupin aprenentatges.  

Així com des dels referents teòrics s’aposta per considerar l’aula no com un únic context on 

aprendre, els enquestats manifesten la necessitat de la “Participació activa de l’estudiant a 

l’aula universitària” (3%). En relació amb aquest aspecte, s’evidencia la necessitat de plantejar 

activitats on l’estudiant es senti actiu en el seu procés d’aprenentatge. Les veus de la mostra 

analitzada recullen aquesta idea:  

També em quedo amb l’últim any de carrera en què vam iniciar unes classes en les que 

parlàvem, debatíem, reflexionàvem... mitjançant gravacions, la nostra pròpia pràctica 

docent. (0405002) 

El que em va ajudar més van ser les activitats on analitzaven casos pràctics d’atenció a 

la diversitat. (9394005) 

Els mestres enquestats entre les promocions del 1993-1994 i del 2003-2004 testifiquen que 

aquests associen la pràctica amb l’anàlisi de casos pràctics a la universitat.  Tot i això, les veus 

recollides des de la promoció del 2004-2005 contemplen la pràctica com l’anàlisi de la seva 

pròpia pràctica docent. Com ja s’ha explicat als antecedents de l’equip docent, és en el curs 

2004-2005 que es decideix incorporar l’enregistrament en vídeo de les sessions que els 

estudiants realitzaven durant el seu Pràcticum a les escoles. Més tard, amb la incorporació dels 

Graus el curs 2009-2010 i el conseqüent augment d’estudiants a l’aula, van impedir continuar 

amb aquesta dinàmica. Aquesta situació ens condueix a reflexionar: què significa pels mestres 

el concepte de pràctica? S’entén com a pràctica aquella que només es desplega en les escoles? 

S’entén com a pràctica l’anàlisi de les pràctiques dels altres? O, per contra, la pràctica és 

l’anàlisi de la pròpia acció? Aquestes són reflexions que resten obertes i que s’aniran abordant 

durant l’anàlisi.  
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Així com els enquestats de la mostra estudiada valoren la “Participació activa de l’estudiant a 

l’aula universitària”, també parlen sobre la “Falta de participació activa” (9%). Exposen que 

durant els seus estudis van trobar en falta metodologies on poguessin desenvolupar un rol més 

actiu. Els següents comentaris recullen aquesta idea:  

Tinc una enorme quantitat d’apunts que he consultat en alguna ocasió molt puntual però 

el que realment m’agradaria haver vivenciat, analitzat i aprés és de molts contextos 

diferents, de casos en els quals haguéssim tingut de trencar-nos el cap per aportar una 

millora, de treballar un autor i establir un diàleg amb tot el que diu sobre l’educació. 

(0910002) 

 

Canviaria el fet de presentar les sessions com espais on moltes vegades la gent s’hi 

adorm per espais on els alumnes puguin participar en la construcció del seu 

coneixement conjuntament amb el professor/a, utilitzant metodologies més dinàmiques i 

engrescadores. (0506003) 

	
Els comentaris anteriors mostren com els estudiants tenen la necessitat d’aprendre a partir de 

situacions que facilitin tal i com exposen Piquè, Comas i Lorenzo (2010) desenvolupar 

processos cooperatius, actius i autodirigits. Els mateixos autors manifesten que durant els 

processos d’aprenentatge dels estudiants cal procurar ambients que facilitin la comunicació i 

interacció entre els individus a través d’activitats i materials que fomentin la curiositat, la 

creativitat, els interessos, el diàleg, l’expressió d’idees, etc.  

Els canvis en els recursos, els materials i l’entorn són necessaris en el context educatiu, però els  

mestres enquestats, juntament amb els referents teòrics actuals, exposen la necessitat de 

plantejar  dinàmiques educatives que es basin en fer un canvi en la manera de relacionar-se 

aquells que hi participen. La formació inicial ha de procurar que existeixi una obertura en el 

context on habita, fomentar vincles entre el coneixement i les persones, oferir pràctiques que 

convidin a la participació i que siguin democràtiques. En aquesta mateixa direcció, Piqué, 

Comas i Lorenzo (2007) declaren la importància de fomentar metodologies que siguin 

participatives i interactives, on els estudiants hi puguin participar. Com es fomenten les 

dinàmiques participatives amb l’organització espacial que existeix en les escoles i facultats? 

Centrar el focus d’atenció en l’estudiant en comptes del professorat no significa que aquest 

últim deixi de ser imprescindible. Segons Imbernón, Medina (2008), el professor que fins ara 

era considerat com un referent, passa a transformar-se en un acompanyant que dóna indicacions 

per tal que les pràctiques puguin ser realitzades de forma democràtica. Paral·lelament, aquest ha 

de dissenyar bé les activitats i fer-ne un bon seguiment, a més a més de motivar als estudiants 
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per tal que participin en aquestes de forma activa. També és necessari que els estudiants tinguin 

accés a les tutories, ja que és en aquestes on el professor pot orientar i acompanyar en els 

processos d’aprenentatge dels alumnes tot guiant-los i redirigint-los.  

Totes aquestes noves tasques del professorat no poden dur-se a la pràctica si aquest no està 

motivat i disposat a canviar les seves dinàmiques de treball. Potser és aquesta la raó que ens 

respon a la següent reflexió:  Per què la mostra enquestada segueix mostrant una falta de 

participació activa de l’estudiant en les metodologies viscudes durant la formació inicial a la 

FEPTS, malgrat que els referents teòrics exposin la necessitat que aquests siguin els agents 

principals dels seus processos d’aprenentatge? 

Reflexionar sobre la participació activa de l’estudiant en els processos d’aprenentatge ens porta 

a analitzar el treball col·laboratiu, ja que és en aquest on els estudiants desenvolupen un rol més 

actiu. La mostra enquestada parla del “Treball col·laboratiu” (9%) com aquell que permet 

viure i gaudir als estudiants de metodologies que fomenten la participació amb els companys de 

formació. La següent veu recull aquest aspecte:  

Valoro positivament tot el treball col·laboratiu que s’esdevé dins la institució 

universitària entre alumnes. (1213023) 

Tal i com s’observa en els comentaris anteriors, els enquestats atribueixen valor en aquelles 

dinàmiques que són col·laboratives i on es requereix la interacció de l’altre per avançar en el 

propi aprenentatge. Cada vegada més, en el context educatiu és valora el treball col·laboratiu, i 

si volem que les escoles s’enfoquin cap a aquestes dinàmiques de treball i es converteixin en 

comunitats de pràctica, s’haurà d’ajudar als seus educadors per a que aquests puguin 

desenvolupar junts les seves pròpies habilitats i s’habituïn a formes de treball col·laboratives 

durant la seva formació inicial (Korthagen, 2010). 

Bosch i González (2007) fan referència al treball cooperatiu com aquell amb qui es comparteix 

amb altres persones un conjunt de tasques per arribar a alguna finalitat, ja sigui resoldre un 

problema, realitzar un treball, cercar informació, etc. Especifiquen molt bé que cooperar no 

significa treballar al costat de les persones, sinó realitzar-ho en col·laboració. Juntament amb 

aquesta definició, Johnson, Johnson i Holubec (1999) aporten que la cooperació es basa en 

“treballar junts per arribar a objectius comuns” (p.5). Quan les persones treballen de forma 

col·laborativa, els resultats són bons per a ells mateixos, però també per a tots els participants 

que formen part del grup.  
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Apostar per un aprenentatge cooperatiu aporta certs beneficis. Alguns d’aquests són recollits per 

Bosch i González (2007), els quals exposen que el temps que es dedica dins del grup és molt 

educatiu i això afavoreix l’aprenentatge perquè de forma contínua s’estan debatent els 

continguts. Al mateix temps, els individus que hi participen també posen en pràctica 

competències cognitives, interpersonals i intrapersonals.  

Encara que els beneficis que comporta aquesta dinàmica de treball siguin positius, aquesta 

segueix sent escassa a les facultats, tot i que els crèdits ECTS a les universitats espanyoles pot 

facilitar que, poc a poc, es vagi integrant i adaptant aquesta forma d’aprenentatge que va més 

enllà del propi individu.   

En el marc d’aquest nou Espai d’Educació Superior, Fernández (2006), bastant-se en les idees 

de López (2005) defensa la necessitat de reflexionar i repensar la docència universitària per 

poder avançar cap a un nou model. Tal i com ja s’hi ha fet referència, el nou rol del professorat 

passa per actuar com a guia en comptes de ser un transmissor, promovent que els estudiants 

siguin agents actius dels seus processos d’aprenentatge. López (2005) també fa èmfasi en que la 

millora de la docència a la universitat passa per promoure metodologies que siguin 

participatives, que promoguin intercanvis de coneixement, de sentiments, d’experiències, per tal 

de poder solucionar conflictes col·laborativament.  

En relació amb el treball col·laboratiu, els mestres enquestats exposen en diverses ocasions el 

“Trencament de models”. Aquests s’hi refereixen com aquelles matèries que durant la seva 

formació inicial els van permetre viure models diferents als tradicionals que com a alumnes 

havien viscut en els contextos escolars.  

Aquest concepte es recull  en dues de les qüestions que recollia l’enquesta. Per una banda, un 

11% de la mostra hi va fer referència a la pregunta “Amb quines coses us quedeu de tot el que 

vau aprendre a la formació?”. Per altra banda, un 17,2% va fer-ho en la pregunta “De què us 

va servir la vostra formació?”. Els següents fragments mostren les opinions dels enquestats en 

relació al trencament de models que van viure durant la seva formació inicial: 

Amb el canvi de mentalitat que experimentes i l’enriquiment personal que n’extreus; no 

només amb la formació estrictament acadèmica, sinó amb totes les activitats que es 

realitzen, entitats que es visiten, dinàmiques de grup que es generen, experiències que 

connecten amb la teva vida anterior...  (1011009) 

 

Impossible resumir amb tot el que em quedo, però si una cosa aprecio del canvi de com 

vaig entrar a com vaig sortir és el canvi de mirada que vaig fer cap a l’educació. 

(9900005) 
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Sobretot em va servir per fer un canvi de mirada enfront la manera d’entendre 

l’educació i sobretot un canvi de mirada envers la funció del docent. (1213014) 

 

En relació al canvi de mirada que van viure els estudiants durant la seva formació inicial, 

l’estudi de Fernández (2016) testifica com la metodologia d’aprendre entorn de l’art 

contemporani va significar trencar els models dels estudiants a l’hora d’entendre l’educació des 

d’una altra perspectiva. Aquesta idea s’evidencia en les veus que Fernández (2016) ha recopilat 

en la seva investigació: 

Bueno... Jo el que destacaria és que... quan vam topar amb l’art a segon, va ser com un 

xoc: un trencament d’esquemes brutal perquè... vam haver de desaprendre per tornar a 

aprendre.  

Clar jo a segon era: “Què es això de parlar amb un bròquil i fer relacions amb una paret, 

què és això?” Nosaltres estàvem acostumats a arribar a classe, copiar el Power Point, 

desconnectar, fer deures.  

Seguint amb el trencament de models, la mostra enquestada atribueix valor a aquelles 

assignatures que els van facilitar reconstruir els models que duien integrats cap a formes més 

obertes i avançades. Malgrat aquesta situació, els enquestats encara exposen que en els estudis 

de magisteri continua havent-hi la presència d’un professorat que desenvolupa classes 

tradicionals, amb continguts poc actualitzats, amb pocs vincles entre la teoria i la pràctica i amb 

un paper poc actiu per part de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Tal i com exposa 

Imbernón (2007), per tal de descobrir altres maneres de veure l’educació i interpretar la realitat, 

fa falta que la formació del professorat incorpori altres formes d’aprenentatge i d’organitzar-se. 

A propòsit d’aquest aspecte, Imbernón (2006) manifesta com els mestres haurien de llegir més i 

culturitzar-se mitjançant lectures que permetin el trencament reproductor de les pràctiques 

tradicionals. En aquesta mateixa línia on es reflexiona sobre la necessitat de promoure 

pràctiques innovadores, Eisner (2003) exposa com l’objectiu de l’educació ha de ser formar 

artistes predisposats a aportar imaginació, idees, estratègies i sensibilitat per desenvolupar 

pràctiques creatives. Per tal de formar a aquests artistes, l’art hi pot prendre un paper rellevant, 

ja que segons el mateix autor, aquest facilita formes de pensament com la creativitat, la 

imaginació, l’exploració, l’esforç, etc. Aspectes que ens fan qualitativament més humans.  

D’aquesta forma, seguint a Imbernón (2007) podem concloure que el que ens pot arribar a 

ajudar a realitzar un canvi de mirada són les metodologies que facilitin trencar els models que 

els estudiants tenen concebuts. Un dels aspectes que es considera en aquestes metodologies és la 
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necessitat que els docents han de tenir per la lectura, ja que aquesta permet convertir-los en 

mestres reflexius sobre la seva pròpia pràctica i millorar-la. 

Malgrat la voluntat de trencar amb els models que duem integrats de l’escolarització rebuda, 

Sharp i Green (1975) manifesten que aquests són més forts que aquells que es treballen i es 

reben durant els estudis de magisteri. D’aquest forma, la única via per trencar amb aquests 

models rebuts en els contextos escolars com a alumnes és prendre consciència d’aquest fet 

durant la formació inicial i situar-se en un procés de deconstrucció i construcció contínua.   

En relació a aquesta situació, Betrián et al. (2012) aposten per a que la universitat proposi 

metodologies que facilitin poder desenvolupar aquest procés i permetin altres formes 

d’aprenentatge més obertes fonamentades en un aprenentatge d’investigació-acció.  

Paral·lelament al “Trencament de models”, la mostra enquestada també fa referència a                

l’ “Aprofundiment en continguts” (24%). En aquest cas, s’evidencia com durant els estudis de 

magisteri les assignatures van ser treballades de forma superficial, sense aprofundir en aquells 

temes que pels estudiants eren rellevants. Alguns d’aquests continguts corresponen a diferents 

àrees de coneixement i s’han classificat com: currículum, lectoescriptura, burocràcia i 

legislació, avaluació, formació en tutories i idiomes. Seguidament es recullen els comentaris que 

evidencien el poc aprofundiment que van percebre els estudiants durant la seva formació inicial:  

Fa falta més orientacions de cara a les tutories amb les famílies i la gestió de les 

reunions de pares. (0607009) 

 

Quan vaig fer Psicopedagogia vaig trobar en falta més formació en psicologia i alguna 

formació em resultava repetitiva. Suposo que el fet de ser de l’especialitat d’Educació 

Especial ho feia així. (9394005) 

 

Vaig trobar a faltar idiomes durant la formació. (0809004) 

 

Les veus dels enquestats mostren la necessitat que tenien d’aprofundir en alguns dels continguts 

que estudiaven. En relació a aquest aspecte, Eisner (2002) malgrat que ens parli des d’una 

vessant artística, ens permet poder adaptar les seves aportacions a la formació inicial de mestres 

quan recomana que és important que és redueixi el nombre de continguts. Per l’autor és més 

interessant poder aprofundir en un tema que abocar una gran quantitat d’informació on moltes 

vegades no s’hi acaba d’endinsar. Les aportacions d’aquest autor van en la mateixa direcció que 

les veus de la mostra quan aquestes es refereixen a la superficialitat dels continguts que viuen 

durant la seva formació. Davant d’aquesta situació cal reflexionar sobre si realment el número 
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d’alumnes per aula i la temporalització dels cursos acadèmics permeten l’aprofundiment de 

continguts. Es prioritza la quantitat o la qualitat? 

Un exemple d’aprofundiment en continguts és troba en la “Formació en TIC” (2%). Els 

enquestats manifesten no haver pogut aprofundir en aquest àmbit, i per tant, no es senten 

competents digitalment en els seus contextos escolars. Els següents comentaris evidencien 

aquest fet: 

Les noves tecnologies i grans buscadors (Google, Yahoo...) proporcionen més 

informació que la que un mestre pot donar en les aules. Cal saber incorporar aquestes 

eines digitals a l'aula. (1213043) 

Vaig trobar a faltar fer més incidència en l’àrea d’informàtica i la seva implicació 

educativa (també era el començament). (9495001) 

Les veus mostren com els mestres tenen la necessitat de sentir-se competents en el domini de la 

competència digital per poder desenvolupar-se de forma segura en els seus contextos laborals.  

Considerant el context social on estem immersos, és fonamental que els docents estiguin 

actualitzats en el domini de les noves tecnologies, a més a més de prendre consciència dels 

beneficis i inconvenients que impliquen l’ús d’aquestes a l’hora de solucionar problemes.   

En aquests últims anys hi ha hagut un increment de les investigacions realitzades en quant a la 

formació i utilització de les TIC per part dels professors de la universitat. Com exposen Guerra, 

González i García (2010) el professor ha de contemplar l’ús de les TIC en les seves pràctiques 

professionals, ja que la presència d’aquestes signifiquen una nova manera de comprendre la 

universitat i de generar nous aprenentatges. És requereix un canvi de cultura que permeti 

adaptar-se als canvis vertiginosos  i complexos de la societat en la que estem immersos.   

Contemplant aquest context és evident que la incorporació de les TIC en els processos de 

formació inicial de mestres és essencial, així com també ho és la predisposició dels professors 

de les facultats per rebre formació i incorporar els recursos tecnològics en les seves pràctiques 

professionals. La pròpia universitat també ha de ser responsable de poder oferir aquesta 

formació que incidirà directament en la preparació dels estudiants que volen exercir de mestres.   

Finalment, un altre aspecte a contemplar dins de “l’aprofundiment de continguts” és aquell que 

fa referència als “Continguts desfasats” (1%). Les veus dels enquestats manifesten que alguns 

dels continguts que impartien el professorat no estaven actualitzats. Aquesta idea s’il·lustra en 

els següents comentaris: 
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Mateixa teoria durant els darrers 20 anys en un món que canvia cada minut. (1213023) 

 

Altres professors cada any explicaven el mateix i no avançaven, els faltava una mica de 

reciclatge. (0910010) 

 

El fet que els enquestats facin referència als continguts desfasats, ens exposa la necessitat que 

els professors estiguin actualitzats en quant als continguts que ofereixen. Aquesta situació ens 

porta a reflexionar sobre les aportacions de Jové (2011), les quals giren entorn la poca 

freqüència que els professors reflexionen sobre la seva pròpia docència. En canvi, però, són 

aquests mateixos professors universitaris qui escriuen i diuen com han de ser els processos 

d’aprenentatge que realitzen els altres.  

Davant d’aquesta situació, Mas (2011) manifesta la possibilitat de poder comptar amb uns plans 

de formació pels docents de la universitat que contempli continguts significatius, 

contextualitzats, adaptats a les necessitats professionals del docent i al nou paradigma educatiu 

que s’està incorporant en el context universitari. En aquest mateix sentit, González (2004) 

manifesta que els professors universitaris han d’estar actualitzats dels avenços en els seus camps 

d’estudis, però també han de saber gestionar les innovacions que sorgeixen en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge.  

Així doncs, aquests, per una banda, han d’estar actualitzats en quant a les assignatures que 

imparteixen, i per altra banda, tal i com ja s’ha exposat, han de canviar el seu rol i passar de ser 

transmissors a guies i facilitadors de recursos que permetin als estudiants autogestionar-se. 

Alhora, com aporta González (2004), el professorat també ha de dominar el conjunt d’eines 

d’informació i comunicació, a més a més d’establir interaccions amb diferents docents i 

especialistes de les tecnologies.  

 

1.2.1.2. Categoria: organització universitària 

Respecte a l’“Organització universitària” compresa com les necessitats organitzatives i 

formatives que emergeixen entorn l’organització universitària, un 35% de la mostra enquestada 

fa referència a la “Realització de més pràctiques a les escoles”. 

Tot i que des dels referents teòrics s’apunti la importància de relacionar la teoria amb la 

pràctica, les veus de la mostra segueixen indicant que el que més valoren de la seva formació 

són les pràctiques als contextos escolars. Aquest aspecte es relaciona amb el que s’ha exposat 

abans, quan la mostra enquestada manifestava la importància de rebre bases teòriques durant la 
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seva formació i interpretaven la universitat com a un context teòric i no pràctic. Per què la 

universitat no és concebuda com un espai de pràctica? Com des de la universitat s’afavoreix 

aquesta dicotomia?  

Les següents opinions mostren com els enquestats atribueixen valor a la realització de més 

pràctiques als contextos escolars: 

Vaig trobar a faltar més parts pràctiques. La teoria al cap i a la fi és més accessible, està 

més a l’abast de tothom. (9900002) 

 

Només vaig trobar a faltar el poder fer les pràctiques des de l’inici de la carrera, cosa 

que actualment per sort ha canviat. (1213011) 

	
Paral·lelament, en relació a “Realització de més pràctiques a les escoles” (32%), els mestres 

enquestats també es refereixen a aquest aspecte en la qüestió “Quines coses vau trobar a 

faltar?”.  Aquest fet es mostra en els següents comentaris:  

Trobo a faltar que la part pràctica sigui més significativa. (9900004) 

 

Amb el pas del temps penso que faltava part pràctica. Només vam fer tres mesos de 

Pràcticum. (0102003) 

Les aportacions de la mostra enquestada ens permeten prendre consciència sobre com el 

Pràcticum als contextos escolars és un dels aspectes als quals els mestres donen més rellevància 

del seu període formatiu.  

Diversos autors exposen la rellevància que tenen les pràctiques pels estudiants de magisteri i 

com aquestes influeixen en el procés formatiu d’aquests. Segons Zeichner (1980) les pràctiques 

ajuden a formar millors professors, i es considera que com més temps es dediqui a aquestes 

experiències, aquestes també seran millors. Ara bé, el propi autor també manifestava que 

aquesta idea era com un “mite”, ja que segons l’escola on es duguin a terme les pràctiques, et 

pot conduir a acceptar allò que per defecte està acceptat i fer front a obstacles per deconstruir els 

models tradicionals que duem incorporats. Els estudiants només seran conscients de la 

construcció i deconstrucció del seu propi model si la formació els permet raonar de forma 

reflexiva sobre la seva pràctica al llarg del seu aprenentatge.  
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Respecte les idees de Zeichner (1982), Dewey (1938) exposava que les pràctiques depenien de 

la qualitat de l’experiència. És cert que els contextos escolars són llocs essencials per la 

formació dels estudiants de magisteri. Tot i això, tal i com aporten Korthagen, Loughran i 

Russell (2006) és fonamental que aquests siguin models bons, que donin resposta a les 

necessitats educatives actuals, que ofereixin estímuls, que mostrin pràctiques creatives, que 

treballin col·laborativament i que estiguin vinculats amb la universitat.  

Tali com s’ha apuntat, les pràctiques a les escoles, per elles mateixes, no són formatives perquè 

estan influenciades per les característiques del propi context. És per aquesta raó que recordant 

les aportacions de Zeichner (1982), és essencial que els estudiants desenvolupin processos 

reflexius durant la seva formació per conscienciar-se dels models que estan rebent i els puguin 

transformar. En aquesta mateixa direcció, Martínez (2007) manifesta que les pràctiques als 

contextos escolars s’han de començar a veure com una ocasió per desenvolupar processos 

reflexius.  

Zablaza (2011) ens parla del concepte d’experiència en relació amb el Pràcticum de les escoles, 

i Larrossa (2003) reconceptualitza aquest terme definint-lo com “allò que ens passa”. Les 

pràctiques que els estudiants realitzen a les escoles condicionen la seva professió, però viuen 

només experiències en aquest context? És en aquesta pregunta on s’evidencia que el “mite” de 

considerar el Pràcticum com a escenari essencial per a la formació docent que exposa Zeichner 

(1982) pren sentit. Així doncs, és necessari redefinir el concepte de pràctiques, les quals 

relacionem sempre amb una escola, com a pràctica professional, les quals permeten generar 

aprenentatge des de qualsevol context.  

Va ser en una reunió de tesi amb el professor Charly Ryan que vam dur a terme aquesta 

reconceptualització. El diàleg establert va conduir-nos a la conclusió que, com a estudiants, no 

només havíem realitzat pràctiques en els contextos escolars, sinó que també n’havíem realitzat 

des de la universitat malgrat que no havíem pres consciència sobre aquest fet. Aquesta reflexió 

va ser la que ens va portar a replantejar la concepció que es té en relació a les pràctiques. En 

general, aquestes, a les escoles, no estan dissenyades per a que els estudiants reflexionin i 

estudiïn les seves pràctiques professionals, sinó que es limiten a observar les pràctiques dels 

mestres que exerceixen als centres. Per aquest motiu, si les pràctiques d’aquests docents 

reprodueixen models tradicionals, el més segur és que els estudiants els repeteixin en els seus 

contextos laborals una vegada siguin mestres. 
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Aquesta és una de les raons per les quals Dellvalle (2014) aporta que l’estudiant ha de viure un 

procés reflexiu sobre la seva pràctica relacionat amb el context escolar on es situa per tal de 

poder concebre les pràctiques com un procés d’aprenentatge des de l’experiència. Es tracta de 

poder aprendre refent constantment la pròpia pràctica i progressar així professionalment.  

Des de la FEPTS es planteja les pràctiques com aquelles que es situen específicament en els 

centres escolars. Malgrat aquest fet, ni la universitat ni les escoles han de ser considerats com a 

únics espais on poder desplegar la pràctica professional. Partim de la nostra experiència per 

deconstruir el terme de pràctiques, relacionar-les a un context específic i començar a parlar de 

pràctica professional, concebent aquesta com a tots aquells contextos on es poden produir 

experiències d’aprenentatge significatives i que permetin establir relacions entre la teoria i la 

pràctica mitjançant un procés formatiu.   

Anteriorment, en els antecedents de l’equip docent, s’ha mostrat com el terme de pràctica 

professional va començar-se a aplicar a la formació inicial de mestres en el moment que es va 

apostar per l’art contemporani. Farrero (2016) recull aquest fet quan exposa que l’aplicació de la 

pràctica professional inclou un procés reflexiu que permet no establir dicotomia entre la teoria i 

la pràctica. D’aquesta forma, si es considera el concepte de pràctica professional en la formació 

inicial de mestres, podem trencar amb la separació entre la concepció de la universitat com a un 

espai teòric, i les escoles com a contextos de pràctica.  

Un altre aspecte que es recull dels mestres enquestats és la “Millora de la gestió universitària” 

(5%). Aquesta inclou diferents elements com el bon manteniment de les instal·lacions de 

l’edifici, el compliment de l’horari per part dels docents i l’organització entre els professors i les 

matèries que imparteixen.  El següent comentari evidencia aquesta idea: 

El que he trobat a faltar potser és un programa d’inserció laboral, ja que fas un gran 

esforç a la carrera i surts amb molta il·lusió i ganes de començar a treballar i, almenys 

jo,  he xocat amb un mur de pedra i no he trobat feina. (1011009) 

L’organització universitària inclou el compliment de l’horari al que s’han de regir els 

professors, aquest aspecte connecta directament amb les competències del professorat a les 

quals ja hi hem fet esment.  Els enquestats també sol·liciten més coordinació entre els docents 

quan es refereixen a l’organització docent. Exposen que aquesta sovint és escassa i aquest fet 

provoca que hi hagi continguts repetits o que els discursos d’uns i altres es contradiguin entre 

ells mateixos. Les veus de la mostra també exposen la necessitat d’una millor organització en 

quant al Pràcticum, sobretot si aquest es realitza fora de Catalunya. De la Calle (2004) resumeix 

molt encertadament el perquè d’aquestes situacions a la facultat, ja que el fet que els docents 
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universitaris s’hagin de coordinar és un rol nou per a molts d’ells, i es contraposa amb els 

models tradicionals on sempre s’han prioritzat els processos individuals. Considerant aquesta 

problemàtica, la mateixa autora proposa que des de la universitat es cedeixin espais i moments 

per reflexionar col·lectivament i cercar estratègies creatives que afavoreixin les relacions i la 

comunicació entre els docents universitaris.  

Els mestres enquestats també es refereixen a l’organització universitària com aquella que inclou 

el manteniment de les instal·lacions del centre on es formen.  Aquests manifesten que sovint el 

mobiliari no s’acostuma a modernitzar, i a més a més, no existeixen espais que convidin a 

treballar ni individualment ni col·laborativament.  

Respecte a la “Formació complementària” (5%), les veus de la mostra evidencien com en els 

seus estudis van trobar en falta una oferta formativa que fos complementària a la carrera, com 

ara conferències, tallers, congressos, etc. que facilitessin ampliar els continguts dels estudis de 

magisteri. Aquesta idea es recull en la següent veu: 

Penso que quan surts de la universitat no estàs preparat per entrar a una escola.  Crec 

que durant la formació caldria realitzar més formació complementària, sobretot per 

aprofundir en alguns continguts. S’estudien moltes coses, però realment poques són 

vàlides pel dia a dia. Penso que s’haurien de valorar més les pràctiques a les escoles. 

(1213055) 

Quan els mestres enquestats es referien a la formació complementària, aquests esmentaven 

sobretot la necessitat de formar-se en llengües estrangeres. En referència a aquest aspecte, Mir 

(2008) exposa la inquietud que manifesten els estudiants vers l’aprenentatge de les llengües, i, 

concretament,  la llengua anglesa. Considerant que el domini de les llengües estrangeres és una 

de les competències que més es valora en la inserció laboral, els enquestats manifesten la 

necessitat que la universitat fomenti el seu aprenentatge a través de cursos o ofertes que 

permetin l’aprenentatge d’aquesta.  

Per últim, “Valoració de la professió de mestre” (1%) és un aspecte que es recull en la qüestió  

“Quines coses vau trobar a faltar?”.  Els mestres enquestats exposen el fet de sentir que cursen 

una formació que és de qualitat, valorada, innovadora, adaptada i actualitzada al context 

educatiu necessari pel s.XXI.  

Des de la facultat s’hauria de poder transmetre la importància del què significa desenvolupar el 

rol de mestre, una professió que en la nostra societat encara està molt desprestigiada.  Des dels 

propis estudis s’ha de trencar amb aquest estereotip i oferir una formació que sigui de qualitat, 
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exigent, competent i amb un compromís social. Davant d’aquest desprestigi social que 

acompanya als estudis de magisteri, els estudiants de Grau del curs 2011-2012  van crear una 

dinàmica on recopilaven frases que es deien en el seu entorn i que feien referència a la decisió 

de cursar els estudis de magisteri. A continuació es mostren les veus que van recollir i que 

evidencien quina és la visió que la societat encara té d’aquests estudis: 

“Segur que vols fer magisteri? Et passaràs la vida retallant!” 

“Quina llàstima! Amb la teva capacitat i faràs magisteri.” 

“Magisteri, és molt fàcil. Quina llàstima, amb les notes que has tret!”  

Els mestres enquestats exposen la falta de prestigi que aquests estudis encara tenen en 

l’actualitat, i la necessitat que tant des de la universitat com de la pròpia societat es faci un 

treball per canviar aquesta opinió.  

Zamora i Leopoldo (2015), per contra, exposen una visió contraria a la presentada fins al 

moment. En la seva investigació s’observa una discrepància entre la societat espanyola, la qual 

atorga un prestigi mitjà-alt a la professió de mestre, i la que tenen els mateixos mestres, els 

quals consideren que han perdut prestigi social. Malgrat aquesta situació, Enguita (2006) exposa 

que les contínues manifestacions per part dels professors estan promovent un canvi en les 

opinions de la societat, la qual, poc a poc, comença a prendre consciència del poc 

reconeixement d’aquesta professió. Tot i que les opinions envers la professió de mestre siguin 

diferents entre els propis mestres i la societat, és essencial trobar un equilibri que permeti als 

docents creure en ells mateixos i sentir-se valorats amb la seva professió.  

Podem concloure que és fonamental millorar el prestigi de la professió de mestre tant des dels 

propis contextos escolars com des de la universitat.  Com a mestres, quina és la responsabilitat 

que tenim a l’hora de donar prestigi a la nostra professió? 

1.2.1.3. Categoria: competències del professorat 

Reflexionar sobre la necessitat de valorar la professió de mestre ens porta a centrar-nos en les  

“Competències del professorat” enfocant la rellevància de l’“Actitud positiva del 

professorat a l’aula”, la qual es recull en un parell de qüestions. Una d’aquestes és “Què en 

recordeu dels vostres professors?” (21,42%) i l’altra és “Amb quines coses us quedeu de tot 

el que vau aprendre a la formació?” (6%). A continuació les veus de la mostra manifesten 

com l’actitud del professorat és un aspecte rellevant que facilita als mestres gaudir de la seva 

formació: 
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A fixar-me en allò que m’agradava dels professors per poder-ho fer jo i també en el que 

no m’agradava per no repetir-ho. (0102005) 

Molt potent, enèrgica, t’encomana les ganes de començar a treballar i estar en contacte 

amb nens amb NEE. (0102002) 

És una persona  que em va aportar molt per la seva empatia i que es notava que xalava 

fent la seva feina. (9900001) 

 

Els comentaris recollits de la mostra manifesten com els docents que més recorden són els que 

transferien goig per aprendre, gaudien impartint la matèria i transmetien passió per la seva feina. 

Segons Biscarri et. al. (2006) la qualitat en la docència es caracteritza també per l’actitud que té 

el docent en la seva feina. Tal i com aporta l’autor, el fet d’ensenyar t’ha d’agradar.  

Dins de les competències del professorat s’ha d’incloure la competència afectiva, ja que aquesta 

es relaciona directament amb l’actitud que el docent té en la seva pràctica. Per Bozul i Canto 

(2009) aquesta competència comporta fomentar el desenvolupament d’una docència que estigui 

compromesa i sigui responsable amb els objectius formatius proposats.  

En la competència afectiva cal incloure-hi la “Proximitat” (15,3%), recollida de la qüestió  

“Què en recordeu dels vostres professors?”. A continuació es mostren les opinions que fan 

referència a aquest aspecte: 

Recordes els que t’exigeixen més i et fan un seguiment proper. (0607009) 

 

Aquells que s’interessaven i et donaven suport però, sobretot, aquells als que, de ben 

lluny, es notava que eren mestres i que els encantava la seva feina. (1213044) 

Els estudiants recorden aquell professorat que sentia que era proper a ells i que sabien que 

podien comptar-hi i confiar-hi durant el seu procés formatiu. Es dóna especial rellevància al fet 

de poder mantenir una relació estreta que permeti un seguiment més individualitzat. Alhora, 

també es fa referència a la necessitat de treballar amb un nombre més reduït de persones en els 

grups de treball per tal de poder sentir-se més còmodes, gestionar millor les relacions personals 

i poder dedicar hores de tutories que permetin fer un seguiment i solucionar qüestions que 

tinguin els estudiants. Aquesta situació també aportaria beneficis als propis docents, ja que tal i 

com exposa Biscarri et al. (2006), la pressió que té el professor quan entra en una classe de 20 o 

30 persones no és la mateixa que quan ho fa en una de 130, en aquesta última el ritme de treball 

és molt més tens i elevat.  
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Desenvolupar processos d’aprenentatge en petits grups de treball facilita beneficis i permet 

desenvolupar bones pràctiques no només als propis estudiants, sinó també als docents. 

D’aquesta forma, reduir distàncies entre ambdues parts facilita que els aprenentatges també 

siguin més eficaços sempre i quan la ràtio d’estudiants ho permeti.  

En quant a les competències del professorat, la mostra que s’ha enquestat dóna importància a la  

“Qualitat i exigència” (3%). La mostra enquestada exposa que durant la seva formació inicial 

el nivell d’exigència que van rebre no va ser suficient. Recullen aquesta idea les següents 

aportacions dels enquestats: 

Vaig trobar a faltar professionalitat i més exigència. (0910012) 

De la meva formació a la universitat tinc la sensació que vaig aprendre poc. Les 

assignatures eren poc atractives i els continguts que es donaven eren pobres per ser 

aplicats a la pràctica en una realitat educativa complexa. Estem parlant d’educació, jo 

no sé el que la gent entén amb aquest terme... Educar bé és molt complicat, educar 

malament és molt fàcil. (1213051) 

Juntament a la falta de qualitat i exigència els mestres enquestats també manifesten que, 

precisament, donen molta importància a l’“Exigència” (13,1%) que alguns professors de la 

universitat demanaven. Aquest fet es mostra a la qüestió “Què en recordeu dels vostres 

professors?” i  s’incorpora com a competència afectiva. Els següents comentaris mostren 

aquesta evidència:  

Indiscutiblement, la professora que més recordo és la que em va fer suar més, la que 

m’exigia i la que em feia fer preguntes sobre el perquè de les coses. (1213052) 

 

Aquells professors que em van demanar més del que jo era capaç de fer. Això em va	
ajudar a madurar. (1213021) 

Tot i que els enquestats atribueixen importància als docents que demanen exigència, quin és el 

prestigi que la societat atribueix a la professió? Quina és la imatge que dóna la pròpia 

universitat? Unes ratlles anteriors hem reflexionat sobre la percepció que la societat atribueix als 

estudis de magisteri, considerant aquests com a poc exigents i amb cert desprestigi professional.  
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Paral·lelament a la falta d’aquesta exigència que els propis enquestats demanden, aquests també 

exposen la falta d’haver rebut models docents de  “Professionals competents” (5,1%). Alguns 

dels mestres enquestats van manifestar que van rebre formació de professorat que no acabava 

d’estar prou preparat per impartir les classes. Així ho mostra la següent aportació: 

Vaig trobar a faltar més professors competents a nivell educatiu, és a dir, professors que 

realment t’integressin en el món educatiu, es preocupessin pel teu progrés i et fessin 

sentir que l’educació s’ha de prendre seriosament. Val a dir que sí que n’hi havia, però 

massa pocs. (1213066) 

La mostra enquestada aprecia el fet que els docents que van tenir durant la seva formació 

tinguessin una competència professional bona. Aquestes opinions van en consonància amb la 

investigació de Carrasco, Hernández i Iglesias (2012)35, els quals exposen que aquells docents 

competents acadèmicament, personalment i professionalment són els que més influeixen als 

estudiants. Per aquest motiu, d’acord amb les aportacions de García i Maquilón (2010) els 

docents han d'assolir una bona formació pedagògica que els faciliti aconseguir un conjunt de 

competències que permetin als estudiants assolir un aprenentatge qualitatiu. Marcovitch (2002) 

aposta per a que des de la facultat i des dels propis docents es fomenti la formació de mestres 

com a una possibilitat de canvi i de lideratge per a que aquests siguin competents i capaços 

d’afrontar riscos.  

Els estudis de Cruiskhank i Haefele (2001) evidencien que no existeix uns criteris concrets que 

defineixin el professor ideal. Tot i això, els referents teòrics exposen una seguit de competències 

que aquests haurien de tenir per oferir com a bon exemple als estudiants. És evident que si 

aquets reben bons models per part del professorat universitari, adquiriran també aquestes 

competències professionals, o si més no, n’hauran tingut evidències a les quals s’hi podran 

remetre quan es situïn en els seus contextos laborals. 

D’acord amb Bozu i Canto (2009, p. 91), les competències professionals dels docents de les 

universitats inclouen les habilitats, les actituds, els coneixements i els valors que permeten 

desenvolupar una bona docència. Deixant de banda les dificultats dels contextos formatius, és 

imprescindible que s’aposti per un conjunt de professionals que mostrin competència en el 

desenvolupament dels processos d’aprenentatge (Soto, 2015). En aquests contextos és essencial 

																																								 																					
35	L’article inclou l’estudi que s’ha dut a terme per saber quines són les característiques d’un docent competent. La 
investigació ha sigut realitzada analitzant a 73 estudiants que cursen els estudis de Magisteri a Alacant.  
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que els professors no actuïn de forma individual, sinó que comparteixin les seves pràctiques 

amb la resta de participants (García i Maquilón, 2011).  

Algunes de les competències que els docents de les universitats haurien d’integrar són exposades 

per les aportacions de Bozul i Canto (2009). A continuació s’indiquen algunes d’aquestes: 

 

COMPETÈNCIES DEFINICIÓ 

Competències afectives Faciliten el desenvolupament d’una docència compromesa amb   

els objectius formatius plantejats. 

 

Competències cognitives 

Són aquelles que corresponen a una disciplina concreta. Suposa       

una formació adequada, uns continguts i coneixements      

pedagògics i específics que faciliten desenvolupar accions 

formatives. 

 

Competències metacognitives 

Són les que desenvolupen els professionals crítics i reflexius amb     

la seva pròpia ensenyança i pràctica docent amb la finalitat de  

millorar-la de forma contínua. 

Competències socials Faciliten accions de treball cooperatiu, en equip i de lideratge. 

 

Competències en l`àmbit didàctic 

Es relacionen amb aquelles competències didàctiques, 

metodològiques i pedagògiques. 

 

 

 

En relació a les competències que els docents han de posar en pràctica en l’àmbit didàctic, es 

recull la “Capacitat d’establir relacions entre la teoria i la pràctica” (4,38%). Aquest és un 

aspecte que la mostra enquestada recorda i valora dels docents que van impartir la seva 

formació inicial. Aquest fet reforça el que s’ha exposat a l’inici, quan la mostra manifestava la 

falta de vincle entre la teoria i la pràctica que havien viscut durant els seus estudis. Així ho 

constata la següent aportació:  

 

Només aquells que m’han aportat coses útils que després he pogut aprofitar a l’aula. 

(0607008) 

 

Taula 12. Competències que els docents haurien de tenir segons Bozul i Canto (2009, p.3) 
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1.2.1.4. Categoria: actituds de l’estudiant 

Respecte a les “Actituds de l’estudiant” en aquest s’inclou el “Creixement personal” 

(27,5%) que significa cursar els estudis de magisteri. Els enquestats exposen la importància de 

veure la universitat més enllà d’un context on es desenvolupen aprenentatges acadèmics. 

Consideren aquesta com una oportunitat per millorar a nivell personal, d’emocions, d’amistats i 

valors. Les següents veus recullen aquesta idea: 

Per mi varen ser anys d’enriquiment personal. (9596006) 

 

En primer lloc em va servir per incrementar el meu bagatge personal, en segon lloc per 

conèixer-me més com a persona (debilitats, fortaleses, aspectes a millorar, etc.). 

(1213059) 

En el present estudi no es pot mostrar quins han sigut els aprenentatges que han facilitat créixer 

a nivell personal a cadascun dels enquestats, tot i això, tal i com aporta Coll (1997), com més 

significatiu és l’aprenentatge, més gran és l’efecte en el creixement personal de l’estudiant. En 

aquesta mateixa línia, des dels estudis de magisteri s’ha de plantejar donar prioritat a 

metodologies que permetin un aprenentatge significatiu. Alhora, però, cal que l’estudiant es 

mostri motivat en aquest aprenentatge. Com planteja Coll (1997), si aquest escull el camí més 

fàcil, el qual consisteix en la memorització de forma reiterada, els resultats obtinguts no seran 

rellevants i tindran poc valor, d’aquesta forma, l’aprenentatge tampoc serà significatiu.  

Reflexionar entorn al “Creixement personal” ens condueix a “Valorar la formació 

contínua”. Aquesta sorgeix en un parell de qüestions. Per una banda en “De què us va servir la 

vostra formació?” (12,7%), i per altra banda,  “Amb quines coses us quedeu de tot el que vau 

aprendre de la vostra formació?” (6%).  Seguidament s’exposen les aportacions dels enquestats 

en relació a aquesta idea:  

Que els mestres hem de seguir formant-nos i no és suficient amb la carrera. (1213040) 

 

Entendre l’entorn que ens envolta i renovar-me dia a dia vers les necessitats que el meu 

entorn necessita. (1011011)   

La contínua formació necessària que hem de tenir els mestres. (0910001) 

La mostra enquestada aprecia el fet que la facultat comuniqui la importància de seguir en 

formació contínua una vegada els estudiants finalitzen els seus estudis. Perrenoud (2004) 

defineix el concepte de formació contínua com aquella competència que els futurs docents 
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hauran de desplegar, malgrat que molts d’aquests no assumeixin aquesta necessitat com un 

aspecte propi de la seva feina (Imbernón, 2006). Tot i que els mestres enquestats considerin com 

a positiu que la facultat aposti per la formació contínua, com exposa Yurén (2005), qui té la 

responsabilitat de seguir formant-se és el propi estudiant, el qual ha d’enfocar els seus esforços 

cap a aprenentatges nou si vol millorar a nivell professional i personal.  

Per últim, exposem les aportacions dels mestres enquestats en relació a la necessitat de  

“Valorar la diversitat” (2%): 

Valorar la diversitat com a font de riquesa. (0607002) 

 

En la visió inclusiva de l’escola. (9596004) 

 

D’acord amb les reflexions d’Imbernón (2006), la formació de mestres ha de transmetre la 

diversitat que existeix entre els estudiants a causa de la complexitat de la realitat en la que 

vivim. Com exposa Escudero i Martínez (2011), si considerem la diversitat estem apostant per 

valorar la inclusió, però aquesta no només s’ha d’entendre, sinó valorar-la com un recurs 

essencial i donar-li resposta. Prenent a Morin (1999) com a referència, l’autor manifesta que un 

dels sabers imprescindibles per l’educació és el de la condició humana. Aquest assenyala la 

importància de “la unitat de la espècie humana, però sense deixar de banda la diversitat que 

existeix en aquesta, i, alhora, que la diversitat d’aquesta no esborri la unitat de tots” (p.25). És 

per aquesta raó que els estudis de magisteri han de procurar que els estudiants en formació 

comprenguin la diversitat i la sàpiguin considerar com a un benefici cultural i social.  

  



	 142	

 

1.2.2. Residus pesants 

L’anàlisi dels mestres enquestats facilita tenir una visió global sobre com aquests valoren els 

estudis de magisteri cursats a la Universitat de Lleida. Aquest recull ha permès mostrar com les 

veus de la mostra analitzada coincideixen amb el que els referents teòrics exposen com ha de ser 

la formació inicial de mestres en el context actual, tot i que també és cert que es manifesten 

alguns desacords en certs punts.  

Aquesta situació demostra el fet que la universitat faci una reflexió autocrítica envers la 

formació que ofereix per millorar-la a partir de les veus dels estudiants que s’han format en 

aquesta institució i avançar en els aspectes que encara es mostren contradictoris d’acord amb 

com les investigacions exposen com ha de ser la formació de magisteri. Per què el sistema es 

mostra reticent quan ha d’aplicar els canvis que des dels referents teòrics es recomanen?   

Un dels punts dissidents que recull l’anàlisi exposat és com tot i que els discursos hegemònics 

reforcen la necessitat de vincular la teoria amb la pràctica, des de la facultat es mostra una falta 

de relació entre aquests dos conceptes. Tal i com exposa Taguchi (2010) fa falta reduir 

distàncies cercant punts en comú. En aquesta mateixa línia, els mestres enquestats recorden de 

forma positiva els docents que vetllaven per establir relacions entre aquests dos aspectes en les 

seves assignatures. Al mateix temps, també demanen establir vincles entre la teoria que 

s’associa al context universitari, i les pràctiques, que es relacionen amb les escoles.  

Aquesta situació es confronta amb els resultats obtinguts del programa ARMIF (2016) i amb 

l’estudi realitzat per Fernández (2016), els quals mostren com a través de la metodologia que es 

basa en l’aprenentatge de l’art contemporani i mitjançant la trans i interdisciplinarietat, els 

estudiants estableixen més relacions entre els conceptes de teoria i pràctica.  

L’anàlisi ha permès evidenciar com la pròpia organització de la universitat a través dels plans 

d’estudi fomenta la dicotomia entre la teoria (la qual s’atribueix al context de la facultat) i la 

pràctica (la qual es relaciona amb els contextos escolars). Els resultats obtinguts ens condueixen 

a reflexionar sobre un punt essencial: què interpreten els mestres enquestats per pràctica?  

Parlar entorn aquest aspecte ens obliga a recuperar el capítol 2, el qual exposa els antecedents de 

l’equip docent. L’objectiu inicial d’aquest era establir vincles entre la teoria i la pràctica amb la 

finalitat de millorar la formació de mestres.  Tot i aquesta bona intenció, les veus dels mestres 

enquestats segueixen evidenciant una clara dicotomia entre aquests dos conceptes. En primer 

lloc, aquests només comprenen com a pràctica les activitats proposades com a casos pràctics a 

l’aula, o aquelles que executen en els contextos escolars on realitzen les pràctiques. Aquest fet 

es contradiu quan els enquestats exposen que un dels aspectes que més valoren de la seva 
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formació són les bases teòriques. Aquesta evidència reafirma el fet que la mostra enquestada no 

consideri la universitat com un espai on poder dur a terme la seva pràctica docent, sinó com a un 

context on es desenvolupa teoria. En segon lloc, aquesta situació evidencia com la pròpia 

organització de la universitat facilita que quan els estudiants es troben immersos en els 

contextos de pràctiques, aquests no es focalitzin en millorar la seva pròpia pràctica i es limitin a 

observar la docència dels mestres dels centres on assisteixen.  

Els resultats obtinguts mostren com és imprescindible deconstruir el concepte de pràctiques pel 

de pràctica professional. Quina és la cultura de centre que facilita que els estudiants no 

comprenguin la pràctica com aquella que desenvolupen el primer dia dels seus estudis? 

Malgrat que els mestres enquestats manifestin que el que més recorden de la seva formació són 

les bases teòriques, aquest fet es reforça amb l’Organització universitària, on, per un costat, els 

enquestats valoren haver rebut bases teòriques, i per l’altre, també es mostren satisfets d’haver 

realitzat les pràctiques a les escoles, concebent aquests contextos de forma separada. Tal i com 

ja s’ha apuntat, recordem que segons Zeichener (1982) les pràctiques no són formatives per 

elles mateixes, perquè estan condicionades pel context en que aquestes es troben immerses.   És 

per aquest motiu que com especificaven Zeichner (1982) i Dellvalle (2014), fa falta reflexionar 

sobre la pràctica d’un mateix considerant el context on aquesta es realitza. D’aquesta forma, es 

pot aconseguir viure les pràctiques des de l’experiència, millorar-les i refer-les partint de les 

accions que desenvolupa un mateix. Precisament, els mestres enquestats aprecien i recorden 

aquells mestres que permetien reflexionar sobre el propi aprenentatge. Reflexionar els ajudava a 

ser conscients dels models tradicionals que duien incorporats del seu pas a l’escola com a 

alumnes, i els deconstruïen a partir dels models innovadors que rebien a la facultat. Com es 

facilita a l’estudiant que es troba en formació inicial de mestres a la FEPTS trencar amb els 

models docents que porta incorporats? 

Les dades recollides exposen com és necessari modificar la interpretació del que es concep com 

a pràctica, considerant aquesta com la que es pot donar no només a la universitat ni a les 

escoles, sinó en qualsevol context. L’estudi de Farrero (2016) analitza la metodologia 

d’aprendre entorn de l’art contemporani que ha impartit l’equip docent aquests darrers anys. Els 

seus resultats mostren la necessitat de considerar la pràctica professional com aquella que 

existeix el primer dia en que els estudiants comencen els seus estudis.   
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El fet de concebre la pràctica professional ens condueix a interpretar les pràctiques de les 

escoles més enllà d’aquestes, perquè podem contemplar els centres educatius com una de les 

sortides laborals, però aquests contextos no tenen perquè ser els únics. És per aquest motiu que 

si des de l’organització universitària es contempla només les escoles on poder desenvolupar la 

pròpia pràctica professional, els estudiants no tindran en compte altres llocs on també podran 

exercir una vegada siguin mestres. Alhora, tampoc entendran les pràctiques que es realitzen a 

les aules universitàries com una via per progressar en la seva docència. Considerant aquesta 

situació actual, cal reflexionar sobre per què les pràctiques de magisteri es focalitzen gairebé 

sempre en centres escolars? 

Endinsar-se en altres contextos laborals i pràctics més enllà de l’educació formal pot facilitar 

adquirir una visió més oberta i transversal del què suposa la professió de mestre. Al mateix 

temps, permet conscienciar-se de la necessitat d’allunyar-nos de la reproducció de models que 

tenim tan arrelats, i que, sovint, els aboquem una vegada entrem en els contextos laborals.  

Entendre i aplicar la pràctica professional pot aportar una nova manera d’entendre l’educació i 

reinterpretar els models docents que portem incorporats de la nostra escolarització. A propòsit 

d’aquest aspecte, podem relacionar aquesta idea amb “Actituds de l’estudiant” i  “Competències 

del professorat”.  Per una banda, la primera categoria es relaciona amb com l’estudiant es 

responsable de gestionar els seu propi aprenentatge i beneficiar-se d’aquells aspectes que li 

proporcionen els docents universitaris i la pròpia universitat. Alhora, també pot considerar la 

formació complementària que ofereix la institució universitària i que pot contribuir en la millora 

del seu model docent. Aquest últim punt permet considerar la categoria “Organització 

universitària”, ja que és en aquesta que els mestres enquestats proposaven la necessitat que des 

de la pròpia universitat s’oferissin més formacions que complementessin els estudis de 

magisteri. Per altra banda, respecte a la segona categoria, cal contemplar dos aspectes. El primer 

fa referència a com la mostra analitzada valora el professorat que durant la seva formació va ser 

exigent. Paral·lelament, el segon exposa la falta d’aquesta exigència i qualitat que també van 

trobar a faltar durant els estudis.  

Els referents teòrics atribueixen importància a aquests resultats, ja que aposten per una 

necessitat de canvi en quant al rol dels docents universitaris. Aquets han de deixar d’actuar com 

a transmissors de continguts i transformar-se en mediadors que permetin guiar als estudiants en 

el seu aprenentatge. Al mateix temps, no poden abstenir-se de ser exigents en aquests processos.  

L’exigència necessària que el professorat universitari ha de demanar als estudiants es relaciona 

directament amb la categoria “Organització universitària”. En aquesta, els enquestats 

manifesten la necessitat que des de la universitat s’augmenti tant el prestigi dels estudis de 
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magisteri com l’exigència que es demana en aquesta formació, per tal de poder revaloritzar així 

la professió de mestre. 

Un altre aspecte que la mostra enquestada relaciona amb el professorat, és la necessitat que 

aquest tingui competències per desenvolupar correctament la seva pràctica professional. Aquest 

punt connecta amb la categoria de “Metodologia”, ja que aquesta recull la importància que els 

docents universitaris ofereixin processos interactius i dinàmics que impliquin el protagonisme 

dels propis estudiants.  

Els referents teòrics exposen la necessitat del treball col·laboratiu com a un aspecte essencial en 

la formació inicial de mestres. Aquest és un punt que els propis mestres enquestats han valorat 

de forma positiva, ja que permet que l’estudiant actuï de forma participativa i dinàmica. 

Juntament amb aquest fet, els enquestats també valoren haver format part de metodologies  

innovadores que els facilitessin trencar amb els models que duien integrats i realitzar un canvi 

de mirada a l’hora de concebre l’educació.  

Quan es parla de metodologies innovadores, un dels aspectes a considerar dins d’aquestes és la 

creativitat. Malgrat que des de diferents referents teòrics (Morin, 1999; Betancourt, 2000; 

Eisner, 2002; Torre, 2003; Robinson, 2012) es consideri aquest aspecte com a un punt essencial 

en formació inicial, els mestres enquestats es refereixen poc a aquesta. Aquesta situació ens 

condueix a reflexionar sobre si les metodologies que viuen els estudiants en magisteri integren 

la creativitat com a un dels aspectes claus en l’avenç de la pràctica docent .  

Els resultats de l’estudi dut a terme per Fernàndez (2016) evidencien com la metodologia de 

l’equip docent basada en l’aprenentatge entorn de l’art contemporani i desenvolupada des de la 

inter i transdisciplinarietat permet que els estudiants puguin formular processos d’aprenentatge 

que són creatius i que els ajuden a desplegar pràctiques professionals distintes que xoquen amb 

els models docents rebuts durant la seva escolarització. 

D’acord amb les dades obtingudes en aquest estudi caldria estudiar els motius que condueixen a 

la mostra enquestada a considerar com els seus estudis els van permetre trencar amb els models 

que tenien integrats i obrir la seva mirada cap a altres formes de concebre l’educació. Aquesta 

investigació, alhora, facilitaria evidenciar si el treball a través de l’art contemporani permet dur 

a terme pràctiques que siguin més creatives, perquè tal i com s’ha observat, els mestres 

enquestats encara expressen un percentatge baix en relació amb aquest aspecte. Precisament, 

aquestes dades no es mostren en consonància amb els referents teòrics exposats, els quals 

aporten que la creativitat és un aspecte essencial a considerar en els estudis de magisteri actuals.  
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Considerant aquesta situació, les investigacions de Farrero (2016), Fernàndez (2016), i el 

programa ARMIF (2016) desenvolupat a la FEPTS, evidencien els primers resultats que 

exposen com els estudiants que han rebut formació mitjançant la metodologia d’aprendre entorn 

de l’art contemporani i, alhora,  des de la inter i la transdisciplinarietat, manifesten diferències 

en quant als mestres enquestats en aquesta tesi.  Contràriament a la mostra enquestada, les veus 

d’aquestes investigacions expressen una visió diferent de la seva formació rebuda, i fan una 

interpretació més creativa, reflexiva i oberta entorn a l’anàlisi de la seves pràctiques 

professionals desenvolupades durant la carrera.  

Després d’haver realitzat l’anàlisi i valorar els resultats, cal que reflexionem sobre com aquests 

han sigut viscuts durant els nostres estudis de magisteri realitzats a la FEPTS.  Com s’ha anat 

formant el nostre becoming teacher-researcher al llarg de la nostra formació inicial de mestres?  

En el meu cas, els estudis viscuts m’han facilitat viure encounters que m’han permès  realitzar 

pràctiques professionals distintes com a mestra als contextos escolars on he treballat. 

Seguidament, en el pròxim bloc d’aquest estudi, es despleguen i s’especifiquen aquests 

encounters mitjançant la narració del meu propi relat autobiogràfic.   

La intenció d’aquesta segona part és mostrar aquells punts de la formació rebuda que m’han 

permès, com a mestra, realitzar pràctiques professionals distintes. Els indicadors obtinguts es 

contrasten amb els relats autobiogràfics i les entrevistes de tres mestres que han sigut escollides 

de la mostra investigada del primer bloc de l’estudi (a excepció d’un cas, tal i com ja s’ha 

explicat anteriorment) per poder mostrar què els ha facilitat a elles realitzar aquestes pràctiques 

professionals distintes. Es parteix de l’anàlisi d’aquestes mestres per poder generalitzar-ho a 

altres casos. 
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2. SEGON BLOC
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2.1. CAPÍTOL 5: A LA DERIVA EYE TRIP. 

 

En els següents capítols em situo com a investigadora del meu propi relat autobiogràfic i mostro 

aquelles condicions que, dins de la meva formació inicial de mestre a la FEPTS, m’han ajudat a 

realitzar pràctiques professionals distintes en els meus contextos escolars com a mestra. Aquesta 

narració va acompanyada d’una polifonia de veus on s’inclouen fragments de les entrevistes i 

dels relats autobiogràfics de tres mestres que realitzen pràctiques professionals distintes a les 

seves escoles, i que dialoguen des de la semblança o dissidència amb aquelles condicions, 

aquells encounters, que per a mi han sigut significatives durant la meva formació. Aquest diàleg 

permetrà extreure uns indicadors que mostraran quines són aquelles condicions de la formació 

inicial rebuda que permeten desenvolupar pràctiques professionals distintes als mestres formats 

a la FEPTS. Aquests indicadors obtinguts s’assenyalen al lector durant el desenvolupament 

dels capítols ja que també fan referència al procés categorial utilitzat en el primer bloc. El 

motiu és perquè, en molts casos, els indicadors que emergeixen al llarg de la narració són els 

mateixos que els categoritzats en l’A1 (mestres enquestats). Aquesta organització ens permetrà 

facilitar la triangulació recollida en el capítol 6. 

 

El fil conductor que uneix els següents capítols és una al·legoria a l’obra d’art Barcelona Eye 

Trip de l’artista Francesc Ruiz (2008), la qual m’ha facilitat un préstec de consciència per crear 

la meva pròpia obra: A la Deriva Eye Trip. Una producció artística en forma de mapa 

deconstruït on destaca la presència de les obres de l’artista Daniel Canogar com a fil conductor. 

El mapa permet una deriva per les experiències personals i professionals que he viscut durant la 

meva formació docent. El concepte deriva prové del situacionisme, un moviment d’avantguarda 

europeu que va sorgir a finals dels anys 50 i que va generar una estètica i una de les bases 

teòriques més consolidades de la crítica de la societat i de la cultura contemporània. El 

pensament situacionista va ser una reacció contra la ciutat reglada i encotillada del moment. Va 

ser una ocasió per reflexionar sobre l’art, la política i la ciutat, i investigar nous models 

espacials i comportaments socials. En aquest context es van començar a buscar alternatives de 

viure a la ciutat i es va proposar una actitud inconformista amb l’experiència urbana. En aquest 

context neix la “Teoria de la deriva”, proposada per Guy Debord l’any 1958. Es defineix el 

concepte de  deriva com “una tècnica de pas ininterromput a través d'ambients diversos” 

(Debord, 1958, p. 1). Durant el recorregut, els cossos s’apropien dels espais, els transformen per 

mitjà de la imaginació i creen una geografia invisible a base de records i emocions. Incorporen 

elements com la sorpresa, la provocació o la contemplació i es proposa un intent de lectura 

crítica dels espais. És per aquest motiu que l’obra que he creat porta per títol A la Deriva Eye 

Trip. Una deriva que flueix a partir d’allò que els ulls observen en un ambient, en aquest cas, un 
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magatzem amb objectes de segona mà que durant la meva infància va ser significatiu. Dins 

d’aquest, cada element que reposa en l’espai permet apropiar-se d’un record, d’unes converses 

que formen part de la meva experiència i que donen lloc al passeig, a la sorpresa, al joc i a 

l’espontaneïtat. 

 

A continuació es mostra la producció artística realitzada que guiarà l’estructura narrativa dels 

següents capítols. 
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Imatge 30. A la Deriva Eye Trip. 
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2.1.1. Hipocampo. Mapejant la pròpia narració autobiogràfica 

 

	
 

 

 

Entro al magatzem. Faig deu primeres 
passes i em venen a la memòria tots els 

records d’aquest lloc. Feia anys que no hi 
havia tornat. El local ara es veu diferent, 

potser més ordenat, menys caòtic, amb màquines 
més complexes, més modernes. Encara hi ha objectes 

de segona mà: teclats, cintes de vídeo, CDS, cassets, 
bombetes de totes mides, i metres i metres de cable 

elèctric de tots els colors.  Observo. Passejo. 
Immersa en els meus pensaments, sense adonar-me’n, 
començo a establir conversa amb tres dones que em 

trobo. M’acompanyen. Alguna cosa em fa sentir 
propera a elles...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 32. Canogar, D. (2009). Hipocampo.  [Estructura artística]. 
Madrid, Espanya: Galería Max Estrella. Extret de: 
http://www.danielcanogar.com/es/obra/hipocampo 

	

Imatge 31. A la Deriva Eye Trip 

(Fragment) 
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Si tots els mapes del món fossin destruïts i desapareguessin per 

ordres d’alguna ment malèvola, tots els homes tornarien a estar 

cecs, totes les ciutats serien estranyes entre si, totes les marques de 

la terra es convertirien en senyals sense significat apuntant cap al 

no res.                                                                     

BERYL MARKHAM  

West with the Night, 1983 

 

Quines estructures mentals reprodueixen els mapes? Quins interessos de poder hi ha darrere 

seu? Són canviants? Què amaga la seva superficialitat? Sabem llegir un mapa?  

 

Beryl Markham (1983) en el seu relat West with the Night descriu un mapa com aquell que ens 

diu: "Llegeix-me amb cura, segueix-me de prop i no dubtis de mi". I continua: "Sóc la terra al 

palmell de la mà. Sense mi, estàs sol i perdut". Des d’aquesta perspectiva es mostra el mapa 

com a element essencial, verídic, indiscutible i inequívoc en la guia de l’home per l’espai 

conegut i desconegut. El mapa com a únic element a considerar, que mostra una autoritat que 

pot ser difícil de ser desplaçada, documents que poden arribar a ser considerats conservadors, 

però que com a contraposició d’aquesta idealitat, segons Brian J. Harley (2005), “en realitat mai 

no acaben sent neutrals.” (p. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 33. Kay, E. (1961). World map. [Fotografia]. Madrid, Espanya: FactumArte. 
Extret de: http://www.factum-arte.com/pag/144/Emma-Kay 
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El mapa A la Deriva Eye Trip tampoc és neutral i segurament tampoc no pot ser considerat com 

a un mapa. La raó és que hi mostro aspectes que en els mapes quotidians no sempre surten: la 

història del paisatge, del temps, de l’espai i de l’experiència humana. D’una experiència en 

particular, concreta, però viva en la contemplació del “mapa”. Com l’artista Emma Kay (1961) 

quan reconstrueix històries en els mapes a partir dels seus records.  

 

El meu mapa està creat a partir de la reconstrucció d’històries que potser no són històriques ni 

èpiques com l’autora mostra a la seva obra World map però sí que parlen d’una història, d’una 

geografia a partir dels meus records. És un instrument abstracte en el qual s’ha de conèixer el 

codi per tal de poder-lo entendre. No és un mapa que et guiï, que t’indiqui un itinerari a seguir, 

sinó que et dóna  una visió global del que és el meu recorregut autobiogràfic com a estudiant de 

la FEPTS, com a mestra i com a persona que habita el món actual.  

 

Els espais per on transitem i habitem al llarg dels anys són importants, ens transporten records, 

memòries que sovint van lligades a la nostra experiència, ens evoquen sentiments i reflexions 

com les que fa Perec (2001):  

 

El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. El tiempo se lo lleva 

y solo me deja unos cuantos pedazos informes. Escribir: tratar de retener algo 

meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva, arrancar unas migajas precisas al 

vacío que se excava continuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca 

o algunos signos. (p. 139-140) 

Imatge 34. Kay, E. (1961). Ampliació d’un fragment de l’obra World map. 
[Fotografia]. Madrid, Espanya: FactumArte. Extreta de: http://www.factum-

arte.com/pag/144/Emma-Kay 
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Escriure és la manera de retenir aquestes experiències en el present, de recordar-les, d’evocar-

les una altra vegada. L’escriptura reflexiva és la que permet endinsar-se en un mateix, trobar la 

pròpia identitat narrativa, arribar a l’essència d’aquells moments i espais viscuts que han quedat 

integrats i han anat construït la nostra personalitat. Aquest procés reflexiu és el que em va 

permetre fa uns anys, durant l’escriptura del meu segon relat autobiogràfic, connectar la meva 

passió amb la professió de mestra, amb la qual cosa vaig descobrir d’on sorgia l’essència de la 

necessitat de generar pràctiques professionals distintes. Duia una creativitat interior que sempre 

havia vinculat a una part més plàstica i artística, però va ser durant la meva formació inicial de 

mestra que vaig poder traspassar aquesta creativitat a la meva docència.   

 

És aquesta simbiosi entre la meva passió i la meva professió la que em fa recordar un espai que 

va ser significatiu durant una etapa de la meva vida. M’agradaria recuperar aquell lloc, aquella 

olor freda de maquinària, de ferro, de gasoil i plàstic. El recorregut que durant un temps de la 

meva infància feia en el magatzem de maquinària de segona mà dels meus tiets quan els anava a 

visitar. Un lloc gegant, infinit, ple de ferros i planxes, però també de petits tresors: llibres, 

taules, cadires, bombetes, pantalles... Objectes que reposaven esperant ser recuperats i 

transformats en una altra vida, objectes que em cridaven i em despertaven la creativitat. 

Objectes com els que també recupera de les deixalleries l’artista Daniel Canogar36 per convertir-

los en obres d’art.  

 

Necessitava poder connectar aquest procés reflexiu que teniu entre mans amb un artista que 

m’ajudés a establir relacions amb experiències de la meva vida personal. No hem de deixar de 

banda que estem escrivint una tesi que parteix d’una narració autobiogràfica i, per tant, les 

vivències importants que haguem tingut al llarg de la nostra vida són indissociables dels 

processos que formen part de la nostra formació. Gutiérrez (2014) basant-se en les aportacions 

d’Hernández i Barragán (1991-92) manifesta la importància sobre “com els records 

autobiogràfics suposen una reflexió sobre les marques que van quedar de l’escolaritat i una 

brúixola pel model de professor que anhelen ser” (p. 25). D’aquesta forma, les experiències 

viscudes en el nostre passat poden ajudar en la construcció del model docent que vulguem 

desenvolupar com a mestres.  

 

 

																																								 																					
36 Daniel Canogar (Madrid, 1964) és  un artista visual que treballa amb fotografia, vídeo i instal·lacions. El seu 
treball es basa  en un punt mig entre l’humanisme i la ciència i explora com els nostres sentits s’adapten als avenços 
tecnològics.  
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Canogar és el fil conductor escollit en aquest relat autobiogràfic perquè ha estat l’artista més 

rellevant amb el qual m’he endinsat com a mestra a l’escola durant el curs 2014-15, coincidint 

amb l’escriptura dels inicis d’aquesta tesi. Vaig escollir aquest autor perquè feia uns anys 

l’havia descobert durant la formació inicial de mestres en l’assignatura d’Arts Visuals i Plàstica, 

i quan vaig veure les seves obres em van captivar. Vaig decidir que quan fos mestra les 

compartiria amb el alumnes i va ser durant el curs exposat que vaig veure l’oportunitat de fer-

ho. Les obres de l’artista es relacionaven significativament amb els continguts que treballaven 

tant els alumnes de 5è en la matèria de Taller d’Anglès, com els alumnes de 6è en la matèria de 

Science. Més endavant, aprofundirem en aquestes dues experiències. Així doncs, tot i ser dos 

cursos diferents i tractar-se d’assignatures també distintes, es va partir del mateix autor. Junts 

vam poder endinsar-nos en els continguts a treballar mitjançant les obres de l’artista, que ens 

van permetre establir diàlegs, relacions i aprenentatges significatius. Juntament amb aquesta 

experiència, amb alguns alumnes de 6è vam tenir l’oportunitat d’assistir al III Congrés Híbrid 

entre Arts, Ciències i Educació de la UdL (2014-2015), on Canogar era l’artista convidat. En 

aquest esdeveniment, vam exposar l’experiència que nosaltres havíem treballat a l’escola en 

relació amb la seva obra, i vam tenir l’ocasió de conèixer-lo en persona, rebre la seva opinió 

respecte al treball que havíem desenvolupat, i aprofundir en la seva obra a través de les seves 

paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda d’haver establert vincles més forts amb l’obra de Canogar, i per tant, passar a ser més 

significativa i propera, també té certes coincidències amb l’obra de Shiota, una de les artistes 

que ens ha facilitat un préstec de consciència en el primer bloc de la tesi. Mentre Shiota utilitza 

fils per establir connexions entre els objectes de les seves obres,  Canogar utilitza munts de 

cables elèctrics. Els dos tenen un punt en comú: per les xarxes de les seves obres hi circula vida, 

mort, memòries, experiències... I en tots dos casos podem trobar la idea compartida de relació, 

Imatge 35. Daniel Canogar al III 
Congrés Híbrid entre Arts, 
Ciències i Educació. 

Imatge 36. Dues alumnes de 5è 
i 6è explicant el projecte al III 
Congrés Híbrid entre Arts, 
Ciències i Educació. 

	

Imatge 37. Dues alumnes de 5è 
i 6è juntament amb la 
investigadora d’aquesta tesi 
explicant el projecte al III 
Congrés Híbrid entre Arts, 
Ciències i Educació. 
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connexió, informació i rizoma. Aquests són termes que van molt en consonància amb les dues 

investigadores d’aquesta tesi, amb entendre la nostra forma de vida a l’hora de concebre 

l’educació exercint els principis de connexió i heterogeneïtat dels quals aporten Deleuze i 

Guattari (2015): “qualsevol punt del rizoma pot ser connectat amb qualsevol altre, i ha de ser-

ho” (p.13). Nosaltres entenem l’educació com aquest rizoma, que estableix ponts entre matèries, 

entre continguts, entre alumnes i entre contextos d’aprenentatge. L’obra Hipocampo de Canogar 

porta a reflexionar sobre aquestes relacions que s’estableixen, i com, juntament amb l’obra 

World map de l’artista Kay (1961), donen una altra visió sobre com pot ser un mapa, un mapa 

deconstruït, connectat, retrat d’un col·lectiu de secrets continguts en els materials electrònics 

rebutjats, mirall de cossos fràgils i intercanvis d’informació natural. Hipocampo reflecteix molt 

bé l’objectiu d’aquest segon bloc:  

 

Detectar i analitzar quines condicions de la formació inicial del mestres, la qual 

permet educar en la diversitat i l’heterogeneïtat, faciliten als mestres que treballen en 

un context escolar realitzar pràctiques professionals distintes.  

L’obra de Canogar il·lustra com al llarg d’aquest capítol s’establiran diàlegs entre la meva 

narració autobiogràfica i els relats autobiogràfics i les entrevistes que es realitzen a tres mestres 

que també desenvolupen pràctiques professionals distintes en els seus contextos escolars, amb la 

qual cosa teixirem ponts entre els encounters viscuts durant la formació inicial de mestres. 

Com s’evidencia al llarg d’aquesta narració, tinc la necessitat d’utilitzar imatges o obres 

d’artistes que em facilitin préstecs de consciència per explicar visualment conceptes que 

s’acompanyen de paraules. Al llarg dels anys, he escrit diversos relats que recollien el meu 

passat, el meu present i el meu futur, ja que tot i que els relats autobiogràfics es basin en les 

experiències viscudes, en allò que ens ha passat, aquest diàleg monologal també ajuda a situar-

nos en una identificació de la nostra identitat docent en un futur proper. Sartre (1960) exposa 

que el mètode biogràfic té per objectiu donar compte del projecte en direcció al futur. Futur, 

present i passat, passat i memòries, records que recullen el procés de la meva formació de 

mestra. La imatge 40 és una petita síntesi d’aquestes experiències viscudes al llarg d’aquests 

anys, on tant la formació viscuda com els contextos laborals han contribuït a formar la meva 

identitat docent.  
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Imatge 38. Formació i recorregut professional. 
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Retrocedir en el passat és el motiu que em porta a recuperar l’espai del magatzem, un lloc que 

durant un temps va ser important perquè passejar entre les rampoines i trobar petits objectes que 

esperen ser recuperats suposava una font de plaer. Segons Larrossa (2003), és l’experiència 

d’habitar un espai, un espai on vivim la nostra vida, on connectem amb nosaltres mateixos i li 

atribuïm un significat especial que permet vincular-ho amb la nostra essència. Sempre m’ha 

agradat jugar amb elements diversos, materials, donar-los vida, transformar-los i viure un procés 

creatiu. Gaudeixo quan em perdo per mercats, fires o contenidors on hi ha objectes que poden 

ser rescatats. Canogar va als centres de reciclatge i abocadors a la recerca d’aparells electrònics 

per inspirar-se en les seves obres. Són moments “fotosafari”, com ell descriu. En el meu cas, el 

ventall s’amplia a tots els objectes amb una finalitat semblant a la de l’artista: donar una altra 

oportunitat, una altra vida a allò que ja està en desús. Recuperar la memòria perduda d’aquell 

objecte, despertar un sentiment de nostàlgia i, fins i tot, voler millorar la societat reduint el 

consum compulsiu, del qual no sempre em puc lliurar.  

 

Per poder recuperar aquest espai del magatzem, prenc com a préstec de consciència una obra 

que va reclamar la meva curiositat durant el meu pas per l’exposició Espècies d’espais: Bcn Eye 

Trip (Francesc Ruiz, 2008). Quan vaig apropar-me a l’obra em vaig adonar que era una peça 

que requeria profunditat i temps per poder ser compresa. No n’hi havia prou en fer una mirada 

superficial si volies descobrir què s’hi amagava. 

 

		 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 39. Ruiz, F. (2008). Bcn Eye Trip. [Fotografia] Barcelona: 
Espanya: MACBA. Extreta de: 

http://www.diariodecultura.com.ar/musica/en-vacaciones-de-invierno-el-
arte-es-el-mejor-plan-para-los-chicos/ 
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El quadre representava un mapa de Barcelona, fragmentat, reticular, de tres colors (groc, 

vermell i blau) plasmats en tota la grafia institucional publicitària durant les Olimpíades del 92 i 

que resumeixen els conceptes de bar, cel i ona. S’observava una imatge a vista d’ocell de les 

petites quotidianitats que habiten dins la ciutat, d’escenaris populars, de relacions humanes i 

d’històries que necessiten ser mirades gairebé amb lupa per comprendre la seva realitat i que no 

sempre acabem de descobrir: dos (ossos) homosexuals desorientats per Nou Barris, una jove 

nua caminant per l’Eixample, un executiu a Sant Gervasi...  Ruiz (2008) mostra una cartografia 

de Barcelona on no sempre es veu la cara més bonica, moderna, cosmopolita i exemplar de la 

ciutat, sinó que també mostra altres realitats socials, situacions, trobades, successos que també 

existeixen sota la coneguda marca Barcelona. El lector pot passejar per aquestes realitats de 

forma lliure, dissenyant el seu propi recorregut per l’espai, “posant en pràctica una mena de 

voyeurisme aleatori per l’interior de centenars d’escenaris casolans que mostren les similars - i 

inevitables - particularitats d’una mateixa col·lectivitat a la qual pertanyen” (Blanch, 2014, p. 

1). 

 

Observar Bcn Eye Trip (2008) va transportar-me a la meva experiència personal, al fet de 

comprendre la necessitat d’aprofundir i reflexionar sobre el meu relat autobiogràfic, a entendre 

com realitzo les meves pràctiques docents. Larrossa (2003) afirma que “tot el que passa,  passa 

cada vegada més de pressa, i tot s’acaba reduït a un estímul fugaç i instantani que acaba sent 

substituït per un altre estímul o excitació igualment fugaç i efímera” (p. 106). D’aquesta forma, 

l’experiència és cada vegada més rara per falta de temps i, davant d’aquesta necessitat, el ritme 

trepidant em portava a fer una parada en el camí. L’obra de Ruiz (2008) podia ser contemplada 

de forma superficial, com quan a vegades visualitzo les meves pràctiques els dies que tinc 

acumulació de feina i falta de temps, o podia ser contemplada amb profunditat, com quan 

necessito ordenar els pensaments i tinc la necessitat d’escriure i reflexionar sobre el que faig a 

l’escola per tal de prendre consciència i millorar-ho.   

 

Pel que fa a aquesta idea de profunditat que em va transmetre l’obra de Ruiz (2008), cal afegir-

hi les experiències viscudes a l’escola on vaig treballar com a mestra durant el curs 2014-15 a 

través de l’artista Canogar. El vincle entre les seves obres d’art i el propi autor es va estrènyer i 

va passar a formar part d’un procés de creixement personal i professional. És per aquest motiu 

que la seva presència s’uneix amb els préstecs de consciència que em va transmetre l’obra de 

Ruiz (2008). Canogar, alhora, mostra objectes a les seves obres que podrien ser recuperats del 

magatzem per on transitem i estableix d’aquesta forma un nexe d’unió entre l’espai, els objectes 

i les seves peces artístiques.  
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A la Deriva Eye Trip, com succeeix de forma similar a l’obra de Francesc Ruiz (2008), 

s’observen quatre colors: el blau, el verd, el taronja i el vermell. Cadascun d’aquests colors 

simbolitza els elements que apareixen en el transcurs de la deriva. El blau mostra la presència de 

les obres de Canogar. A nivell social associem aquest color a la tecnologia, i les obres d’aquest 

artista ens fan reflexionar precisament sobre aquest concepte. El vermell representa l’espai del 

magatzem, el logotip de l’empresa ha estat tradicionalment vermell. El taronja és un color que 

transmet força intel·lectual i cerca constant del coneixement, com és el cas de les mestres 

entrevistades, per aquest motiu s’associa aquest color a la seva presència.  Finalment, el verd és 

el color que em representa al mapa, ja que hi tinc predilecció. Tot i la correspondència d’aquests 

quatre colors a aquests elements, si aprofundim en el mapa, ens adonarem que no sempre 

corresponen les imatges amb el color pertinent, sinó que en alguns casos s’acaben intercanviant 

per evidenciar les relacions que sorgeixen en el relat mateix. 

 

Pel que fa a aquest aspecte, un element a contemplar en l’obra són les persones i les relacions 

humanes que s’hi estableixen. Fa uns anys, el magatzem era un lloc concorregut. Sovint, els 

pagesos de la comarca hi anaven més per xerrar que per comprar. Comprar era l’excusa, però 

l’espai facilitava un punt de trobada, una àgora pública del territori on es debatia sobre la collita, 

els bars i xafarderies diverses mentre s’anava a la recerca de rampoines preparades per tornar a 

ser usades. La situació em transporta a l’obra de Egolactante de l’artista Javier Peñafiel 

exposada a la nostra facultat durant el curs 2009. En aquesta obra, s’hi veu l’Egolactant, un 

personatge que funciona com a alter ego de Peñafiel, amb vida pròpia i que es construeix amb 

la identitat de les persones. L’Egolactant suggereix tres processos per construir la nostra 

identitat. El primer es basa en un procés monologal, com un acte-reflexió. El segon intenta 

establir un procés dialògic amb altres persones. I el tercer es basa en un procés d’escoltar 

l’àgora polifònica, a la plaça pública. A través d’aquests tres processos es va construint la nostra 

identitat personal i professional. Les persones que transitaven pel magatzem evidenciaven 

aquestes tres fases. És per aquest motiu que dins del mapa A la Deriva Eye Trip és essencial 

reconèixer la presència de les mestres entrevistades que realitzen pràctiques professionals 

distintes en els seus contextos educatius. Tres dones particulars deambulen pels llargs 

passadissos, cadascuna a la recerca d’un objecte especial: uns engranatges, una ballarina amb el 

braç trencat i un manyoc de cables elèctrics. Objectes que representen la seva individualitat. 

 

Quan em plantejo aquesta tesi ho faig amb la finalitat de voler millorar en la meva pràctica 

professional. En el meu entorn es reflexiona poc sobre la pròpia docència, la necessitat de 

desenvolupar pràctiques de forma distinta, d’investigar, de compartir experiències. És per 

aquest motiu que tinc la necessitat de trobar aquestes mestres que han rebut formació en el 

mateix context que jo, i conèixer quins són aquells aspectes que, durant la seva formació inicial 
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a la FEPTS, els han permès desenvolupar pràctiques distintes a les seves escoles. La falta de 

reflexió en el meu entorn em transporta a fer una comparació similar a la que Debord (1967) 

exposa en la “Societat de l’Espectacle” quan parla de l’alienació del proletariat: “El pseudo-oci 

del proletariat convertit en masses de consumidors passius i satisfets, en agregat d’espectadors 

que assisteixen a la seva pròpia alienació sense oposar cap resistència” (p. 12). Els consumidors 

que han passat a obeir de forma gairebé maquinal sense escoltar-se a ells mateixos em recorden 

els mestres que els costa sortir de la zona de confort. Segons White (2009), la zona de confort és 

“un estat de comportament en el qual la persona opera en una condició d’ansietat neutral, 

utilitzant una sèrie de comportaments per aconseguir un nivell constant de rendiment sense 

sentit del risc” (p. 2). En altres paraules, entenem la zona de confort com aquella on ens trobem 

i on, mentre fem coses, ens hi sentim còmodes, hi estem acostumats i passa a formar part de la 

nostra rutina. El fet de situar-nos sempre dins d’aquesta zona de confort fa que sovint no 

explorem altres vies i no ens atrevim a fer coses noves, ja que les percebem com una font de 

perill, no dominades i incertes. D’aquesta forma, per por, per inseguretat, pel què diran, per 

excés de feina, molts mestres prefereixen mantenir-se dins de la seva zona de confort abans que 

sortir i experimentar dins del seu propi context, amb la qual cosa, si aquest context no t’empeny 

a buscar noves mirades, o l’interès personal no és prou fort com per cercar altres vies, és molt 

més fàcil tornar-se consumidor passiu, és a dir, mestre passiu.  

 

Les tres mestres que comparteixen espai a A la Deriva Eye Trip juntament amb la meva 

presència són: LF. (promoció, 2010-11), MR. (promoció, 2012-13) i MG. (promoció 2013-14). 

Per dur a terme la selecció es va tenir en compte que les participants tinguessin unes 

característiques en comú: que estiguessin exercint de mestres en un centre educatiu durant tot un 

curs, que la formació inicial de mestres els hagués permès realitzar pràctiques professionals 

distintes i que al llarg de la seva formació haguessin escrit diversos relats autobiogràfics. Com 

ja s’ha explicat al primer bloc, la selecció es va fer a partir de les respostes obtingudes de la 

mostra de les enquestes, com és el cas de l’LF i l’MR. El cas de l’MG és diferent, ja que no 

forma part de la mostra analitzada perquè quan es va fer el buidatge de les enquestes no va 

trobar-se cap altre cas significatiu que desenvolupés pràctiques distintes de forma destacada 

durant un curs seguit i, a més, complís amb les característiques anteriors. El motiu principal és 

degut al context de crisi econòmica que ha estat vivint el país al llarg d’aquests últims anys, així 

com la dificultat que tenen els estudiants de magisteri de les últimes promocions a l’hora de 

trobar una feina estable. El cas de l’MG és especialment rellevant ja que, igual que l’MR, 

deixen un context laboral segur per endinsar-se en un món econòmicament incert  durant uns 

anys en què és complicat accedir a la professió. A més a més, l’MG és un cas interessant, ja que 

ens mostra com viu la seva experiència mentre estudiava el GEP i alhora treballava a la borsa de 

secundària. D’aquesta forma, ens dóna una visió des de dos punts de vista diferents: com viu la 
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seva docència i la seva formació al mateix temps, i quin és el món que es viu en l’educació 

secundària quan un professor exerceix pràctiques professionals distintes.   

Per tal de poder identificar millor les veus dels tres casos al llarg de la narració, a continuació 

s’exposa la llegenda que permet identificar cada fragment extret dels diferents documents 

analitzats de les mestres seleccionades: 

MG: 

• Relat autobiogràfic – 3r curs GEP (Pràctiques a les escoles): MG. RA1 

• Relat autobiogràfic- 4t curs GEP (Menció en Educació Especial): MG. RA2 

• Relat autobiogràfic- 4t curs GEP (Pràctiques a les escoles): MG. RA3 

• Relat autobiogràfic - MEI: MG. RA4 

• Relat autobiogràfic – MEI: (TFM): MG. RA5 

• MG. Entrevista 

 

MR: 

• Relat autobiogràfic- 1r curs GEP: MR. RA1 

• Relat autobiogràfic- 2n curs GEP: MR. RA2 

• Relat autobiogràfic- 3r curs GEP: MR. RA3 

• Relat autobiogràfic- 4t curs GEP (Menció en EE): MR. RA4 

• Relat autobiogràfic- 4r curs GEP (Menció en EE- Pràctiques a les escoles): MR. RA5 

• MR. Entrevista. 

 

LF: 

• Relat autobiogràfic - 2n curs EE:  LF. RA- EE 

• Relat autobiogràfic - MEI LF. RA-M 

• Relat autobiogràfic- MEI (segona part): LF. RA-M2 

• LF. Entrevista 
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Davant la interacció que estableixo amb les tres mestres al llarg del relat autobiogràfic d’acord 

amb els encounters que per a mi han estat significatius i que, alhora, també ho han estat per a 

elles, em qüestiono: com les ha empoderat la formació inicial de mestres a fer pràctiques 

heterogènies? És un aspecte que va més enllà de la formació rebuda? La seva experiència és 

rellevant perquè després d’escoltar els seus relats i realitzar les entrevistes, m’adono que han 

contribuït a què reflexionés i entengués una part de la meva identitat emmirallant-me en els seus 

casos, i he trobat similituds que m’han ajudat a comprendre el perquè de les meves accions en 

docència. 

 

Prenent com a referència tots els aspectes exposats, em disposo a fer un relat autobiogràfic que 

flueix en un mapa deconstruït que va més enllà de la superficialitat, que requereix ser llegit 

entre línies o com descriu Brian J. Harley (2005) quan defineix el concepte deconstrucció 

aplicat als mapes: “nos insta a leer entre las líneas del mapa, en los márgenes del texto, y a 

través de sus tropos, para descubrir los silencios” (p. 4). Com també manifesta l’autor, 

“deconstruir es reinscribir y reubicar significados acontecimientos y objetos dentro de 

movimientos y estructuras más amplios” (Brian J. Harley, 2005, p. 11). 

 

D’aquesta forma, no es pot entendre l’obra que us mostro si no existeix aprofundiment. Només 

així es comprèn el diàleg existent entre els elements principals que habiten l’espai, el recorregut 

de la deriva. Com també succeeix a l’obra de Francesc Ruiz (2008), l’espectador ha d’endinsar-

se en les imatges i els pensaments que flueixen en el transcurs, ja que aquests són la bastida de 

les reflexions, unes idees que emergeixen de la necessitat de millorar i entendre el perquè de la 

pròpia pràctica professional i comprendre: com m’ha ajudat la formació rebuda a la FEPTS a 

què  jo realitzi pràctiques professionals distintes?  

 

Aquest relat autobiogràfic va més enllà d’un diàleg monologal amb mi mateixa, d’un mètode 

que em permet posicionar-me i que m’ajuda a excavar en els meus (anti) fonaments en un 

procés d’investigació (Hernández, 2011).  Aquesta narració és com una àgora que es construeix 

partint d’un procés polifònic amb altres mestres, on al mateix temps s’hi teixeixen altres 

experiències. És un text narratiu on es van incorporant tots aquests aspectes amb la finalitat de 

desenvolupar un exercici de reflexibilitat que trenca amb l’hermetisme i aposta per convertir-se 

en una experiència oberta i pública perquè pugui ser interpretada, estudiada, analitzada i 

completada.
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2.1.2. Circadian rhythms. Estímuls lluminosos en la formació de mestra 

 
 

 

 

 

... Bombetes! Què boniques! Tan polides, 

transparents, fràgils, lluents, aviat 

obsoletes. La bombeta com a representació 

d’una bona idea. Del VOILÀ! Us ha passat mai 
a vosaltres?. Recordo el clic! del meu segon 

relat autobiogràfic. S’encén i s’apaga, 

s’encén i s’apaga, s’encén i s’apaga. Com 

les idees que passegen pel meu cervell quan 

les vull transformar en paraules. Com si el 

meu cervell fos l’obra Circadian Rhythms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 41. Canogar, D. (2009). Circadian Rhythms.  [Estructura 
artística]. Lima, Perú: Fundación Telefónica. Extret de: 

http://www.danielcanogar.com/es/obra/circadian-rhythms 

Imatge 40. A la Deriva Eye Trip 
(Fragment) 
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Cursar l’assignatura de PCEII durant el segon curs del GEP va ser com trobar-se dins de l’obra 

Circadian Rhythms (2009) a causa del gran volum d’idees que em va generar. Era com estar 

envoltada de bombetes que s’encenien i s’apagaven a ritmes trepidants. Fins aquell moment, 

mai no havia viscut un trencament interior tan fort que em fes trontollar tant la vida professional 

com la personal. És per aquest motiu que, en primer lloc, necessito retrocedir en el temps per 

comprendre com em va influenciar aquesta matèria.  

 

Dos anys abans de cursar PCEIII havia acabat la carrera de Publicitat i Relacions Públiques i 

havia estat treballant en una multinacional d’investigació de mercats, però aquell context no em 

satisfeia, era molt competitiu, poc humà, no m’hi sentia còmoda i em generava certes 

contradiccions que no em permetien acabar de sentir-me realitzada. Per aquest motiu, malgrat 

anar en contra del que tothom esperava de mi, vaig decidir abandonar aquell context, començar 

de nou una altra vegada, aquest cop a Lleida, i començar el GEP. Malgrat que durant uns anys 

vaig pensar que era un cas únic o, si més no, poc habitual, les tres mestres entrevistades en 

aquesta tesi van viure un procés similar al meu. Aquesta coincidència m’ha permès identificar-

me en els seus casos i reflexionar sobre la necessitat que vaig tenir en el canvi del meu rumb 

professional. Alhora, el fet d’haver viscut aquesta situació, també m’ha permès comprendre de 

forma més propera les decisions en cadascun dels seus relats autobiogràfics.  

 

Els nostres quatre casos són similars respecte a una decisió que vam prendre en un moment 

determinat de la nostra vida. Davant de les dificultats que suposen els canvis, les pors i les 

incerteses que es generen quan se surt de la zona de confort, el neguit d’enfrontar-se a un nou 

context i de llançar-se a allò desconegut, totes quatre vam decidir canviar de professió. En dos 

dels casos les mestres havien estat ocupant aquells llocs de treball durant més de 4 i 10 anys.  

 

La mestra que havia estat més anys treballant en una altra professió és l’MR, una noia de 34 

anys amb idees molt fixes i sempre amb voluntat de millora i superació personal. Quan en 

acabar l’entrevista se li va preguntar per quin objecte li agradaria ser al magatzem de segona 

mà, va proposar uns engranatges de maquinària, que li recordaven tot l’aprenentatge adquirit al 

llarg del temps, i una similitud al treball en equip, com quan el primer engranatge es posa en 

marxa per moure els altres. L’MR es veu a si mateixa com un engranatge que abans de rodar en 

el món de l’educació va treballar durant 10 anys en el sector de les finances. Tot i això, després 

d’aquest temps va adonar-se que es trobava estancada professionalment i necessitava renovar-

se. És per aquest motiu que va decidir cursar el GEP a la FEPTS. Trobem aquesta idea recollida 

en aquest fragment:  
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Durant 10 anys he estat treballant en l’àmbit de l’administració i la comptabilitat i 

m’ha motivat molt la feina, però ja aquests últims anys no em sentia gaire feliç, feia 

cursets sobre el que havia estudiat, m’anava reciclant, però no em sentia satisfeta (...), 

fins que vaig trobar el focus del meu problema: estava fent una feina que en el fons no 

havia escollit. Així que a l’abril de l’any passat, vaig començar-me a moure. A Manresa 

tenien previst fer el Grau d’Educació Infantil a la FUB i em motivava però finalment en 

fer la preinscripció em va tocar a Lleida. La idea em va encantar. A més, fer primària i 

treballar en un futur amb nens de 6 a 12 anys em resultava molt més interessant. Així 

que al juliol vaig deixar una bona feina i aquí estic. (MR. RA1) 

 

Un cas similar al de l’MR va succeir-li a l’MG, una noia de 32 anys d’edat, incansable en la 

millora de la seva formació i amb una vena científica que fa vibrar els seus alumnes en totes les 

situacions d’aprenentatge que genera. L’objecte que li agradaria ser per formar part del 

magatzem de maquinària és un manyoc de cables elèctrics, un material que representa molt bé 

els seu interès per les ciències. Al llarg d’aquest temps, després de treballar uns anys en el sector 

de la química, va iniciar-se com a professora en diversos centres d’educació secundària. 

Retrocedint en el temps, sabem que l’MG era una estudiant molt bona i, just quan va acabar la 

carrera de químiques, va tenir l’ocasió de començar a treballar en el mateix sector. Tot i que li 

hagués agradat poder continuar els estudis, empesa per les veus del seu entorn davant d’aquesta 

bona oferta laboral, finalment, va decidir agafar-la. Després de viure 4 anys en el món de la 

química va sentir que li faltava alguna cosa més i, tot i que tenia una feina estable i un sou 

generós, va optar, juntament amb el seu company, per deixar la feina, posar-se a treballar de 

professors en educació secundària i començar a cursar, al mateix temps, el GEP també a la 

FEPTS de la UdL. La seva pròpia veu exposa com, amb el canvi, tot i haver de fer balanç entre 

aspectes positius i negatius, va sortir-hi guanyant. Recull aquesta idea el següent fragment: 

 

En acabar químiques ja vaig tenir la temptació de seguir estudiant, però finalment em 

vaig decantar per l'empresa privada. Allí vaig estar quatre anys que no sé si foren 

perduts o no. Ara, després d'uns anys, faig balanç ̧ i extrec aspectes positius i negatius. 

No obstant això, cap d'ells no es pot comparar amb el repte que és l’educació i el goig 

que desprèn l'alumnat quan aprèn. (MG. RA4) 

 

Per últim, juntament amb aquestes experiències, trobem el cas de l’LF, una noia amb una 

sensibilitat especial per l’art, amb molt sentit de la justícia social i amb moltes ganes de millora 

en la seva professió. Amb 31 anys d’edat fins ara ha cursat diverses formacions universitàries. 

Al llarg d’aquests anys, a diferència dels casos anteriors, l’LF sempre ha treballat en contextos 

molt diversos abans d’arribar a fer de mestra. Ella mateixa relaciona la seva experiència 
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ambl’objecte que va escollir per formar part del magatzem: una ballarina amb el braç trencat, 

però amb la possibilitat de ser reparada. L’LF és com una ballarina giragonsant, la vida laboral 

de la qual ha transitat des d’una fàbrica càrnia, fins al món de l’hoteleria i la neteja, però també 

ha estat monitora de menjadors, model de dibuix, guia turística, auxiliar d’educació especial i, 

finalment, mestra. Tal com constata el següent comentari:  

 

 Feinetes i més feinetes, interaccions, relacions laborals, vincles: en totes elles començo 

i decideixo plegar. (LF. RA-M) 

 

Les raons per les quals l’LF va poder començar a treballar de mestra més tard, tot i tenir la 

formació per poder-ho fer abans, són diverses. Per una banda, exposa la dificultat que suposa 

entrar a treballar a la borsa de treball del Departament d’Ensenyament de Catalunya. Tal com 

exposa: “ha de sonar la campaneta!”, i aquests anys no ha estat fàcil poder tenir l’oportunitat de 

fer-ho. Per altra banda, però, tot i que aquesta dificultat podria ser relativa segons les 

possibilitats de cadascú i els interessos per poder treballar, l’LF explica que no va voler exercir 

abans de mestra per la barrera que ella mateixa es posava; és a dir, considerava que aquesta 

professió requeria massa responsabilitat i valor i, davant d’aquest fet, ella no es veia prou capaç 

per poder fer-ho bé i exercir en conseqüència amb el seu model adquirit durant la formació quan 

va acabar els seus estudis. Davant d’aquesta por, va posar estratègicament les opcions a la borsa 

de treball per tenir menys possibilitats de ser cridada i, durant aquest temps, va estar treballant 

en diversos contextos laborals, fins que, un dia, decideix enfrontar-se a les seves inseguretats:  

  

Decideixo resistir i no posar-me a treballar enlloc més fins que em vegi realment 

apurada econòmicament i, després de 2 mesos, quan em quedaven 50 euros al banc:        

“LF, has estat nomenada a l’escola X.” Alegries, nervis, tremolors, suors fredes, 

exaltació, canguelis: tot el cos era una explosió de sentiments contradictoris i la 

pregunta apareixia de nou: ho sabré fer bé? (LF. RA-M) 

 

Finalment, l’LF ja ha treballat en dos contextos escolars diferents, un dels quals ha consistit en 

fer de mestra d’atenció domiciliària d’un alumne amb càncer. L’LF sempre desenvolupa 

pràctiques en coherència amb la seva formació rebuda i cercant constantment formacions que li 

permetin trobar el seu propi model docent, el qual, segons ella, segueix sempre en construcció.  

 

En introduir-nos en aquests quatre casos, un dels primers punts que s’observa és que compartim 

de forma evident la decisió i l’actitud per optar per un canvi en les nostres vides. Totes ens 

guiem per una insatisfacció personal, la qual s’empara en marcs teòrics que fan referència al 

motiu de l’autorealització personal i professional, que s’entén com aquella que “expressa les 
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eleccions fonamentals de la persona, que signifiquen assumir, en la seva praxi social -com 

l’anticipació, la decisió i l’acció-, les direccions de la seva vida cap a fins importants que ha de 

realitzar en els seus projectes vitals” (D’Angelo, 2003, p. 111). 

 

En aquest cas, van arribar a fer de mestres havent passat per altres contextos professionals 

previs no satisfactoris i van poder desenvolupar així projectes vitals autorealitzadors, els 

quals segons D’Angelo (2002), quan parlem d’aquests estem situant als individus en els 

contextos de les seves relacions socials quotidianes com a agents crítics, reflexius i 

problematitzadors, capaços de trobar un nou sentit a les situacions interactives del seu entorn, ja 

sigui en l’activitat professional o en la seva vida personal.  
 

En tots els casos analitzats es dóna una nova resposta a l’entorn professional, ja que les mestres 

canviem de feina però, alhora, també d’entorn personal, ja que necessitem trobar un altre 

context on ens sentim més felices i realitzades. Respecte als projectes vitals autorealitzadors, 

D’Angelo (2002) fa referència a l’autodirecció com una característica rellevant de la persona 

reflexiva-creativa i en destaca l’aspecte de la seva projecció i realització personal i social. 

L’autor manifesta que són “personas con capacidad para pensar, sentir y realizar. Personas 

igualmente orientadas hacia sí mismas, hacia los demás y hacia su entorno. Personas preparadas 

para afrontar cambios y reaccionar delante de lo inesperado” (D’Angelo, 2002, p. 108). 

 

Tal i com afirma D’Angelo (2002), dins de l’autodirecció personal es pot considerar com un 

component important dels mestres reflexivo-creatius l’autonomia personal, la qual es basa en 

la posibilidad de pensar la realitat amb critèri propi i extreure les conclusions dels 

esdeveniments personals i externs. En els nostres casos, som nosaltres mateixes qui prenem 

aquesta decisió en les nostres vides, a diferència de les pressions socials i/o familiars que 

algunes vam tenir en les nostres feines anteriors. En aquesta nova situació, som les responsables 

que, des d’un punt de vista reflexionat i autocrític, valorem tots els aspectes per prendre una 

determinació davant del context viscut fins aquell moment i sobre la base de la nostra 

experiència.  

 

Respecte al meu cas, tal com he exposat al principi, entrar al GEP i cursar PCEII em va portar a 

viure un conjunt de situacions molt diverses que permetien posar-te en conflicte, reflexionar, 

trobar-te en la incertesa... Aquella era una matèria diferent a la resta, un estímul constant 

d’aprenentatge on el procés personal i el compromís com a mestra prenien un paper rellevant. 

Una de les frases que vaig escriure al llarg d’aquesta matèria va ser: l’assignatura de Processos 

m’ha marcat un abans i un després, ha fet que em replantegés el tipus de mestra que vull ser.  

En aquell temps em preguntava si aquesta experiència també seria compartida per altres 
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estudiants, si l’impacte que jo havia tingut també havia estat significatiu pels meus companys. 

Sentia que el meu cas era especial, potser perquè aquella matèria em permetia reflexionar des 

d’una vessant positiva sobre el canvi de professió que havia fet i m’ajudava a reconduir aquesta 

experiència cap a un món educatiu que fins aleshores no havia concebut. Amb perspectiva i 

escoltant les veus de les tres mestres analitzades, observo que coincidim en aquest aspecte. En 

els tres casos, cursar l’assignatura de PCEII també va suposar un trencament en la seva manera 

d’entendre l’educació, una educació que algunes d’elles fins i tot no imaginaven que era 

possible. L’equip docent va facilitar diversos contextos i activitats que van permetre a les 

mestres realitzar aquest trencament que va ser significatiu per a elles, tal com mostren les 

següents reflexions:  

 

 Un dels canvis més significatius en la meva formació, que ha marcat un abans i un 

després fins ara, ha estat la matèria de Processos i Contextos Educatius. (MR. RA5) 

 

 Jo crec que si no hagués fet Processos i Contextos no seria la mestra que sóc ara, 

n’estic seguríssima! (MR. Entrevista)  

 

T’ho juro perquè no m’hagués imaginat mai que tot el que jo creia d’educació era 

possible, perquè tenia la idea que jo el que tenia era errònia, fruit de la meva 

imaginació i de les meves ganes de canvi, i clar, quan vaig veure que tot això no només 

era possible sinó que hi havien moltíssims autors, i a més hi havia una dona a la 

facultat que valorava l’art, l’art! Tio! I feia servir l’art per l’educació, et feia xispetes, 

el cervell et feia xispetes! (LF. Entrevista) 

 

Viure PCEII mitjançant la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani va suposar 

viure una metodologia innovadora que va portar-nos a trencar amb els models docents que 

teníem integrats de la nostra formació escolar, i alhora, va convertir-se en un estímul necessari 

per poder continuar avançant en el nostre becoming teacher. Sentíem que teníem una necessitat 

de seguir connectades a aquesta matèria quan s’acabava, perquè ens ajudava a trencar amb el 

nostre model integrat de forma contínua i ens aportava una obertura de mirades diferent en el 

món de l’educació. És per aquest motiu que jo vaig seguir estudiant el MEI, i més endavant, 

vaig continuar amb la investigació d’aquesta tesi. Necessitava una via per seguir vinculada amb 

l’equip docent, per seguir les seves pràctiques, per continuar reflexionant sobre la meva 

docència i no abandonar-me al context escolar, el qual sovint t’engoleix i et permet fàcilment 

tornar a la zona de confort. El meu model està en constant deconstrucció i construcció, és per 

aquest motiu que necessito un estímul que em permeti reflexionar sobre la meva docència. 

Entrevistant les mestres vaig adonar-me que aquesta sensació també la compartien elles. Totes 
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tres exposen la necessitat que van tenir de seguir vinculades a l’estímul que generava l’equip 

docent, ja fos en la Diplomatura de mestre d’EE, en la matèria de PCEII o dins del context del 

MEI. Aquesta idea queda recollida en les següents opinions: 

 

El tribunal em deia: “Però si tens el teu estil!” Però jo deia: “No, no!  Jo necessito un 

estímul!” (...) Tot això, aquest estímul es pot perdre perquè potser tu tornes a les teves 

pràctiques inicials, és a dir, l’estímul G. és el que et fa la millora contínua, això no vol 

dir que tu segueixes avançant, però potser tornaràs als models antics. (MG. Entrevista) 

 

 Segurament si no hagués fet Processos i Contextos no seria la mestra que sóc ara, 

n’estic seguríssima! (MR. Entrevista) 

 

No sé quin és el motiu però tenen aquesta capacitat: em connecten i m’expandeixen, em 

creen una sensació de felicitat, de benestar, d’il·lusió, de desig, de gratitud.  (...) 

Propostes que parteixen de la sorpresa, de la il·lusió, de la incertesa, de la llibertat 

d’acció, propostes en les que no s’especifica res més (no fa falta, no cal i el més 

meravellós de tot és que m’encanta que sigui així), cap resultat aparent a aconseguir, 

cap objectiu tancat, limitat. Propostes, sí senyor! Propostes que obren les portes a la 

creativitat, que la provoquen, que l’alimenten i que creen el mateix que generen: 

sorpresa, il·lusió, desig, llibertat, felicitat i, sobretot, respir i aliment cognitiu, aliment 

holístic. (LF. RA-M2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge  42.  Producció elaborada per l’LF.  
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Segons les entrevistades, aquesta formació basada en la metodologia que impartia l’equip 

docent permetia dur a terme unes pràctiques que trencaven amb la resta de matèries que es 

desenvolupaven a la FEPTS. Posaven en crisi el teu model, la teva persona, i oferien gaudir 

d’activitats reflexivo-creatives que generaven processos d’aprenentatge professionals però 

també personals.  

 

Va ser en aquesta assignatura on vaig viure un dels encounters més importants que va suposar 

connectar la professió de mestra amb els meus interessos personals i aquest fet va ser possible a 

través de l’estratègia del relat autobiogràfic. Mitjançant el desenvolupament d’aquest tipus de 

relat vaig poder transferir alguns dels aspectes que havia après a la carrera de Publicitat i RP 

aplicat dins del context educatiu. Aquests aspectes van ser: la creativitat i l’art, dos àmbits que 

formaven part dels meus interessos personals. No menciono el primer relat autobiogràfic perquè 

vam escriure’l dins de la matèria d’Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, i va 

basar-se en una descripció del record de la nostra escola sense haver-hi cap procés reflexiu que 

permetés avançar en la nostra formació. En canvi, aquest segon relat ja es va escriure dins de la 

matèria de PCEII, cosa que va suposar un aprofundiment reflexiu en totes les experiències 

viscudes, un progrés en el procés personal, una ruptura en la manera d’entendre l’educació i una 

connexió amb els meus interessos personals.  

 

Va ser a través d’aquesta narració autobiogràfica que vaig entendre que la creativitat que  

sempre m’havia agradat des de la infància, però que s’havia convertit en un aspecte negatiu a la 

carrera de Publicitat i RP, ara podia ressorgir de forma positiva en aquesta nova professió que 

havia escollit: fer de mestra a l’escola, de forma creativa i entorn de l’art. Un dels fragments 

d’aquest segon relat autobiogràfic mostra de forma clara aquesta idea:  

 

Molts dels meus dubtes giren sempre a l’entorn d’aquesta paraula. Al llarg dels anys he 

viscut aquest concepte de formes molt diferents, i també he anat descobrint altres 

perspectives sobre què és i què significa creativitat. Sempre havia pensat que la 

creativitat era tot allò que tenia a veure amb la plàstica, les teles, les pintures, i amb tot 

el que podia crear amb el que tenia a mà. Associava el concepte amb una activitat que 

per mi era un espai de gaudi, reflexió i creació. I aquesta ha sigut la idea per la que 

sempre m’ha mogut l’interès per aquest món. Amb els anys i la primera carrera, aquesta 

opinió va anar variant i allò que havia passat a ser un espai de gaudi, es va convertir en 

una obligació que m’angoixava. La creativitat, en publicitat, servia per ser el millor. 

S’havia convertit en un objectiu obsessiu que havia de trobar resultats immediats. 

Creativitat volia dir diferenciar-se de la resta i, per tant, tenir idees innovadores i molt 

potents, i això era una competició constant on no hi havia lloc per dur a terme 
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“processos humanitzadors”, més aviat el contrari, es creaven processos 

“deshumanitzadors”. És per aquesta raó que em vaig voler desdir d’aquest àmbit, la 

creativitat, allò que sempre m’havia donat vida, m’havia desil·lusionat (...). 

I vaig fer un clic. 

Fins que he arribat fins aquí. Aquest any he pogut fer el “clic” que em faltava per 

entendre com jo volia viure la creativitat. He descobert moltes coses sobre aquesta 

paraula que m’han fet tornar a relacionar-m’hi però des d’una altra perspectiva. Per una 

banda, la creativitat es troba relacionada amb l’art i tot aquest món, però també existeix 

una creativitat que no havia descobert, una creativitat que em satisfà molt més perquè 

puc aplicar-la al dia a dia. Consisteix en trobar solucions diferents a les de sempre, o fer 

les coses distintes a les de sempre; per tant, es tracta de trencar una mica amb allò 

tradicional i buscar un sentit a la vida més intens. 

Amb això m’he sentit molt segura sobretot per tot el que estem descobrint en aquesta 

assignatura (PCEII). Jo puc aplicar creativitat a l’aula i, a més, ho puc fer a través de 

l’art! No és una combinació genial? Puc dur a terme uns processos d’aprenentatge 

motivadors, amb sentit, amb produccions diferents i que involucrin l’entorn dels 

alumnes (...). 

 

Així com en publicitat vaig percebre el concepte de creativitat des d’una perspectiva 

competitiva i consumista, en el procés de formació de mestres vaig redescobrir la seva essència 

des d’una vessant positiva, de construcció, d’enriquiment i d’inclusió. Des de les investigacions 

(Betancourt, 2000; Rendón, 2009; Robinson, 2012)  cada vegada es posa més èmfasi en la 

necessitat d’incorporar-la en les pràctiques educatives. La creativitat és essencial, però cal ser 

crítics i reflexionar sobre allò que ens aporta. No l’hem de comprendre des de l’homogeneïtat, 

sinó de l’heterogeneïtat, des de casos únics i diversos. No  podem córrer el risc de convertir la 

creativitat en consum també en el món educatiu i caure així en la reproducció del sistema. 

 

Escriure el relat autobiogràfic em va permetre poder connectar amb els meus interessos i 

desenvolupar-los a l’aula. Pel que fa a la creativitat, la matèria de PCEII em va portar a 

descobrir un món apassionant que no sabia ni que existia, però que allà m’estava esperant. 

Havia descobert com entorn de l’art, un interès personal que també anava lligat a la creativitat, 

es podia treballar per desenvolupar processos d’aprenentatge amb els alumnes. Va ser per 

aquest motiu i, segurament, pel meu recorregut previ a la carrera de Publicitat i RP, que vaig 

connectar relativament ràpid amb la metodologia del treball entorn de l’art que utilitzava l’equip 

docent. L’havia redescobert d’una altra forma i em motivava el fet de poder fer connexions dels 

continguts que estàvem estudiant en aquesta matèria mitjançant les obres d’art que observàvem. 

Al principi molts alumnes van viure aquesta experiència com un procés traumàtic a l’hora 
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d’entendre com s’anava construint aquella assignatura: “Què fèiem a un museu el primer dia de 

classe?” “Quines relacions havíem de fer?” La primera visita que vam realitzar a la Fundació 

Sorigué va ser atípica també per a mi, però alhora, va ser la clau, l’encounter per connectar amb 

els meus interessos. La professora de la matèria ens va dir: “Mireu, feu un tomb i després ho 

posem en comú.” Però què havíem de dir? Què havíem de fer? De què parlaríem? La incertesa 

hi era present però, a mesura que avançaven els dies en la matèria, el meu procés era cada 

vegada més de gaudi, de goig, d’entendre allò que havíem vist al museu i d’entendre allò que 

estàvem fent. 

 
L’art no només em va permetre connectar amb els meus interessos, també facilitava la 

transferència dels interessos de tots els estudiants si es volien obrir a allò que l’art oferia. 

Aquest és el cas de les tres mestres entrevistades. Totes elles van connectar amb els seus 

interessos en la matèria de PCEII, i això va permetre que integressin aquesta part en la 

construcció del seu model docent i, fins i tot, algunes d’elles, en la seva docència. Així ho 

recullen els següents comentaris: 

 

Mentre observava aquell documental, els meus ulls es van obrir de bat a bat en veure la 

seva obra Clandestinos 2006. Aquella producció va connectar plenament amb mi 

perquè tenia una relació molt directa amb la meva gran passió. Aquesta sensació tan 

satisfactòria de connectar l’art en algun aspecte, com aquest cas, l’escalada, és el 

procés que he de fer a l’hora d’usar aquest estímul com a estratègia per crear 

coneixement. (MR. RA3) 

 

Jo ho faig a través de la ciència [connectar els meus interessos], però no ho descarto, 

no entra perquè em trobo fora de... Però no ho descartaria. (MG. Entrevista) 

 

“Hi havia una dona a la facultat que valorava l’art, l’art! Tio! I feia  servir l’art per 

l’educació, et feia xispetes, el cervell et feia xispetes!”  (LF. Entrevista) 

 

Totes quatre vam traspassar els nostres interessos personals en el transcurs de la metodologia 

desenvolupada per l’equip docent. Aquest fet es recull de forma evident en els relats 

autobiogràfics que vam narrar. L’MR va fer moltes referències a l’escalada, el seu esport 

preferit. L’MG establia moltes connexions amb el món de les ciències, d’on ella prové, i 

actualment aquesta passió la traspassa en les seves pràctiques docents, desenvolupant els 

continguts científics de forma creativa. El cas de l’LF i el meu són els més similars, ja que les 

dues vam connectar amb l’art perquè els nostres interessos personals també eren aquests. En 
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aquesta formació, cadascú va poder reflexionar sobre els seus interessos i tenir la possibilitat de 

traspassar-los al seu context laboral i desenvolupar pràctiques professionals distintes.  

L’equip docent jugava un paper important en aquest procés, ens semblava estrambòtic i sovint 

mostrava pràctiques que no enteníem de forma immediata però, alhora, ens generava emoció, 

passió per l’art, creativitat i incertesa. Totes aquestes experiències viscudes van portar-me a 

considerar l’equip docent com un encounter que va ser significatiu per a la construcció del meu 

model docent. 

Durant el relat autobiogràfic del MEI, comparo els companys d’aquesta formació amb diferents 

formes de trobar-nos el bròquil en la nostra vida quotidiana, una verdura que va prendre molt 

protagonisme durant la matèria de PCEII i que va continuar acompanyant-nos durant el MEI. La 

comparació que vaig realitzar del bròquil amb l’equip docent va ser la següent: 

 

 

L’equip	 docent d’un bròquil en fa una bossa de mà 

plena de sorpreses que quan s’obra, explota. Són els 

propulsors que m’ajuden a pensar com sóc jo com a 

mestra. Ara per ara, crec que aquesta és la gran 

pregunta (entre moltes d’altres...). 

 

 

Les tres mestres entrevistades també fan referència a la importància que va tenir el professorat 

de la FEPTS durant la seva formació inicial. Els que més recorden són els professors de l’equip 

docent, ja que els van ajudar a adquirir diverses competències professionals i personals i els van 

facilitar el trencament dels models tradicionals que duien integrats durant la seva escolarització. 

Així ho reflecteixen les seves opinions: 

 

 En el món de la docència hi ha poca gent sincera, i a ella la destacaven per la seva 

sinceritat, perquè allò que pensa ho diu, i assumeix les conseqüències que pugui tenir, 

perquè té tants enemics com amics. (...) Em va mostrar que aquesta sensació és pròpia 

d’un persona que es preocupa per fer bé les coses, de la millor manera possible. (MG. 

Entrevista) 

 

Imatge 43. Bossa de mà feta de bròquils. Extret de:	
http://cupcakerepublik.blogspot.com.es/ 
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La primera vegada la vaig tenir a la menció, era nova per a mi, i a ella la veia que 

tocava de peus a terra, quan veus a la facultat i estàs treballant, jo veia una dicotomia 

total. Per exemple, i sense criticar, CS és súper competent però per mi hi havia una 

distancia brutal entre el que m’explicava i el que veia, entre els dos contextos. Estava 

molt ben capacitada però el que m’explicava em xocava molt al dia a dia que jo veia 

(...). I llavors IP la diferència era que ella tocava de peus a terra, les seves 

intervencions no eren tan científiques però el que transmetia era més humà, i molts 

companys la criticaven, però les experiències que ens compartia eren molt motivadores, 

em feia veure que moltes coses que sentia eren reals... (MG. Entrevista) 

 

 Indiscutiblement... La GJ [com a positiu]. Jo quan vaig entrar a la classe vaig dir... Jo 

amb aquesta dona no m’hi entendré! Quan vaig acabar de fer la segona, o la meva 

primera... [fa referència al relat autobiogràfic]. O sigui... Jo tot segon de carrera de 

Processos i Contextos ho vaig passar súper malament perquè no entenia res i quan vaig 

haver d’estudiar per l’examen... Va ser com... Ostres... O sigui... (...) Sí, tens una 

mirada cap a l’escola diferent, i la G en aquest cas em va ajudar.  (MR. Entrevista) 

A mi l’MI per exemple, em va marcar molt com a professor de ciències perquè en sap 

un munt i ha fet que m’agradessin molt. Jo no en tinc ni idea, però dius, ostres, quin 

goig, no? Tenir un professor així et fa gaudir i que et dóna tantes idees, i són idees de 

no lo que tu havies viscut de ciències, no, sinó de coses de la vida, no sé...(...), però la 

majoria són bastant tradicionals a la universitat... (MR. Entrevista).  

I per l’empenta, l’actitud i el morro, és la manera de ser, és tota ella, és el pack, res és 

impossible,  fomenta l’energia i el compromís. (...) Té un compromís, té un compromís 

ètic i moral i fa que la realitat... I que et porta a maxacar! (LF. Entrevista) 

 Em va fer descobrir d’alguna manera la passió per les ciències. (...). La recordo amb 

el compromís de fer bones preguntes i de descobrir el que tenim al volant, i això és el 

sentit de la vida. (LF. Entrevista).  

D’acord amb les aportacions exposades anteriorment de Bozul i Canto (2009), les mestres 

destaquen aquells professors que eren professionals competents, i d’aquestes competències les 

que recorden són les afectives (principalment la seva motivació, coherència, compromís i passió 

per les matèries que impartien), cognitives (el domini dels continguts) i metacognitives. Dins 

d’aquestes últimes es destaca els professors que desenvolupaven processos reflexius, com ara 

sobre les relacions entre la teoria i la pràctica.  
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Com s’ha evidenciat, creuar-te amb persones a la vida pot fer que produeixin un gir inesperat a 

la teva i això és el que em va passar respecte a la meva mirada sobre l’educació. Juntament amb 

el descobriment de l’equip docent, s’hi ha d’afegir trobar la meva companya de tesi i els 

companys de treball amb qui vaig compartir moltes hores durant la meva formació. 

Probablement, si tampoc els hagués conegut a ells, i a ella, sobretot la Irene L., potser no hagués 

continuat els estudis en la mateixa direcció. Compartir la mateixa visió per l’educació i voluntat 

de treball per a la millora personal i professional va ser un dels punts importants per continuar la 

meva formació més enllà del GEP. A nivell personal també volia continuar formant-ne, seguir 

connectada a l’estímul que havia descobert. Tenia la necessitat d’autorealitzar-me i seguir 

millorant tant personalment com professionalment.  Robinson (2012) respecte a aquesta idea de 

la importància dels companys que influeixen en prendre decisions a la vida, ens parla del 

concepte de Tribu: “Para la mayoría de la gente, conectar con otras personas que compartan la 

misma pasión y el mismo deseo de sacar el máximo partido de sí mismos es parte fundamental 

de encontrarse en su Elemento” (p. 145). “Cuando las tribus se concentran en un mismo lugar, 

las oportunidades de que se produzca una inspiración mutua pueden ser intensas (p. 166). 

Podríem dir que aquest va ser el nostre cas, ens vam trobar uns quants estudiants que 

compartíem la mateixa visió de l’educació i vam connectar amb aquella matèria i aquell 

professorat gràcies a la llibertat i creativitat que fomentava en nosaltres. Durant el relat 

autobiogràfic del TFM vaig escriure: 

 

Penso que és importantíssim donar marge als estudiants per poder crear, connectar amb 

la seva història de vida i fer emergir els talents. Ho he vist amb l’IL i l’educació física 

treballant entorn de l’art contemporani, o l’EP amb l’educació i el teatre. Els dos han 

pogut connectar aquests elements que tenien dins i ho han exterioritzat. Crec que això és 

vital.  

 

El fet que els professors donin llibertat i fomentin la creativitat en la formació inicial de mestres 

és una de les competències essencials que han de tenir desenvolupades en el context educatiu 

actual. Només així transmetran i podran fer desenvolupar aquesta competència també als futurs 

mestres, els quals facilitaran les estratègies creatives necessàries als estudiants per tal que 

puguin desenvolupar-se en el nou context social complex i incert que estem vivint. 
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2.1.3.  Aphasic mapping. Teclejant relats autobiogràfics 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntanyes de teclats. Obsolets? Inevitable preguntar-se quantes tecles hauré 

picat al llarg de la meva vida. 

Quantes memòries escrites a través d’aquests quadrats. 

Quants records atrapats. 

Quanta comunicació amb els altres. 

Quants relats autobiogràfics escrits.  

-Heu escrit mai vosaltres un relat autobiogràfic?  

Guardo informació i alhora la perdo en la immensitat del forat negre del món 

digital. 

Excés de dades i dificultat per processar. Big Data. 

Necessito escriure per reflexionar, deixar constància del processos que 

realitzo, escriure a través de tecles que s’han anat modernitzant amb el 

temps. 

Tecles de Aphasic Mapping.  

Imatge 45. Canogar, D. (2014) Aphasic Mapping. [Estructura artística]. Madrid, 
Espanya: Galería Max Estrella. Extret de: 

http://www.danielcanogar.com/es/obra/aphasic-mapping 

Imatge 44. A la Deriva Eye Trip 
(Fragment) 
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De totes les tecles que he picat al llarg d’aquests anys, recuperaria les lletres que van quedar 

gravades en el meu segon relat autobiogràfic. Va ser en aquest text, com ja he explicat 

anteriorment, on vaig tenir l’encontre clau amb la creativitat i amb la meva forma de vida. 

Recordo que les indicacions que ens van donar per escriure aquest treball en aquell moment van 

ser molt confuses. Totes les directrius que vam rebre van ser les següents:  

 

Heu de partir d’una obra d’art de les que hem treballat i heu de realitzar totes aquelles 

connexions, relacions, interrelacions que vulgueu amb tot el que heu après d’aquest curs 

(marcs teòrics, conceptuals, vivències, experiències i coneixements que hagueu tingut i 

construït com a persones, com a futurs mestres, com a membres d’una comunitat, com a 

estudiants en pràctiques, a la universitat, en altres contextos, en el món laboral...). (Jové, 

2013, p. 11) 

 

No se’ns va donar cap altra indicació ni de format ni de contingut. Mai no m’havia trobat amb 

un treball on es pogués gaudir de tanta llibertat, on es trenqués amb la normativa acadèmica a 

l’hora d’escriure, on es pogués jugar entre l’espai, les lletres, les imatges i els colors de forma 

esbojarrada sense límit ni censura. Era un espai generador de creativitat, propi d’una pràctica 

creativa. Aquesta llibertat va ser molt important perquè vaig poder expressar-me i connectar el 

que havia viscut a la carrera de Publicitat i RP amb els aprenentatges que anava fent durant 

aquell curs. Segons Betancourt (2000), deixar llibertat als estudiants en les seves produccions és 

una de les estratègies per fomentar la creativitat i així es va evidenciar en l’entrega d’aquell relat 

autobiogràfic, en el qual vaig aprendre com transformar la creativitat i aplicar-la al context 

educatiu.  

 

Els relats autobiogràfics han estat significatius al llarg de tota la meva formació, ja que no puc 

concebre la millora docent sense un procés de reflexió de la meva pràctica. A l’escola sempre  

m’acompanya un quadern on anoto aquells aspectes que són importants. Recordo un fragment 

que vaig teclejar durant el TFM:  

 

Al llarg d’aquests dies que he dut a terme la investigació m’he sentit com el famós Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde però desdoblant la personalitat en les dues parts bones, 

reconvertides i exercides de forma simultània. Quan acabava la classe obria la llibreta i 

començava a escriure com una boja  tot  allò  que creia que era important. Tancava la 

llibreta i tornava a classe. Mentrestant, els mestres em veien i m’anaven preguntant: 

- Però què escrius tant? 

- El que m’ha passat, com ha anat la classe, reflexions...  
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- Ah... Sempre estàs escrivint, eh? 

Tots els mestres haurien de desenvolupar aquesta pràctica, aquesta doble vessant, 

actuant de mestre-investigador de dia, i d’investigador-mestre de nit, dos parts que 

s’alimenten de forma constant i, tot i que una, a vegades, es desenvolupi més que l’altra 

depenent de l’hora del  dia, les dues es complementen a cada segon. 

 

 

Les mestres entrevistades també fan referència a la importància de l’escriptura dels relats 

autobiogràfics. En el seu cas, s’hi refereixen com a “història de vida”, ja que durant la seva 

formació encara no es parlava de relat autobiogràfic. Aquesta estratègia va suposar una presa de 

consciència respecte al seu model docent i a les seves pràctiques professionals. Aquestes idees 

s’il·lustren en els següents comentaris:  

 

Fins l’any passat desconeixia la potencialitat que té escriure una Història de Vida. El 

fet d’escriure sobre quelcom passat o present, m’ajuda a reflexionar i a distanciar-me. 

Conseqüentment, penso que sóc capaç de veure-ho d’una altra manera. (MG. RA2).  

Sí, la formació i sobretot quan vaig començar a fer histories de vida, no sabia que 

estava fent històries de vida, el fet de reflexionar és una estratègia que em va ajudar. 

(MG. Entrevista) 

 Però em van fer reflexionar, que ningú m’havia fet reflexionar, està bé reflexionar 

sobre coses que em passen a la meva vida personal, però també sobre alguna cosa que 

ha passat a la classe, o sobre com jo faig les coses, o sobre com està plantejada certa 

cosa, que després se’n faci cas o no és un altre tema, o que el meu entorn hi estigui 

d’acord... O no... Però, ostres, no havia fet mai aquest exercici i amb 27 anys quan vaig 

començar la carrera vaig aprendre a reflexionar i això crec que si no hagués anat a la 

universitat i m’hagués topat amb aquests professors... I donar l’oportunitat de fer-ho 

doncs no ho hagués fet, i d’aquí per a mi a sigut un punt important. (MR. Entrevista) 

 Mentalment cada dia és un tutututu, un no parar... (...) Per això m’he plantejat fer 

mitja jornada, és trobar un sentit al que estàs fent, i trobar que, bueno, que més o 

menys vas per bon camí, que estàs fent que aquells nanos, que estàs... Provocant alguna 

cosa que té cara i ulls, i la reflexió et serveix per situar-te a tu, per dir: “què estic 

fent?” Es basa en la crítica, en l’observació i en la búsqueda del sentit. (LF. Entrevista) 
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 [El relat autobiogràfic] suposa realitzar un exercici d’autoreflexió, el que et permet 

ser conscient del procés i de les incongruències, el que t’ajuda a organitzar la ment. 

(LF. Entrevista).  

Durant el procés de formació inicial de mestres o formació contínua amb l’equip docent, 

escriure el relat autobiogràfic suposa avançar en la pròpia pràctica professional i fer que 

aquesta, mitjançant processos de reflexió, sigui distinta. Davant d’aquests beneficis es va 

preguntar a les mestres si actualment encara tenien la necessitat d’escriure sobre les seves 

accions. En els tres casos es va manifestar de forma evident que era essencial reflexionar sobre 

el dia a dia a l’escola, però que sovint, per falta de temps, no s’arribava a l’exercici d’escriure 

sobre aquestes reflexions. Tot i així, dues de les mestres han seguit en formació contínua amb 

l’equip docent i això els ha permès continuar desenvolupant processos reflexius escrits.  

Pel que fa a les aportacions de les mestres, Jové (2013) exposa que els relats autobiogràfics 

intenten ser textos híbrids entre allò que aprenem i allò que vivim, entre allò que ajuda a 

construir tant la identitat personal com la professional, i a prendre consciència del procés que, 

com a docent, també formarà part d’una comunitat.  

Davant d’aquesta definició i de la importància de “prendre consciència del procés”, no podem 

deixar de banda el concepte de mestre reflexiu que aporten, entre altres autors, Dewey (1989) i 

Zeichner (1982). Una de les contribucions de Dewey (1989) va molt en relació amb el tema de 

l’actitud del professor, que és un aspecte al que ja hem fet referència al llarg d’aquesta narració. 

El mateix autor també manté que el mestre reflexiu es caracteritza per tenir una ment oberta, ser 

sincer i preguntar-se per aquelles raons que determinen les seves accions i les conseqüències 

d’aquestes. Al mateix temps, els mestres reflexius mai es conformen amb els resultats que 

obtenen dels seus objectius principals, sinó que sempre es qüestionen si els resultats obtinguts 

són satisfactoris. Es caracteritzen per reflexionar sobre la seva pràctica en la seva globalitat 

abans, durant i després de l’acció. En la mateixa línia que Dewey, Zeichner (1982) exposa que 

la reflexió no consisteix en un conjunt de passos o procediments específics que hagin de seguir 

els professors, sinó que és una forma d’afrontar i respondre els problemes, una manera de ser 

com a mestre. El docent ha de ser “considerat com a un professional reflexiu que pren el control 

de la seva pràctica” (p. 2). També critica durament el fet que la figura del mestre sigui 

reconeguda com a tècnic que es limita a aplicar de forma passiva el coneixement, sense 

considerar el valor que poden arribar a tenir les seves pròpies pràctiques.  El mateix autor 

defensa la idea que “els professors també tenen teories que poden contribuir a la constitució 

d’una base codificada de coneixements sobre l’ensenyança” (p. 2), i perquè s’avanci en la 

millora de l’escola, no ens hem de basar només en aquells sabers que es desenvolupen a les 

universitats. Si es partís de les pràctiques dels mestres que viuen en primera persona, 



	 181	

probablement no es percebria en la formació inicial de mestres tanta diferència entre la teoria i 

la pràctica. Precisament, les veus dels mestres enquestats en el primer bloc de la tesi manifesten 

la necessitat d’establir més relacions entre aquests dos aspectes durant la seva formació inicial 

de mestres. 

Com aporta Zeichner (1982), hi ha una desvinculació important a la realitat de la pràctica 

educativa, ja que es percep com una dicotomia tradicional de teoria i pràctica: “la teoria està a 

les universitats i la pràctica es troba a les aules” (p. 6). I sovint, els únics que es donen compte 

d’aquestes diferències són els estudiants. Juntament amb aquesta aportació trobem la que 

exposa Tallaferro (2005), que diu que en el pensament i dins del discurs docent, hi ha una 

desvinculació entre la teoria i la pràctica pedagògica important: 

La tradición en las aulas universitarias ha sido, y aún sigue siendo, privilegiar la 

formación teórica, asumiendo que basta que los estudiantes apliquen sin mayor 

cuestionamiento esos conocimientos al abordar la realidad educativa. Esto supone 

desmerecer tanto la teoría como la práctica; sucede incluso en las prácticas 

profesionales docentes realizadas por los estudiantes a pesar de ser el espacio ideal para 

entender que cada una es expresión de la otra y se nutren mutuamente. (p. 268) 

D’Angelo (2003) també manifesta la importància de la integració entre els conceptes de teoria i 

pràctica en els processos de formació docent. Segons l’autor “se necesita de teorías y prácticas 

educativas integrativas con énfasis explicativo del funcionamiento del individuo, en su contexto 

socio-cultural complejo” (p. 17). Sobre la base d’aquesta idea Tallaferro (2005) assenyala que 

una de les vies per poder donar resposta a aquesta dicotomia existent entre els conceptes de 

teoria i pràctica és la formació reflexiva.  

Davant del que ens diuen aquestes investigacions, partint de la meva experiència em qüestiono: 

Com he viscut la relació entre la teoria i la pràctica en la meva formació docent? L’escriptura 

dels relats autobiogràfics mitjançant la pràctica reflexiva m’ha ajudat a adonar-me de la 

dicotomia entre aquests dos conceptes, i m’ha facilitat establir-hi relacions comprenent-los com 

a un conjunt híbrid que es retroalimenta. A més, al llarg de la nostra formació vam realitzar 

diverses activitats que evidenciaven i posaven en crisi el model dicotòmic integrat entre aquests 

dos conceptes, com per exemple, l’experiència que vam viure al Museu Sorigué de Lleida i al 

Museu Diocesà de Lleida: dos contextos aparentment dicotòmics quant a obres d’art 

contemporànies versus obres d’art històriques, però entre les quals vam acabar establint diàlegs.  

Tot i les diverses experiències que vam viure durant la formació inicial de  mestres, recordo que 

els estudiants que millor van poder viure aquestes relacions entre teoria i pràctica van ser 

aquells que participaven a l’escola Príncep de Viana durant les pràctiques. Cada divendres duien 
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a terme un espai híbrid entre mestres, estudiants i professors de la facultat que, juntament amb 

l’escriptura del relat autobiogràfic, els permetia establir vincles entre aspectes teòrics i pràctics. 

Alguns dels meus companys van participar en aquesta experiència mentre jo realitzava les 

pràctiques de tercer del Grau a Londres, a l’Instituto Español Vicente Cañada Blanch. Quan els 

companys m’explicaven els processos que duien a terme a Príncep de Viana observava molta 

diferència amb l’experiència que jo estava vivint, ja que en el meu cas, la pràctica quedava 

aïllada en el context escolar sense establir vincles amb la universitat. 

Les tres mestres entrevistades són un exemple de les pràctiques i l’espai híbrid que van viure a 

l’escola Príncep de Viana, que es desenvolupaven dins del marc del Projecte Àlber, tal com 

anteriorment s’ha descrit en el primer bloc. Cal remarcar la importància d’aquest projecte pel 

que fa a les relacions que s’establien entre la universitat, l’escola i el centre d’Art la Panera, 

però especialment és important destacar la relació que hi havia entre la facultat i l’escola. 

Aquesta relació permetia aproximar distàncies entre la teoria i la pràctica. 

Les veus de les mestres ens permeten aproximar-nos una mica millor a com van viure aquella 

experiència durant la seva formació, de la qual en destaquen la importància del treball en equip 

que existeix en aquesta comunitat educativa així com l’oportunitat que van tenir de veure 

pràctiques professionals distintes i viure processos de reflexió en l’espai híbrid dels divendres a 

la tarda. Passar per aquesta experiència va ser la descoberta d’un context que trencava amb els 

seus esquemes educatius tradicionals. Així ho constaten els següents comentaris:   

 

A mi el que em va obrir els ulls... Perquè jo, d’art, no en sé. Em va semblar molt 

interessant i vaig gaudir molt de tot el procés... I van ser els nens de Príncep de Viana 

els que em van formar, no? (MG. Entrevista) 

 

I eren els nens els que m’anaven ensenyant i, arran del procés, ells ho tenien molt 

mamat, el saber per què... I clar, lo de les agulletes va ser el que em va empoderar. 

Vaig dir: “Bua... Això...”. A més, uns dies abans, no sé si va ser company vostre, un noi 

que havia fet panellets i en lloc... Ell reflexionava entre la diferència de fer panellets 

fent una recepta o fent-los assaborint-los i jo deia: “Bua... Ha de ser impossible! El 

químic necessita un protocol!” I a partir d’allà es va desenvolupar lo de les agulletes i 

clar... Els nens podien fer les agulletes...! I clar, ho van fer al revés, allà vam 

reflexionar, vam escriure, i al final dur a terme l’experiència va ser brutal i va ser el 

que després a mi m’ha donat a plantejar altres experiències... (...) I això és el que em 

van regalar els nens de Príncep de Viana, el fet de deconstruir, jo vull fer una agulleta, 

però com es fa? Jo vull treballar algo, però com ho fas? (MG. Entrevista) 
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Jo necessitava canya, veure algo molt diferent, però que n’hagi sentit a parlar, aniré 

aquí... I Príncep de Viana era una escola que sortia molt i com que ja havia patit molt a 

Processos i  Contextos... Però mira, vaig dir: “M’hi tiro, a mi també m‘agrada el risc”, 

i allà vaig veure un altre món, i vaig dir: “Ostres, hi ha maneres de fer molt diferents, 

molt diferents, això és guai, no?”. Veus que els nens disfruten, o a vegades no, eh? Però 

veus altres maneres de fer... de fer les llengües d’una altra manera, les mates... de 

veure projecte, com feien projecte; m’encantava quan abans de projecte es trobaven els 

mestres i parlaven, anaves a la classe amb allò... Aquella idea que t’havia donat aquell 

profe, aquell... aquells... molt d’enriquir-se. Això m’encantava, el mapa conceptual, 

partir d’un context proper als nens, evitar bolets, que les coses siguin reflexives, aquest 

aprenentatge que vinguin d’algun lloc, no sé... (MR. Entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre eren els centres als quals podíem accedir, entre ells, el CEIP Príncep de Viana. 

Els ulls se m’il·luminen en sentir el seu nom, es tracta del centre que em va suscitar 

interès l’any anterior, és el centre desitjat, el que tinc l’oportunitat d’anar. El llibre 

desig d’alteritat, juntament amb els petits prínceps de tercer, el Jordi, el tutor de 

pràctiques, així com el treball conjunt entre els mestres, l’equip directiu, la G., la que 

va idear aquest projecte d’alteritat, m’han ajudat a entendre una metodologia, la que 

sustenta Kilpatrick: el treball per projectes. Però molt més enllà de l’estratègia 

metodològica, el desig d’alteritat aglutina una gran diversitat d’aportacions teòriques. 

(LF. RA- EE) 

Imatge  46. Font extreta del relat autobiogràfic de la MR. Producció que mostra el mapa conceptual 
treballat a l’escola Príncep de Viana. 
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El fet de viure aquestes pràctiques com a positives i molt enriquidores permet que en els tres 

casos formin part de la base de la docència que desenvolupen les tres mestres en el seu dia a dia. 

Arran d’aquestes experiències coincidents, en els tres casos van manifestar la importància del 

paper de les pràctiques i com en són d’essencials pel procés de formació de mestres.  

De les diverses pràctiques viscudes al llarg de les seves formacions, les que més destaquen són 

les de Príncep de Viana, tot i que també van realitzar experiències en altres centres. 

Principalment aquest fet es deu al seguiment que van tenir des de la FEPTS, el qual els permetia 

desenvolupar pràctiques reflexives en els espais híbrids dels divendres a la tarda. Aquesta 

organització facilitava apropar distàncies entre universitat i escola, i reduir distàncies entre la 

relació de la teoria i la pràctica. A més, Príncep de Viana es considerava un bon context, ja 

que era una escola que utilitzava metodologies distintes a les tradicionals.    

Comparant les experiències de les tres mestres amb la que vaig viure jo, m’hagués agradat 

poder gaudir d’aquell procés en les meves pràctiques, ja que m’hagués facilitat establir relacions 

entre l’escola i la universitat i hagués desenvolupat un procés reflexiu més profund. Tot i que 

vaig fer-ho, en l’escriptura de les meves reflexions em va faltar el suport de la comunitat 

universitària. A l’inici del relat que vaig escriure durant aquella experiència vaig exposar: 

En este documento podréis leer una síntesis de todo lo vivido durante estas prácticas. Lo 

aprendido es tanto que como os podéis imaginar es imposible escribirlo en sólo 30 

hojas… Aún así, aquí leeréis los aprendizajes más significativos para mí y las 

reflexiones más interesantes que he podido sacar durante y después de todos estos días. 

¿Se han cumplido mis expectativas? ¿Qué he aprendido? ¿En qué he participado? 

¿Cómo veo la escuela en general? ¿Cómo veo la educación? ¿Cuáles son mis 

referentes? ¿Cómo quiero ser como maestra? 

Aquestes preguntes em transporten directament a les que Tallaferro (2005) aporta quan parla de 

la importància de la reflexió i del que s’hauria de desenvolupar en formació inicial de mestres 

per apropar la distància que existeix entre la teoria i la pràctica: “¿cómo realizo mi práctica?; 

¿contradice mi práctica lo que digo y pienso?; ¿qué razones doy para justificar las diferencias 

entre mis principios y mis prácticas?; ¿qué necesito cambiar?; ¿qué he aprendido?; ¿cómo lo he 

aprendido?; ¿lo puedo hacer de otra manera?; ¿cómo lo puedo hacer de otra manera?” (p. 272). 

Davant del conflicte existent entre la divergència teoria-pràctica, Álvarez i  San Fabián (2013) 

assenyalen que el mestre sempre s’ha considerat com un agent actiu immers en el context 

escolar, amb poca veu i valor per transmetre els seus aprenentatges a la universitat. La raó es 

troba en el fet que tradicionalment els mestres no eren considerats intel·lectuals perquè la seva 
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formació es duia a terme en la quotidianitat del treball escolar actuant d’ofici. Aquests es 

consideraven amb poc coneixement acadèmic i la seva pràctica docent es guiava per un 

pensament pràctic que emergia de les seves pròpies accions.  

Malgrat aquesta obsoleta i negativa perspectiva respecte a la figura del mestre, considerant les 

necessitats actuals de millorar el context educatiu, sorgeix la necessitat de revaloritzar-la. 

Álvarez i San Fabián (2013) exposen que cada vegada hi ha més veus a favor que aposten per 

donar valor a les aportacions que poden realitzar els mateixos mestres, convertint aquests en 

agents de transformació capaços de convertir les seves pràctiques professionals en models de 

bones pràctiques que siguin valorades per la comunitat científica.  

Les tres mestres entrevistades manifesten l’evident dicotomia entre els conceptes de teoria i 

pràctica que van viure durant la seva formació inicial. És per aquest motiu que exposen que les 

pràctiques haurien de ser reconsiderades i, des de la nostra investigació, s’aposta per considerar-

les com a una pràctica professional dirigida a bons contextos que suposin un model positiu 

amb processos d’interacció on l’alumne hi tingui una presa de decisions i responsabilitat 

rellevant i on pugui desenvolupar, alhora, processos reflexius sobre la seva pròpia pràctica. A 

propòsit de les pràctiques, les tres mestres manifesten:  

Llavors no sé si és el correcte però trobo que per poder trencar la dicotomia ha 

d’haver-hi un espai d’experiència pròpia, potser la paraula no seria practiques, eh? 

(MG. Entrevista) 

 Sí, a l’escola n’hi ha moltes el que passa és que les pràctiques que es fan com a 

observador no et serveixen de res, vull dir... Et serveix per observar, però és molt 

diferent observar que situar-t’hi... (LF. Entrevista) 

Depèn d’on vas... De la teva disposició.... De les teves pors... De les teves 

disponibilitats. Depèn de tot, saps? I trobo que moltes pràctiques per veure molts 

contextos està molt bé, però bueno... Potser el que et construeix més és el fet de situar-

te com a mestra, és a dir, agafar la responsabilitat d’una mestra, que allò depèn de tu, 

que surti bé o malament és que depèn de tu, és això, la responsabilitat, és aquesta 

paraula, responsabilitat. Sí, sí, perquè si a tu et va malament la classe, a qui li dius 

“ajuda’m”? Ajuda’m de què? Estàs tu soleta, guapa! T’espaviles tu, és aquí on 

n’aprens! (LF. Entrevista) 

Quan ja ho vaig entendre, molt bé! Però quan no ho entenia, deies... Com ho faig? És 

qüestió de dir el teu famós clic! I dir: “Aaaaah! Això he de fer”, o sigui quan ho sents 

una vegada: “Has de relacionar la pràctica amb allò de la universitat”. Quan t’ho 

diuen el primer cop és claríssim, però abans... I dius: “Vale, busca a la universitat i a 
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veure pràctiques i contextos que succeeixi això”, jo ara ho veig molt clar, però en 

aquell moment... I llavors a Príncep de Viana va ser un moment... I a part, les 

pràctiques de Pràctiques II tenia una tutora de pràctiques que era invisible, no hi havia 

seguiment, ni feedback, aquella dona volia un diari descriptiu del que veia a les 

pràctiques... I no n’hi havia cap... Jo sóc l’alumna i m’ha de dir el que he de fer, potser 

si hagués fet aquest exercici després m’hagués trobat aquesta mestra o m’hagués 

apalancat... O hagués dit faré això perquè em va millor per aprendre... (MR. 

Entrevista) 

 

Les mateixes veus de les mestres exposen la necessitat de considerar la figura del “mestre 

reflexiu” que exposa Zeichner (1982) com a potencial per contribuir en la millora de la formació 

docent, permetre l’aproximació de conceptes entre teoria i pràctica, i desenvolupar d’aquesta 

manera el que s’anomena la “pròpia teoria docent”. Álvarez i San Fabián (2013), segons 

Whitehead (2009), manifesten que aquesta es basa principalment en: 

 Reflexionar de forma sistemàtica sobre la pràctica, provant de descobrir la seva 

 dimensió implícita i personalment viscuda, no contada per altres, tractant d’explicitar-la 

 per escrit i descobrir els axiomes que es consideren vàlids, amb la qual cosa es tracta

 d’afavorir la difusió i la discussió amb els altres i s’obren noves obertures de millora.  

 (p. 36) 

Aquesta definició representa molt bé el procés que es realitza quan s’escriu el relat 

autobiogràfic, ja que consisteix en què com a mestra (o estudiant en formació) exposis aquelles 

experiències viscudes en primera persona dins del context escolar per relacionar-los amb marcs 

teòrics que permetin entendre i analitzar el perquè de les teves accions. 

Un bon model de context pràctic, juntament amb processos de reflexió de qualitat, com per 

exemple, l’escriptura mitjançant l’estratègia del relat autobiogràfic, ajuden a trencar la 

dicotomia entre la teoria i la pràctica. Les tres mestres manifesten que durant la seva formació 

inicial van viure aquests dos aspectes de forma força dicotòmica, menys en el context de les 

pràctiques de Príncep de Viana. Destaquen que en la matèria que impartia l’equip docent es 

procurava establir diàleg entre aquests dos conceptes. Així ho manifesten les seves veus quan 

opinen sobre la relació entre la teoria i la pràctica que van viure a la FEPTS: 

 

 Per tant, parteixo d'una experiència com a docent de secundària i la formació del 

Grau d'Educació Primària. Aquesta formació aplicada a l'aula m'ha permès ser 

conscient de la dicotomia existent entre l'educació a nivell teòric i a nivell pràctic. 

(MG. RA5) 
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 Sí, a dos nivells, a nivell de professorat, perquè professors que no estan a les escoles i 

no saben la realitat, i després potser faria falta més pràctica, el que passa que no sé... 

De quina manera...  (MG. Entrevista) 

 

 Aquest potser només les fas a les pràctiques o a Processos, en general si mires la 

carrera i hi havia una dicotomia entre teoria i pràctica... Jo crec que sí, sempre hi ha 

hagut aquesta barrera, però mica en mica he anat fent aquest exercici, la G. m’ho deia 

molt, has de fer-ho... (MR. Entrevista) 

 La historia de vida m’anava molt bé per les pràctiques, però quan estava fent classe 

únicament em costava molt relacionar coses de la classe amb coses de les pràctiques. 

(MR. Entrevista) 

El que sí sé és que ha estat una de les millors experiències que he viscut durant els 

meus estudis universitaris. D’una manera o d’una altra em sentia com a casa, em sentia 

part d’aquella comunitat, aprenia a observar i a mostrar el que havia observat i en 

parlàvem als espais híbrids (Zeichner, 2010). Escoltava el que havien observat els meus 

companys i companyes i ho relacionàvem amb els continguts teòrics de la universitat i 

al final ho lligàvem tot. Això em va ajudar a lligar tota aquella colla de calaixos que 

tenia al meu cap, a posar fil a l’agulla i a cosir-los tots entre sí. (MR. RA3) 

 T’emportes la gran patacada! És que és així! Sí, sí, primer perquè el context no és el 

que diuen, segon perquè el context no provoca tot això, perquè en la realitat que tens 

tampoc ets tan bona en aplicar tot això i estàs a anys llum  per molt que tu ho sàpigues, 

que s’ha d’aplicar així, o per molt que tu tinguis construït una idea així, és molt 

diferent, i saps... Clar... és una flastiçada molt bèstia! (LF. Entrevista). 

Analitzant les veus de les mestres s’observa com des de la FEPTS continua existint una 

dicotomia entre la teoria i la pràctica que, tal com aporta Zeichner (1982), “ha de superar-se 

d’alguna manera: les teories no només existeixen a les universitats, i la pràctica no només es 

desenvolupa a les escoles” (p. 4). Segons l’autor “els mestres han d’aplicar els continguts que es 

donen a les facultats als seus contextos però, en canvi, no es valoren les pràctiques professionals 

dels mestres ni les pràctiques que es donen a les universitats” (p. 4).  

Des de l’equip docent sempre s’ha tingut en compte aquesta dicotomia, i una manera 

d’aproximar els dos conceptes ha estat mitjançant les pràctiques i els processos reflexius que 

s’hi han viscut, a més de tenir en compte el desenvolupament de pràctiques creatives a l’aula i 

en altres contextos on es treballa la relació entre teoria i pràctica. El fet que totes tres mestres 
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visquessin aquests processos amb l’equip docent també permet que en l’actualitat siguin 

conscients de les seves pràctiques docents, de les investigacions en les quals es recolzen, de les 

innovacions que duen a terme i de comprendre el vincle necessari que ha d’existir entre la teoria 

i la pràctica. 

Els processos reflexius individuals, els quals a priori són particulars, posteriorment es poden 

compartir de forma oberta i col·lectiva amb altres professionals per tal que ajudin en la 

construcció de la millora del propi becoming teacher. Aquests espais, des de l’equip docent 

s’han conceptualitzat com a espais híbrids.  
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2.1.4. Time release. Ulls reflexius, creatius i crítics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una rèflex!  

Té algunes rascades però sembla que funciona. Miro a través del visor. 

-Somrieeeeuuuu!!!  

Quants ulls hauran mirat pel mateix forat? Càmeres que són com ulls que 

graven, que observen, que retenen, que capten instants. Memòries. Ulls. Em 

sento envoltada d’ulls. Com els ulls d’un grup de gent on existeixen mirades 

diferents. Pupil·les dilatades i contretes, iris verds, blaus i marrons, 

mesclats. Sóc dins de “Time Release”. Dins d’un espai híbrid de mirades. 

Imatge 48.  Canogar, D. (2002). Time Release. [Projecció audiovisual]. Madrid, 
Espanya: Galería Helga de Alvear. Extret de: 
http://www.danielcanogar.com/es/obra/time-release 

Imatge 47. A la Deriva
 Eye Trip 

(Fragment) 
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Els espais híbrids es poden comparar amb sentir-se immers en l’obra Time release (2002), però 

des d’un punt de vista positiu i constructiu, on la pròpia experiència viscuda s’exposa davant 

d’altres companys o professionals diferents que, des de la seva perspectiva, aporten altres 

mirades que en permeten la millora. Zeichner (1982) defineix com a espai híbrid aquells espais 

on en sotmetre les teories pràctiques a l'examen propi i dels companys, el mestre té més 

ocasions per ser conscient de les contradiccions i debilitats de les seves  teories. El fet de posar-

les a discussió pública permet aprendre dels altres mestres, obrint possibilitats a tenir més a dir 

sobre el desenvolupament de la seva professió. Es tracta de fer un pas més enllà de la pròpia 

reflexió sobre la pràctica i compartir-la amb altres membres de la comunitat perquè pugui 

enriquir-se de les seves aportacions.    

Al llarg de la meva formació inicial de mestra he viscut diferents espais híbrids, tot i que no 

vaig participar en el que es desenvolupa durant les pràctiques de Príncep de Viana. Malgrat 

aquest fet, sí que recordo altres situacions on vam rebre formació a través de l’espai híbrid, com 

és el cas de l’elaboració del TFG. Aquesta experiència, compartida amb tres estudiants més, va 

suposar viure una mena de xarxa dinàmica on tot s’anava retroalimentant, construint i 

deconstruint, interpretant i canviant des dels nous coneixements, vivències, relacions i 

aportacions amb els companys i professors. Vam viure un relat autobiogràfic dialògic (Farrero, 

2016) on les nostres trobades durant aquest procés permetien emergir els encounters de cadascú 

de nosaltres, i ens posicionàvem en els nostres interessos per desenvolupar els nostres treballs.  

Durant tot el procés previ a seleccionar el tema del nostre TFG, vam viure diferents 

experiències relacionades amb l’art i els espais híbrids perquè poguéssim connectar amb els 

nostres interessos i poguéssim desenvolupar un projecte que es vinculés amb les formes de vida 

en què ens trobàvem en aquell moment. Aquesta va ser la reflexió que vaig escriure durant 

aquell procés:  

I aquí és on sorgeix la idea. El clic! de la història de vida es va repetir en aquest procés 

gràcies a les reunions de l’espai híbrid i, sobretot, gràcies a l’ajuda dels seus membres. 

A partir d’aquí, tot va lligar encara més. Vaig començar a pensar com remetre’m a la 

teoria amb allò que jo ja intentava fer.  

Compartir aquestes sessions amb els companys em va ajudar a connectar amb el tema que volia 

desenvolupar, el qual consistia en oferir classes particulars des d’una perspectiva creativa i 

global. Va ser una experiència enriquidora perquè tots els participants vam viure els processos 

individuals de forma conjunta. Aquesta experiència ens va permetre obrir les nostres mirades i 
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comprendre la varietat de projectes que podia desenvolupar cadascú de nosaltres malgrat partir 

d’un mateix context.   

Una altra experiència viscuda en l’espai híbrid va ser durant les pràctiques del MEI. Havíem de 

fer una anàlisi dels relats autobiogràfics dels estudiants de magisteri de diverses promocions per 

analitzar quins encounters havien tingut amb l’art contemporani i com es podien classificar. A 

mesura que anàvem trobant els resultats, els compartíem entre els companys que cursàvem les 

pràctiques d’investigació i fèiem reunions de seguiment conjuntes amb la nostra tutora, amb la 

qual cosa desenvolupàvem espais híbrids que permetien la construcció conjunta del 

coneixement des d’una visió horitzontal dels rols participants i no jeràrquica. En el relat 

autobiogràfic escrit durant la formació del MEI vaig exposar:  

Justament les pràctiques d’investigació han sigut basades en la importància d’escoltar 

les veus dels altres. Ho dic en un dels paràgrafs que vaig escriure sobre les reflexions: si 

hagués de fer una balança dels aspectes en què he gaudit més aquestes pràctiques serien 

les sessions de reunió de grup. Aquests espais són els que m’han permès posar nom als 

conceptes que estava cercant, endinsar-me més en el món de la investigació, i compartir 

aquelles “angoixes incertes” que sempre et plantegen la qüestió: Ho estaré fent bé? 

Aquests han sigut els moments que he après més i. alhora, que més m’han ajudat a 

reflexionar. Escoltar la veu dels altres investigadors m’ha facilitat fer la pròpia 

investigació dins d’aquest espai híbrid, un espai de formació on s’uneixen coneixements 

acadèmics, professionals i existents en noves formes més horitzontals de construcció de 

coneixements (Jové et. al., 2013, p. 5). Aquest espai ha sigut precisament un lloc on 

aprendre de forma horitzontal, on totes les nostres veus han sigut escoltades i tingudes 

en compte, senties que formaves part d’aquest procés d’investigació.   

Les experiències a l’espai híbrid van ser rellevants durant la meva formació, però no van ser de 

les més essencials pel que fa a connectar amb els meus interessos. Tot i això, ara que sóc mestra 

és quan més trobo a faltar la necessitat de poder viure espais on poder compartir les meves 

pràctiques. Vull situar-me dins de l’obra Time Release, envoltada d’ulls i veus que em guiïn en 

la meva docència. Sovint surto de l’escola i necessito poder explicar les pràctiques a la meva 

companya de tesi, ja que pel fet d’haver compartit una formació pràcticament igual, és com si 

parléssim un mateix llenguatge, un llenguatge que no sempre es troba a les escoles. Amb ella 

comparteixo quina és la seva visió i quines aportacions i experiències del seu context a la 

universitat em poden ajudar en el meu procés.  
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Una de les necessitats que més tinc ara com a mestra és el fet de veure altres mestres. És aquella 

sensació que tenia quan feia pràctiques a les escoles i tenia l’oportunitat de veure contextos 

heterogenis amb mestres, alumnes i metodologies diverses. Exercint de mestra, sovint és difícil 

observar altres models docents si no existeix aquest espai de reflexió. Pel que fa a aquesta idea, 

vaig exposar les següents paraules al TFM: 

 

Em falta aprendre dels altres mestres, m’hagués agradat poder continuar entrant a les 

classes d’altres mil mestres més per aprendre altres models. Quan, per exemple, tinc 

l’oportunitat de compartir la meva classe amb algun altre professor sempre veig que 

aprenc molt més. Tothom té més experiència que jo. Sobre com es dirigeixen a la 

classe, com manegen els conflictes... Recordo quan era practicant de 2n curs, la NC, la 

meva tutora, em va dir: “Vine, Gina, ara veuràs com se soluciona un conflicte de pati”. 

Vaig seure al seu costat i en cinc minuts va solucionar un d’aquells problemes que si no 

saps d’on prové l’arrel, ets incapaç de trobar-hi solució.  

 

Una forma de seguir connectada amb experiències que es donen al context educatiu, i una de les 

raons també d’escriure aquesta tesi, és la necessitat que tinc com a mestra de seguir vinculada al 

món universitari. La meva companya de tesi m’ajuda en aquest procés, però seguir vinculada a 

la facultat i retornar a algunes de les classes que imparteix l’equip docent, també em permeten 

avançar en la meva pràctica, ja que aquestes són com espais híbrids on s’exposen pràctiques que 

es comparteixen amb els altres.  

 

Com a mestra necessito buscar aquests contextos, espais híbrids que aportin millores en el meu 

procés. L’existència d’aquests espais hauria de donar-se dins de les pròpies escoles, juntament 

amb altres professors i gent diversa que pogués formar part de la construcció del coneixement 

conjunt des d’un criteri vàlid i científic. Segons Tallaferro (2005) la reflexió ha de ser un acte 

personal i no aïllat que posteriorment és convenient que sigui compartit amb altres companys. 

D’aquesta forma, es poden plantejar preguntes que facilitin una visió més amplia i que permetin 

anar més enllà de la reflexió inicial personal.  

 

La mateixa aportació serveix per aquells mestres que vulguin anar més enllà del propi procés 

reflexiu individual i vulguin compartir les experiències amb els companys. Tot i que a nivell 

personal l’espai híbrid no ha estat una de les estratègies viscudes més significatives, és 

important que existeixi en els processos de formació de mestre i formació contínua.  
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Pel que fa a les mestres entrevistades, quan fan referència als espais híbrids totes en parlen des 

d’una vessant positiva, ja que ho relacionen amb la necessitat que tenen com a mestres de 

compartir la seva tasca docent. Tot i això, les tres tenen una mirada crítica cap a aquestes 

experiències viscudes i manifesten que els espais híbrids viscuts a la FEPTS o durant les 

pràctiques van ajudar-les a compartir les seves experiències però, alhora, a aprendre a no jutjar, 

un fet que no sempre és fàcil d’evitar. Respecte a l’opinió que tenen sobre la necessitat de 

compartir la seva pràctica, les mestres exposen:  

 

Doncs a la menció anàvem a una aula i fèiem una rotllana gegant i cadascú explicava 

la seva experiència, i, o sigui, jo recordo que l’interessant era escoltar els companys 

sense jutjar-los... (MG. Entrevista)  

 

Però ara el repte era que els nens i nenes es construïssin les seves pròpies agulletes i 

que jo els ho expliqués oblidant els absurds de l’escola tradicional. I fou a l’espai 

híbrid on vaig trobar la resposta a través d’un meravellós préstec de consciència d’un 

company de 4t del Grau d’Educació Primària (...).  El que aquest noi féu fou compartir 

amb nosaltres una situació que havia sorgit aquell mateix dia a l’assignatura de 

menció.	(MR. RA1) 

 

 De plantejar-nos reptes, de compartir això, de compartir les curiositats, les angoixes, 

no psicòleg, però company pedagògic, jo ho necessito perquè sola ja ho trobes, ho 

acabes trobant però el recorregut es més angoixant. (LF. Entrevista) 

 

Pel projecte és importantíssim [el treball en equip], és que és vital! No pots fer-ho tu 

sol, no pots fer-ho tu sol, no quedaria igual, necessites la suma, i a les coordinacions 

que es fan cada dijous a la tarda −que pleguem a les mil!− s’explica el projecte de 

cada classe, estem en aquest punt, i cada un dóna idees... (MR. Entrevista) 

 

 Ara a l’escola ho interpreto com a espai híbrid, ho fem quan estem al claustre els 

dijous a la tarda, i acabem a les mil −important aquesta dada! Això ho considero espai 

híbrid perquè jo explico el projecte i amb l’ajuda de tots enriquim tot el projecte que no 

és meu... (...) (MR. Entrevista) 

 

Amb ulls de mestra – Diari d’una aprenent de mestra, la necessitat d’enumerar tota una 

sèrie de punts que em caldria tenir en compte a l’hora de fer una bona reflexió sobre 

l’observació. D’aquesta manera premeditada, ja anava una mica més preparada per 

fixar-m’hi. La llista, me la vaig fer a partir de les aportacions que la tutora de 



	 194	

pràctiques de la universitat va fer durant les tutories prèvies a les pràctiques però, 

sobretot, em van ajudar molt les anotacions elaborades a les trobades de l’espai híbrid 

de les pràctiques del curs passat. (MR. RA5) 

 

Algunes de les opinions de les mestres mostren com la incertesa apareix quan treballen a les 

escoles i aquest espai híbrid no sempre existeix. D’aquí sorgeix la necessitat de poder tenir 

l’oportunitat de compartir les experiències amb altres docents que ajudin en la construcció del 

propi aprenentatge. Tal com aporta Zeichner (1982):  

 

La práctica reflexiva consiste en el compromiso a favor de la reflexión en cuanto 

práctica social. Se trata de constituir comunidades de aprendizaje de maestros en las que 

estos se apoyen y estimulen mutuamente. A mi modo de ver, este compromiso tiene un 

importante valor estratégico para crear las condiciones que permitan el cambio 

institucional y social. La capacitación de los maestros en cuanto individuos es 

inadecuada: los maestros necesitan comprobar que las situaciones concretas que 

experimentan están muy relacionadas con las vividas por sus colegas. (p. 8) 

 

D’acord amb les aportacions de Zeichner (1982), els mestres necessiten saber que formen part 

d’una comunitat que els dóna suport, que comparteixen pràctiques similars que els ajuda a 

millorar la seva pràctica i, sobretot, que el seu treball contribueix a una millora social i 

institucional. És aquesta responsabilitat social constructiva de la qual se senten responsables 

les mestres i de la necessitat de millora del context on habiten.   

 

Davant dels processos reflexius que vaig desenvolupar en formació, ja fos a través del relat 

autobiogràfic o dels espais híbrids, prenc consciència sobre com m’he empoderat per  

desenvolupar-me com a mestra reflexiva, creativa i crítica, sent capaç de dur a terme processos 

reflexius que em permetessin fer una anàlisi i millora en la meva pràctica professional, sempre 

buscant estratègies diferents i formant-me no només com a mestra, sinó com a mestra-

investigadora o investigadora-mestra. Canogar explica a l’entrevista37 titulada Mentalmente ya 

hemos abandonado la Tierra (2012) com cada vegada reivindica més “la idea d’un artista com a 

investigador que investiga amb altres metodologies i objectius, però que investiga la realitat.” 

Canogar es mostra no només com un artista que “crea objectes estètics”, sinó que el que pretén 

a través de les seves obres és interpretar una realitat, unes circumstàncies, igual que els 

científics, igual com el que hauríem de fer els mestres: interpretar les nostres pràctiques. Un dels 

fragments que vaig escriure al TFM feia referència a aquesta idea:  

																																								 																					
37 Ruiz, R. (2012) Entrevista a Daniel Canogar: “Mentalmente, ya hemos abandonado la tierra”. Disponible a: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/01/actualidad/1343823993_595182.html 
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Tenir la possibilitat de començar a fer de mestra m’ha permès observar aquelles 

escletxes en les quals puc millorar malgrat que el context no sempre acompanyi. El fet 

de poder compaginar la docència  amb l’estudi del Màster d’Educació Inclusiva de la 

Universitat de Lleida em permet anar fent reflexions sobre les decisions que vaig 

prenent com a docent. El màster ajuda a millorar el teu model, a ser millor, a fer-te 

trontollar les idees, a sortir de la zona de confort i a aprendre a ser investigadora per 

canviar allò que no va en consonància amb el que coherentment hauria de ser en la 

societat del s. XXI. Et dóna eines per poder fer el canvi, si tu vols, és clar... 

 

Com a mestra, basant-nos en les idees d’Álvarez i San Fabián (2013), tinc l’oportunitat de 

“revaloritzar la professió, de poder contribuir a la constitució d’una base codificada de 

coneixements sobre l’ensenyança” (p. 27) i formar part de la investigació educativa exercint la 

meva professió des del context escolar. Sóc capaç de poder realitzar pràctiques reflexives, 

desenvolupar estratègies que m’han permès revisar i identificar les meves creences i 

concepcions. Tinc oportunitats per prendre una posició crítica davant de les meves accions, 

redimensionar-les i experimentar com els canvis en la meva pràctica també produeixen canvis 

en la meva manera de pensar, sentir i viceversa (Tallaferro, 2005).  

Les mestres analitzades en aquesta investigació són mestres reflexives, creatives i crítiques, 

tenint en compte que la reflexió és un dels aspectes que més sorgeix en les seves pràctiques 

professionals com a conseqüència de la formació inicial de mestres rebuda a la FEPTS. El 

concepte de mestres reflexivo-creatives es basa en les aportacions de D’Angelo (2002), el qual 

exposa que:  

 

El campo de acción de lo reflexivo y creativo trasciende del campo del pensamiento al 

de la persona y del ámbito escolar al de la experiencia vital y de la práctica social de los 

sujetos que aprenden y construyen una proyección de vida basada en una posición 

argumentada, creadora, sustentada en valores sociales positivos (D´Angelo, O. 1998). 

En nuestra propuesta, ello supone la interrelación funcional de procesos, contenidos y 

estructuras psicológicas (cognitivos, afectivos, motivacionales, etc.) y su expresión en 

competencias humanas generales, abiertas a toda la amplitud de la vida y relaciones del 

individuo en la sociedad, y otras competencias más específicas de sus relaciones en los 

campos de la actividad profesional. (p. 107) 
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En el nou model de formació professional les propostes reflexives, creatives i crítiques, són un 

aspecte essencial a desenvolupar i formen part del desenvolupament integral humà. Segons 

Schön (1992), el professional reflexiu existeix quan hi ha un compromís reflexiu respecte a la 

pràctica social i professional, i permet d’aquesta forma un canvi institucional i social per part 

dels actors educatius.  D’Angelo (2002) exposa que les pràctiques reflexivo-creatives aporten un 

valor important estratègic per crear unes condicions que duguin a terme la transformació 

institucional i social. Schön (1992) també manifesta que els mestres reflexius examinen les 

seves accions en diversos moments de la seva pràctica: abans de dur-la a terme, quan es 

desenvolupa en el context (estant atent als problemes que sorgeixen) i quan acaba, analitzant 

què ha succeït i com ha anat. Respecte a aquesta idea, Elliot (1993), amb les seves aportacions, 

afegeix que els processos que desenvolupen els mestres reflexius són “crítics i creatius”; crítics 

perquè suposa posar en dubte les nostres creences davant l’anàlisi de la pròpia pràctica, i 

creatius perquè davant de diverses situacions i problemes s’han de desenvolupar hipòtesis, 

experimentar i elaborar nous coneixements. Juntament amb aquesta idea, Guash (1999), basant-

se en les aportacions de Dewey, assenyala que un pensador reflexiu comença per considerar una 

situació que és problemàtica. Aquests mestres s’enfronten a processos reflexius davant de 

situacions que són noves, indeterminades o problemàtiques i procuren donar-li un sentit, 

analitzant-les per poder-les canviar qualitativament en la realitat.  

 

Aquests autors reflexionen diferents aspectes sobre el fet de pensar, reflexionar i actuar de 

forma crítica i creativa. Es destaca el fet de percebre la realitat com una problemàtica contínua a 

ser analitzada pels imprevistos que poden sorgir. Es tracta de qüestionar la nostra realitat, les 

situacions quotidianes, ser capaços de donar resposta, alternatives, experimentar, trobar noves 

vies. És així com D’Angelo (2002) percep els mestres reflexivo-creatius i com, pels motius 

exposats fins a aquest punt, les mestres entrevistades són considerades com a tals. Com ja hem 

apuntat, bona part d’aquest esperit reflexiu, creatiu i crític existeix gràcies a la formació rebuda, 

on aquests aspectes s’han treballat durant la seva formació inicial de mestres. Segons D’Angelo 

(2003) “no es pot formar a algú en els seus Projectes de vida. Es tracta de crear espais de 

reflexió i construcció que propiciïn alternatives i correccions dels projectes de vida en els quals 

els propis subjectes hagin d’estructurar” (p. 13)  

 

Els processos reflexius consisteixen en fer un viatge dins del nostre interior que ens permeti 

poder avançar cada dia, un pas més, en la nostra docència. És per aquest motiu que a 

continuació exposo la pràctica de diverses experiències que he desenvolupat al llarg d’aquests 

tres anys de mestra, on l’anàlisi del propi becoming teacher researcher ha estat essencial. 
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2.1.5.  Otras geologías. Residus que faciliten la meva pràctica professional. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

-Què són? Televisors? Pantalles d’ordinador? Creieu que funcionen?  

Pantalles verdes, petites, quadrades, grans, profundes, rectangulars... Hi 

veig passar les meves experiències a l’escola, les meves pràctiques. Objectes, 

colors, plats, vasos, cables, paraules, infants, murals... Em veig fent de 

mestra. Em sento immersa en l’obra Otras Geologías. 

Imatge 50. Canogar, D.  (2005). Otras Geologías. [Fotografia]. Lleida, Espanya: 
Centre d’Art la Panera. Extret de: http://www.danielcanogar.com/es/obra/otras-

geologias 

Imatge 49. A la Deriva Eye Trip (Fragment) 
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Des del moment que vaig conèixer la possibilitat de treballar entorn de l’art contemporani, 

sempre he intentat desenvolupar com a mestra pràctiques en relació amb aquest i, concretament, 

dins de l’àrea de la llengua anglesa. Gaudeixo vivint tots els processos d’aprenentatge que es 

van generant al voltant de les obres que treballem, les connexions que realitzen els alumnes i les 

produccions que creen. És una via per on es desenvolupa la creativitat i s’uneixen els meus 

interessos professionals, però també personals. És la meva forma de vida i em costa 

desenvolupar pràctiques on l’art, d’alguna manera, no hi sigui present.  

 

El concepte d’art i creativitat ha canviat al llarg de la meva formació, del meu creixement 

personal però, tot i això, sempre he considerat −i encara considero−  que des de la meva 

experiència són dos conceptes que actuen com un binomi. No puc entendre l’art sense creativitat 

i la creativitat sense l’art, tot i que no sempre ha de ser així. En el meu cas, considero que l’art 

ajuda a obrir mirades, a establir connexions amb contextos que a priori no tenen cap relació. 

Eisner en el seu llibre El arte y la creación de la mente (2011) explica com el Gran Canyó de 

Colorado pot ser interpretat de formes diferents segons les persones que l’observin. No veurà el 

mateix un geòleg, un pintor que un poeta, però davant del mateix element hi ha interpretacions 

diferents, depèn del “marc de referència” (p. 113-114) de cadascú. 

 

El mateix passa quan ens trobem davant d’una obra d’art: cada persona l’analitza segons els 

seus “marcs de referència”. Canogar també recull aquesta idea a l’entrevista UNED- Open 

Studio II (2014) quan exposa que en les seves obres no vol imposar una lectura única, sinó que 

quan les llença al món, les lectures que li tornen són “fascinants i infinitament més interessants” 

(22:05) del que ell prèviament havia pensat. Per Canogar (2013), l’art no ha de “tenir una tasca, 

sinó moltes, des d’un lloc de reflexió o com a eina per reflexionar sobre el món que ens ha tocat 

viure”, a més “d’entretenir i fer-nos gaudir més de la vida”. Conclou que és una “eina que ens 

ajuda a processar la complexitat de la vida que ens ha tocat viure38”.  

 

La visió d’Eisner (2011) ajuda a complementar aquesta definició. Segons l’autor, “l’art ajuda a 

donar possibilitats de visió, a imaginar, a despertar el món que ens envolta, a fomentar la nostra 

consciència d’aspectes que abans no havíem experimentat d’una manera conscient, a explorar 

l’incert. A propòsit de les idees d’O’Sullivan (2006), l’art és considerat com a un potenciador de 

possibilitats i com a una estratègia per poder desenvolupar el pensament rizomàtic definit per 

Deleuze i Guattari (1987). Jové i Olivera (2011) també parlen dels beneficis de l’art però 

incloent-hi una vessant inclusiva:  

 

																																								 																					
38 Fragments extrets de: http://www.madridartprocess.com/especial-open-studio/item/994.html  
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L'art contemporani és una eina vàlida per a la inclusió social i educativa que es 

caracteritza per una àmplia transversalitat conceptual i una multidisciplinarietat de 

tècniques artístiques que ens permeten connectar amb altres llenguatges i desenvolupar 

múltiples mirades a la nostra societat, en un procés de sensibilització artística i social. 

(p. 160) 

 

Davant de les aportacions dels diferents autors, es mostra com l’art contribueix positivament en 

el procés de formació dels mestres fent que siguin reflexius, crítics, imaginatius, creatius, 

dialogants... En el meu cas, vaig connectar amb l’art i, després com a mestra, el vaig incorporar 

en la meva pràctica. Tot i així, sovint em qüestionava: existeixen altres mestres que tenen la 

necessitat de treballar entorn de l’art contemporani sense contemplar aquelles matèries on és 

més evident poder-ho fer, com és el cas de plàstica? Existeixen mestres que utilitzen l’art per 

explicar ciències, anglès o matemàtiques? No en coneixia cap cas, a part dels mestres a qui 

havia conegut durant unes pràctiques voluntàries breus a l’escola Príncep de Viana, fins que 

vaig trobar-me amb dues de les mestres entrevistades en aquesta tesi. En dos dels casos, l’art els 

feia préstec de consciència en la seva pràctica i no només en l’assignatura de plàstica, sinó en 

totes les altres. Quan els vaig preguntar com havien viscut la metodologia d’aprendre i 

comunicar entorn de l’art contemporani durant la seva formació inicial, totes van coincidir en la 

importància que els va suposar respecte a la seva obertura de mirades, la possibilitat que els va 

permetre d’establir connexions amb altres contextos i el foment de la seva creativitat i la dels 

alumnes, entre altres aspectes. Aquestes idees queden recollides en les seves veus quan parlen 

sobre com van viure l’art contemporani: 

 

 Et permet créixer. A més, l’art aporta un valor afegit que és l’emoció i el connectar 

amb tu mateix i amb expressar tot el que tu portes dins i fer procés dins d’això, perquè 

amb la producció també veus el recorregut de la persona, també veus tot... Cap a on 

està anant... Ja sigui a nivell conceptual, de domini de la forma, la manera d’accedir. 

(LF. Entrevista) 

 

 Jo sé que l’art et fa remoure tota la teva estructura, perquè et connecta, et fa disfrutar, 

et fa evadir, et planteja un seguit de coses que no et planteja la pura cognició. L’art és 

holístic, per això vaig fer arteràpia, per entendre tot això, no? L’explicació de per què 

tot això... (LF. Entrevista) 

 

 Ara, després d’haver viscut aquest procés, sóc un pèl menys analfabeta però totalment 

conscient de la seva potencialitat. No sols els alumnes aprenen a fer connexions, a 

partir d’aquest, sinó que els adults també ho fem. (MG. RA1)  
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Imatge 51. Font elaborada per MG. Les imatges mostren les disseccions de pollastres, una de les 
pràctiques que realitza amb els seus alumnes. 

 

He après que l’art contemporani és un reflex de la realitat actual i que ajuda a 

desenvolupar el pensament crític i crea sentiment de pertinença i estima pel que ens 

envolta. (MR. RA4)   
 

Sí, i jo em sento súper còmoda [amb l’art], i no ho hagués dit mai, perquè el primer dia 

que vaig entrar a la Fundació Sorigué vaig dir: “¿Pero esto qué es? Què fem aquí?”. I 

em va agradar molt perquè l’any passat quan estàvem a punt d’acabar el projecte vaig 

pensar: “Ostres! No he incorporat res d’art en aquest projecte, i ostres...!” (...) Un 

parell de mesos d’acabar el projecte, i vaig dir: “Ostres! Em falta una mica... Però 

falta algo per tancar”. (...) Sí, vaig pensar que havia de buscar un artista que també 

volgués fer el mateix que nosaltres, perquè nosaltres vam fer una manifestació al 

mercat perquè volíem explicar el que havíem descobert, no? (...)  Sí, sí!  Al final 

busques un artista que vulgui expressar aquesta idea que tu tens... És que no sé com 

se’m va ocorre de fer-ho al final, però és que pensava: “Segur que hi ha algú que ha 

volgut expressar a nivell artístic una idea relacionada amb el menjar”. És d’aquelles 

coses que no pots creure, i sí, sí... La veritat és que no ho havia pensat... (MR. 

Entrevista) 

El que em va ajudar va ser... A veure, jo estava molt acostumada al concepte i 

concepte, i allò d’anar a un museu, mirar una obra d’art... escoltar els nens i veure què 

suggereix... em va donar peu a veure altres maneres de fer... A treballar... I no és 

necessari treballar el concepte, pots treballar-lo igual però des de l’art. (MG. 

Entrevista) 
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El treball entorn de l’art que les tres mestres van experimentar durant la formació inicial va 

permetre que dos dels casos, en l’actualitat, l’incorporessin en les seves pràctiques docents, la 

qual cosa comportà que fossin distintes, reflexives, creatives i rizomàtiques respecte a la 

connexió de continguts. L’art és un element a tenir en compte en les pràctiques d’aquestes 

mestres, ja que permet obrir mirades cap a altres camps i realitzar pràctiques que trenquen amb 

les tradicionals. El fet que l’interès personal dels mestres connecti amb el goig per l’art 

contemporani sempre facilita que s’incorpori més fàcilment en la seva docència. Però, tot i així, 

l’art sempre pot aplicar-se com a mètode com a estratègia en un moment determinat en la 

pràctica professional. 

S’observa que en els tres casos la descoberta de l’art contemporani ha suposat un canvi de 

mirada en el món de l’educació, el qual es valora de forma positiva com a oportunitat per 

desenvolupar pràctiques reflexives, creatives i crítiques, aspectes que coincideixen en les tres 

mestres tot i que una d’elles no apliqui aprenentatges entorn de l’art contemporani de forma 

habitual. En el meu cas, l’art també ha tingut un pes rellevant en la meva pràctica professional, 

tal com s’evidencia en les experiències que exposo a continuació: 

 

2.1.5.1. Experiència 1: Extraescolar amb els alumnes de P4 i P5. 
Psicomotricitat, art, creativitat i llengua anglesa.  

 

A continuació exposo algunes de les pràctiques que he investigat en el meu propi becoming 

teacher researcher al llarg d’aquests últims tres anys. La primera és una de les extraescolars que 

ja fa dos anys que realitzo al centre on treballo, el Col·legi Sant Josep - Vedruna Tàrrega. Una 

escola concertada amb oferta educativa des de la llar d’infants fins a segon de batxillerat i amb 

dues línies per curs. Actualment, és el centre on es desenvolupa encara la meva activitat 

professional.  

 

Una de les activitats que desenvolupo al centre, a banda de l’horari escolar, és l’extraescolar 

d’anglès de P4 i P5. Aquesta proposta sorgeix d’una demanda que em va fer el mateix centre 

l’any que vaig començar a treballar-hi de mestra (2014-15). Des de l’AMPA i la direcció es 

volia oferir una extraescolar que fos diferent a les que l’escola ja tenia, concretament es volia 

iniciar l’aprenentatge de la llengua estrangera (l’anglès) als cursos de P5 però de forma diferent 

i més dinàmica. Posteriorment, l’any següent, es va ampliar l’oferta perquè els alumnes de P4 

també hi poguessin participar, a la mateixa aula que els de P5.  
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Davant d’aquesta petició, inicialment vaig pensar una proposta a quatre mans amb la que 

actualment és la meva companya de tesi, la Irene L. Tal com s’ha observat en el primer bloc 

d’aquesta investigació, les dues hem compartit la formació en el mateix context al llarg 

d’aquests últims anys. La nostra vinculació amb l’art contemporani i les propostes creatives 

sempre ens han unit, i poder oferir aquesta extraescolar era una línia de fuga on podíem 

continuar, ni que fos en la distància, intercanviant idees juntes i unir els nostres contextos 

actuals: jo com a mestra a l’escola, i ella com a assistent docent a la FEPTS. Tot i que a l’escola 

parteixo del meu treball, sempre existeix la possibilitat d’un feedback conjunt per poder millorar 

les sessions.  

La idea d’aquesta extraescolar va sorgir a conseqüència d’una experiència que també vaig viure 

de forma conjunta amb la meva companya. Durant la nostra formació al GEP vam tenir 

l’oportunitat de visitar Javier Abad (artista visual, doctor per la UCM i professor d’Educació 

Artística -expressió plàstica i dramatització- per la formació del professorat d’Educació Infantil 

a la Universitat La Salle de Madrid). Aquesta visita va sorgir arran del TFG de la Irene L., en el 

qual investigava com fer l’educació física entorn de l’art contemporani. Per investigar sobre 

aquest tema, la seva tutora va recomanar-li visitar Javier Abad, ja que treballava la 

psicomotricitat a través d’instal·lacions inspirades en obres d’artistes d’art contemporani. 

Utilitzava elements quotidians i estèticament impactants per tal que els alumnes 

experimentessin en un context creatiu i possibilitador. Davant d’aquesta oportunitat, vam 

decidir anar-hi totes dues per aprendre d’aquell context que per a nosaltres era diferent i 

desconegut. 

Compartir la seva experiència i les seves classes durant la nostra estada a Madrid va suposar 

obrir-nos un món que desconeixíem anteriorment ja que durant la formació al GEP pràcticament 

no vam estudiar continguts relacionats amb la psicomotricitat en l’educació infantil. En les 

classes d’Abad, vam aprendre com els alumnes treballaven la psicomotricitat de forma diferent 

amb materials quotidians, respectant unes rutines durant el procés de les sessions: observació 

inicial del context, joc i reflexió final de l’experiència viscuda.  

Imatge 52. Capçalera del blog http://stjosepextraescolar.blogspot.com.es 
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Imatge 53.   Materials utilitzats en les extraescolars. 

 

Aquesta experiència sorgida de l’encontre amb Abad, juntament amb la nostra formació entorn 

de l’art contemporani durant el GEP i el MEI, van permetre que dissenyéssim aquesta proposta 

d’extraescolars, on l’art, l’espai, la llibertat, la creativitat, l’estètica i la possibilitat dels 

materials hi prenguessin un paper rellevant. Així doncs, vam proposar unir creativitat, 

psicomotricitat, joc, descoberta, art i anglès partint dels interessos dels alumnes. Es tractava de 

poder desenvolupar un conjunt d’experiències que ajudessin els infants a aprendre de forma 

lúdica i significativa.  

Amb aquests referents, la nostra proposta va ser dissenyar entre 5 i 6 sessions amb instal·lacions 

creades amb els mateixos materials però sempre disposats de forma diferent en l’espai. 

Aquestes instal·lacions, a més, estaven basades en artistes d’art contemporani, la qual cosa 

permetia trobar referents diversos a l’hora d’organitzar tant l’espai com la disposició dels 

materials. Tot i aquesta proposta inicial, amb el temps les instal·lacions també han estat 

disposades sense la necessitat d’un referent continu d’artistes contemporanis. Aquest fet és 

degut a la dificultat de trobar materials, els quals sovint han de ser reciclats. Els artistes ens 

ajuden a obrir mirades i buscar altres recursos a l’hora de generar les instal·lacions, però aquests 

no sempre s’han d’evidenciar en les sessions.  
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No podem oblidar que aquesta extraescolar es desenvolupa en llengua estrangera, per aquest 

motiu, al llarg de les sessions s’ha acabat establint una pròpia rutina d’acció per facilitar-ne 

l’aprenentatge de forma transversal. Primerament, quan entrem a l’aula seiem tots en rotllana i, 

a través de diversos jocs curt,s recordem el vocabulari que va sorgir durant l’última sessió. 

Sovint es treballa amb imatges i paraules. En segon lloc, quan els alumnes entren a l’aula, tenen 

la condició que no poden tocar res de la instal·lació fins que no duem a terme la segona rutina: 

observar l’espai i començar a familiaritzar-nos amb els materials que tenim a l’aula. Sovint 

aquests materials són reciclats i molt econòmics. Es busca que permetin múltiples possibilitats 

de ser manipulats de formes diverses i que causin un impacte visual i estètic. Entre aquests 

materials podem trobar: rotllos de paper, post-its de colors, elements de la natura segons 

l’estació de l’any, pasta, oueres, caixes de cartró, roba reciclada, llana, retoladors, papers, gots 

de plàstic de colors, etc. Són materials quotidians atractius que ens proporcionen moltes 

possibilitats. 

Durant l’estona d’observació i familiarització, preguntem què hi veiem i comencem a introduir 

el nom dels elements en anglès. En aquesta estona de temps es duen a terme jocs d’observació i 

manipulació per anar introduint els alumnes a la llengua anglesa. 

Després d’aquestes dues rutines, el tercer pas és deixar llibertat d’acció i de joc amb els 

materials. Es demana als alumnes que juguin i que creïn de forma lliure. El rol de la mestra 

durant aquest període de temps és, per una banda, fer un seguiment fotogràfic dels alumnes, i 

per l’altra, fer de guia i anar recollint i repetint les paraules més destacades que sorgeixen durant 

aquesta estona. Al mateix moment també les escriu a la pissarra. A més, actua com a guia i dóna 

estructures lingüístiques quan els alumnes fan demandes, expressen opinions, expliquen el que 

fan, etc.  

Una vegada finalitza l’estona de joc, es demana als alumnes que posin en comú allò que han fet, 

ho expliquen, i a continuació s’asseuen per escriure aquells conceptes que ells mateixos han 

expressat durant l’estona de joc lliure i que la mestra ha recollit a la pissarra. Entre tots 

repassem el vocabulari que ha sorgit, l’escrivim i el dibuixem. Acabem la sessió amb un parell 

de jocs que ens permeten repassar aquelles paraules més destacades que han sorgit durant 

l’estona de joc. 
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Imatge	54.			Instal·lació	amb	els	materials	
exposats. 

 

Imatge	55.			Alumnes	durant	el	moment	de	
joc. 

 

Imatge 56. Dos alumnes durant 
el joc: construint una torre amb 

caixes. 

Imatge 57. Dues alumnes durant el joc: el drac ataca el castell 

	

Imatge 58. Alumnes dibuixant allò amb què 
han jugat. 

Imatge 60. Alumnes jugant amb el vocabulari 
emergit durant la sessió. 

Imatge 61. Alumnes jugant amb el vocabulari 
emergit durant la sessió. 

Imatge 59. Alumnes dibuixant allò amb què 
han jugat. 
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Aquestes pràctiques són un exemple de com la formació viscuda a la FEPTS m’ha empoderat a 

poder desenvolupar situacions d’aprenentatge heterogènies que necessiten una millora contínua 

per ser eficaces. Si no hagués viscut tots aquests contextos en formació, la proposta no hagués 

tingut aquest eclecticisme metodològic i s’hagués basat en una  metodologia tradicional per a 

l’aprenentatge només de la llengua anglesa. 

 

2.1.5.2. Experiència 2: Els alumnes de 5è i 6è treballen les matèries de 
Science i Anglès entorn de les obres de Canogar. 

Una altra de les pràctiques realitzades al llarg d’aquests dos últims anys com a mestra en 

aquesta mateixa escola i que trenquen amb els formats tradicionals i parteixen d’una voluntat de 

millora constant en el propi model docent és l’experiència que vam viure amb el projecte de 

l’obra Otras Geologías (2005) de Canogar. Aquesta va generar un treball significatiu als 

alumnes de 5è i 6è durant el curs 2014-15. Com apuntàvem a l’inici, partint de les imatges 

d’aquesta obra van emergir una gran quantitat de línies de fuga i els alumnes van aportar moltes 

relacions amb el seu context quotidià i amb la vida real. Alguns dels continguts que van emergir 

van ser: els perills d’internet, l’ús excessiu del mòbil, la privacitat de les dades, el reciclatge, la 

sobreproducció de materials, la contaminació, la caducitat de les tecnologies, l’ús dels 

videojocs, etc. Va ser una obra que els va ajudar a reflexionar sobre ells mateixos i sobre les 

relacions que establien amb les tecnologies.  

Partint de la relació prèvia que jo tenia amb aquesta obra com a estudiant de magisteri, i pensant 

que seria interessant aprofundir-hi com a mestra amb els alumnes, vaig decidir treballar una de 

les unitats del temari de cadascun dels cursos entorn algunes obres d’aquest artista, les quals ens 

van ajudar a desenvolupar els continguts del temari marcat. Per una banda, la importància de les 

noves tecnologies i les màquines simples i complexes, a la matèria de Science de 6è, i el 

reciclatge i la contaminació a la matèria de Taller d’anglès de 5è. Tot i així, l’art ens va portar a 

establir relacions amb altres matèries i qüestionar-nos sobre altres continguts que també van 

emergir.  

 

El procediment per dur a terme el procés d’aprenentatge entorn de les obres de Canogar va ser 

el següent: en el cas dels alumnes de 6è, en primer lloc, es van mostrar les imatges de l’obra 

Otras Geologías (2005), Enredos (2008), Circadian Rhythms (2009) i Vórtices (2011). Partint 

d’aquestes obres, es va recollir i anotar una pluja d’idees que els alumnes anaven aportant quan 

visualitzaven les imatges. Mitjançant el diàleg van sorgir diferents conflictes que posteriorment, 

durant les pròximes sessions, vam treballar més a fons, ja fos amb el suport del llibre de Science 

o buscant altres recursos que complementessin els dubtes emergits. Alguns dels continguts que 
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Imatge 62. Producció d’una 
alumna de 6è 

Imatge 63. Producció d’un 
alumne de 6è 

	

Imatge 64. Producció d’un 
alumne de 6è 

 

vam treballar van ser reflexionar sobre la importància de les tecnologies, els seus avantatges i 

inconvenients i altres aspectes que van anar sorgint de les veus dels alumnes, com ara el perill 

de les xarxes socials o l’ús del mòbil, entre d’altres. Finalment, vam destinar unes sessions on 

cadascú havia d’explicar mitjançant una exposició oral la creació o obra d’art inspirada en 

Canogar que havia fet i que resumia els continguts treballats durant les sessions.  

 

Els resultats d’aquests treballs van ser molt heterogenis i van emergir en funció dels interessos 

de cada alumne i de les habilitats que tenien més desenvolupades cadascun d’ells. Alguns van 

crear maquetes inspirades en les obres de Canogar, altres van fer fotografies en el seu àmbit 

familiar relacionant-hi els continguts treballats, altres van experimentar reciclant els seus propis 

residus i creant un objecte nou, etc. Per acabar, es va dur a terme una sessió de reflexió que va 

tancar tot el procés i va ajudar als alumnes a pensar què havien après en realitzar aquesta 

pràctica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas dels alumnes de 5è, el procediment de treball va ser similar, però els continguts es van 

enfocar cap al reciclatge i la contaminació. Després de fer el procés previ de pluja d’idees, els 

alumnes van fer una primera exposició en format lliure que recollís els temes que havíem 

treballat. Alguns dels resultats van ser:  

 

 

Imatge 65. 
Producció d’un 
alumne de 6è 

 

Imatge 66. Produccions 
exposades amb el mapa 
conceptual  

	

Imatge 67. Mapa conceptual 
dels alumnes de 5è i 6è 
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- Power Points explicant els avantatges i els inconvenients de la tecnologia. 

- Disseny d’un programa de televisió explicant la importància d’Internet. 

- Obres de teatre lluitant contra el món de la tecnologia. 

- Fotos, vídeos i maquetes inspirats en l’obra de Canogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partint d’una de les fotografies que una alumna havia fet en una de les presentacions del seu 

treball, van sorgir les següents qüestions: quants productes consumim durant una setmana?, 

quins són els productes que més consumim? Vam reflexionar entorn d’aquestes preguntes i, per 

generar més conflicte, vaig portar una fotografia meva que s’assemblava a la de l’alumna però 

amb els productes que jo havia consumit durant aquella setmana. Arran d’aquella experiència, 

vam decidir que cadascú exposaria de forma diferent el consum de productes que feia durant 7 

dies, inspirant-se en les obres de Canogar. Portaríem alguns dels materials a l’aula i entre tots 

faríem una estadística mitjançant un gràfic de barres que representaria allò que hauríem 

consumit durant una setmana. El següent pas va ser reciclar aquests materials i elaborar un 

objecte que escollís cada alumne. 

 

La idea de portar la meva fotografia, en principi, semblava bona, però el fet de mostrar dos 

estímuls inicials molt similars, el que l’alumna ja havia fet i la meva imatge que s’assemblava a 

la de l’alumna, va generar que la resta de companys no anessin més enllà, i la majoria van 

mostrar les produccions copiant la mateixa idea: ells estirats al terra i envoltats dels productes 

que havien consumit. Aquest fet va portar a replantejar-me la importància dels models que 

Imatge. 68. Mapa conceptual dels alumnes de 5è i 6è 
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donem els mestres, que no s’han d’exposar com un guió a seguir, sinó que la mestra ha de 

deixar estímuls diversos al llarg del procés o compartir la seva experiència al final. És important 

posar èmfasi en la importància de l’heterogeneïtat i, en el cas que es posi un exemple, es pot 

reflexionar des de perspectives molt diferents que permetin als alumnes establir connexions amb 

les seves vides personals.  

 

En aquesta experiència s’hagués pogut reconduir l’activitat proposant una segona tasca que 

demanés fer la fotografia dels productes però de forma diferent, jugant amb la presència del seu 

cos, la disposició dels aliments, la incorporació d’altres membres de la família, etc. Va haver-hi 

només un alumne que, en lloc de mostrar els productes consumits, va mostrar els productes del 

dia que la seva mare havia fet la compra al supermercat. Per tant, en aquest cas, es mostrava un 

fet interessant: la inversa, el producte abans de ser consumit. Tot i això, no era un cas 

representatiu, però sí que ens va servir com a exemple per explicar que hi ha diverses maneres 

de presentar una activitat i que, tot i que la mestra faci una proposta, no té perquè ser la que 

reprodueixin els alumnes.  

 

La reflexió de tot el treball realitzat va ser l’última activitat que els dos cursos van dur a terme.  

Aquest pas forma part de l’aprenentatge adquirit durant la formació inicial de mestres, el qual 

va posar molt èmfasi en la necessitat de prendre consciència de l’aprenentatge que es realitza. 

Ho faig en la meva pràctica diària i també ho traspasso als alumnes, els quals escriuen i 

reflexionen sobre els aprenentatges que han realitzat. Partint de les seves veus, alguns van 

mostrar estranyesa davant de realitzar una pràctica d’aprendre i comunicar-se entorn de l’art 

contemporani perquè mai no havien treballat així abans. Molts d’altres van manifestar que 

havien gaudit durant el procés i que l’obra els havia ajudat a connectar amb el projecte que 

havien desenvolupat i a fer relacions amb el seu entorn. Davant d’una mateixa obra, van sorgir 

diferents estímuls que van permetre a cadascú relacionar-los amb  “el seu marc de referència” 

(Eisner, 2011, p. 113-114). En el cas de 5è, va succeir a la primera exposició oral, i en el cas de 

6è, va emergir en les seves produccions finals, on els alumnes van fer les seves pròpies 

relacions segons les experiències viscudes. Aquestes són algunes de les seves reflexions 

escrites:  

 

My inspiration was the pictures of Daniel Canogar, that remains me to the poor people. I 

think that it’s a very good activity to do it, because I learn I and I have fun doing. (Alumna 

de 6è) 
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My inspiration was in the photo of Canogar put the tree things, It think it’s a good activity 

to do because you learn, but no with the book, with an activity. I imagin this wordmap 

because I have and experience in relation with my mobile phone.                                                                                 

(Alumna de 6è) 

 

Fer reflexionar als alumnes és un aspecte que tinc en comú amb les tres mestres entrevistades. 

En tots els casos, la reflexió sobre la seva docència també traspassa en la necessitat de fer que 

els seus alumnes també reflexionin a les aules durant el seu dia a dia, des d’activitats més 

complexes fins a d’altres de més quotidianes. Així ho il·lustren les següents aportacions: 

 

Sí, sempre era molt difícil [que reflexionessin els alumnes] perquè allà són 50 minuts i 

després tenen el següent. I les primeres vegades era com “noooo”, però després, 

funciona, sí, sí. (...) I els feia recapitular, sempre els deia, però era que costava molt... 

Veia que als grans els costava i als petits... I el que es demanava era recapitular, ser 

capaç d’explicar el que havien fet, és fàcil, no? Però no, ells deien: “Faríem això!”  

“Però això, què és?” “Explica-m’ho!” I a través de poder desenvolupar allò que 

havien fet podien reflexionar, i és bo perquè a final de curs vam tenir una nena que 

connectava coses! (MG. Entrevista) 

D’una colla de paraules anem a treure... Com podem descobrir com ho hem 

d’escriure? Perquè ens trobem davant de diferents paraules que no sabem com les hem 

d’escriure. “A veure, anem a analitzar totes les paraules que s’escriuen amb doble 

essa, per què s’escriuen amb doble essa, anem a veure... Va... Per què creieu? Com 

sona, al costat de quines lletres estan escrites?” I ells estan fent una reflexió sobre 

aquelles paraules que, clar, ens costa molt saber com fer-ho... “Anem a analitzar”, 

sempre els dic que som científics de la llengua o de les matemàtiques perquè estem 

investigant. No diem la doble essa és sorda i va entre vocals, no, no els ho diem així. I 

arriben aquí igualment, per a ells és una estratègia que quan algun dia estiguin 

escrivint i no tenen el mòbil a mà, o tenen memòria visual, que és el que més funciona, 

tenen aquest altre recurs, intento això. (MR. Entrevista) 

 

Tot i que em mantenia ferma per recordar les normes, per estar alerta, etc. no sempre 

s’aconseguia amb èxit, però mica en mica i, a través del treball diari, del fet de parar 

les classes per reflexionar conjuntament quan començava a sorgir algun indici d’algun 

element que desencadenaria el descontrol o de quedar-nos 5 minuts a l’hora del pati 

per reflexionar sobre el que havia passat, anava donant els seus resultats. Durant tot el 
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curs no vaig castigar ningú i això que per ells no era normal anava donant els seus 

fruits amb altres estratègies. Poquet a poquet, eren els propis alumnes els que s’anaven 

convertint en els detectors d’aquests elements, exigint i verbalitzant respecte 

(independentment de qui provoqués la falta de respecte), la qual cosa era acceptada i 

valorada per tots. (LF. RA-M) 

 

Aquestes paraules certifiquen com, durant la formació inicial de mestres, van prendre 

consciència no només de reflexionar elles com a mestres, sinó de poder traspassar aquesta 

competència als seus alumnes i formar-los com a persones crítiques i reflexives. 

Seguint amb les pràctiques desenvolupades entorn de Canogar, un fet que cal destacar és el 

procés d’aprenentatge que vam anar recollint per construir un mapa conceptual al passadís amb 

imatges de les obres que havíem treballat i materials que els mateixos alumnes tant de 5è com 

6è anaven creant. A més a més, es mostrava el procés amb les activitats que s’havien dut a 

terme.  El fet de voler mostrar a les parets el treball que s’està realitzant a l’aula és un aspecte 

sobre el qual vaig prendre consciència durant la formació inicial de mestres en la matèria de 

PCEII, en la qual se’ns plantejava la importància que tenia l’espai per generar aprenentatge i la 

necessitat de fer-lo sentir com un lloc propi dels alumnes i desenvolupar en ells un sentiment de 

pertinença. Tal com aporta Augustowsky (2003) l’entorn dels infants és un aspecte sobre el qual 

reflexionar. L’estructura de l’espai escolar i l’equipament d’aquest incideixen de forma directa 

en el desenvolupament didàctic podent ser un instrument poderós per l’ensenyança.  

Respecte a la importància de l’ús de les parets, durant el meu primer any de mestra vaig escriure 

la següent idea en el relat autobiogràfic del MEI:  

 

L’ideal seria que concebessin l’espai del passadís també com a un lloc de treball i no 

com a un lloc d’esbarjo. Els propis alumnes haurien de ser els responsables de fer-se 

càrrec de les seves parets, produccions i relacions. 

 

Des del primer any que vaig ser mestra, sempre he provocat que els alumnes deixessin rastre en 

el seu espai, fent que les parets vagin més enllà d’una exposició reproductiva i homogènia de 

produccions. La nostra formació inicial va incidir molt en aquest aspecte i les parets d’una de 

les escoles de pràctiques voluntàries on vaig anar, Príncep de Viana, sempre han estat un 

referent. Una de les reflexions que vaig escriure durant el segon relat autobiogràfic fa referència 

al trencament que em va suposar visitar aquesta escola: 
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Em va impactar tota la manera que tenen de realitzar els aprenentatges, la quantitat de 

mapes i relacions que crec que només es poden entendre amb profunditat si ho vius des 

de l’inici fins al final. Quan veia aquells esquemes enrevessats a la paret, no podia parar 

de pensar en el mapa de la nostra classe i pensava: quantes vegades deuen haver canviat 

ells les relacions, afegit continguts, compartit la informació? 

 

Participar en aquesta escola em va permetre poder entendre i apreciar els diferents aprenentatges 

entorn de l’art, fos quina fos la manera d’expressar-se, relacionat amb la vida quotidiana i la 

importància d’exposar i compartir aquest procés no només amb la comunitat educativa sinó amb 

tothom que entrava al centre. És per aquest motiu que sempre que puc vesteixo el meu context 

laboral amb els processos i produccions que generem amb els alumnes, els quals es mostren 

satisfets de poder mostrar els treballs als seus companys i de veure que un espai comú com el 

passadís està ocupat amb el seu treball. Cuidar l’entorn on generem aprenentatge hauria de 

formar part de les tasques dels mestres, però sovint requereix temps, reflexió i paciència, 

aspectes que en una escola són difícils de trobar durant el dia a dia trepidant.  

 

 

 

 

 

 

 

	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 69. Mapa conceptual dels processos 
dels alumnes de 5è i 6è 

Imatge 70. Mapa conceptual dels processos dels 
alumnes de 5è i 6è 

Imatge  72. Resultats estadístics del consum de 
productes i reflexions finals de l'experiència dels 
alumnes de 5è 

Imatge 71. Materials reciclats dels productes 
consumits dels alumnes de 5è	
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Les conclusions principals que van emergir d’aquest procés d’aprenentatge exposat 

anteriorment van ser diverses. Per una banda, tot i l’error que va haver-hi per part meva en 

mostrar un únic model de fotografia a la classe de 5è, les exposicions prèvies d’aquest curs i les 

de 6è van ser molt heterogènies, fet que trenca amb el model tradicional on les produccions 

finals acostumen a ser similars entre elles sense tenir en compte la veu i els interessos dels 

alumnes. Per altra banda, el treball entorn de l’art va permetre que les produccions fossin més 

artístiques i creatives i, pel que fa a aquest aspecte, l’art també va permetre emergir els 

continguts que partien de les veus i les experiències dels propis alumnes i generaven continguts 

vinculats a la seva vida quotidiana. També es va dur a terme un treball interdisciplinar que va 

partir de l’àrea de la llengua anglesa per treballar altres àrees i aspectes de forma connectada.  

 

Tenir l’oportunitat d’explicar aquestes experiències al III Congrés Híbrid entre Arts, Ciències i 

Educació i reflexionar sobre la pràctica que havíem realitzat va ser una bona ocasió per millorar 

en les meves pràctiques docents. Va ser una prova clara demostrar que, tot i que sóc conscient 

que vull dur a terme pràctiques distintes i que trenquin amb el model tradicional, sobre la base 

de Sharp i Green (1975) els nostres models escolars són tan forts i els duem tan integrats que 

encara ens emergeix i, sovint, no en som conscients si no es produeix una anàlisi de reflexió 

posterior. Un dels fragments que vaig escriure al relat autobiogràfic desenvolupat durant el MEI 

fa referència a aquest aspecte, a la lluita contínua amb el model tradicional que duem 

interioritzat. Aquest fragment exposava:  

 

Quan sóc a l’aula no puc evitar fer algunes classes reproduint el model hologramàtic. A 

vegades en sóc conscient i no m’agrada. I a vegades no en sóc conscient però quan hi 

reflexiono m’enfado per haver reproduït el bròquil (model) intern. Em sento una mica 

com la MARTA de la nostra classe. Ella vol deconstruir tant sí com no el seu model, 

però a la força, sense deixar fluir. Ella vol fer menjar el bròquil al seu fill tant sí com no, 

però sap que acabarà traient el plat de la taula perquè ell no se l’acabarà menjant. Es 

troba en aquest trencament de model que tot just està trontollant. Encara a vegades em 

sento així com a mestra. Sé que he de trencar el model, i el vull trencar, però encara he 

d’aprendre a camuflar el bròquil. Sé que he d’aplicar el mètode com a estratègia, però 

encara em poden els models i a vegades aplico el programa. Cal que rellegeixi Morin i 

el vagi aplicant...  

 

En el procés de formació inicial de mestres el professorat no pot imposar com han de ser els 

models a desenvolupar perquè això només forma part d’una decisió personal i voluntària de 

cada estudiant. En canvi, el que poden fer és propiciar espais de reflexió que permetin als 

estudiants reflexionar sobre les seves pràctiques i reconduir-les per tal de millorar-les. Segons 
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D’Angelo (2003) “se trata de crear espacios de reflexión y construcción que propicien 

alternativas y correcciones de los proyectos de vida que los propios sujetos deben estructurar” 

(p. 13). Reflexionar, però, s’acaba convertint, com s’ha apuntat, en un procés individual, en una 

decisió personal que es basa en la voluntat de millora de les pròpies pràctiques. Pel que fa a 

aquesta idea, Tallaferro (2005) recull en el seus estudis com aquells estudiants que adopten una 

actitud reflexiva en els continguts i experiències que desenvolupen en les seves pràctiques 

professionals, prenen consciència de les modificacions que van realitzant i de les seves formes 

d’actuar en l’acte educatiu.  

 

La formació inicial que vaig rebre va evidenciar-me, mitjançant l’escrit dels relats 

autobiogràfics, la importància de reflexionar sobre les pràctiques docents que realitzava tant 

com a estudiant durant el GEP,  com a mestra durant la formació en el MEI. El fet d’escriure 

sobre aquestes em permet poder desenvolupar les següents de forma diferent, refent-les i 

millorant-les. Els estudis del GEP també van desenvolupar-me la necessitat de seguir en aquesta 

millora professional més enllà de la formació inicial i prendre consciència de la necessitat de la 

formació contínua. Per aquest motiu, un cop vaig acabar la formació inicial, vaig continuar 

amb el MEI, el qual a través del TFM em va permetre analitzar la meva pròpia docència com a 

mestra i valorar-la com a bona pràctica, un fet que no sempre és fàcil ja que, com podem 

respondre a la pregunta: què entenem per una bona pràctica? 

 

2.1.5.3. Experiència 3: Els alumnes de 6è treballen l’anglès entorn de l’art 
contemporani.  

 

El terme bona pràctica no té una definició única des dels marcs teòrics. Segons Zabalza (2012) 

“el principal punt de debat en l’enfocament del treball sobre bones pràctiques s’amaga en la 

dificultat per determinar què s’entendrà per una bona pràctica” (p. 28). Malgrat que no existeix 

aquest consens teòric, trobem diferents referents que mostren indicadors que determinen què és 

una bona pràctica. Entre aquests, es troben les bases que exposa la UNESCO39 dins del marc 

del programa MOST1 (Management of Social Tranformations), els quals ja hem comentat 

anteriorment en el primer bloc de la tesi. Recordem breument que s’hi especifica que una 

pràctica per ser considerada “bona” ha de ser innovadora, efectiva, sostenible i repetible. Ha de 

complir amb una iniciativa que millori els processos escolars i els resultats educatius dels 

alumnes i ha de demostrar la seva eficàcia i repetibilitat.  

																																								 																					
39http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/encuentros/buenapractica.pdf?documentId=0901e72b815f9789 
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A més d’aquesta definició de la UNESCO també podem considerar la de Zabalza (2012), el 

qual aporta que una bona pràctica és aquella que “compleix amb els criteris d’innovació, millora 

de situacions, fonamentació científica, processos reconeguts i que han funcionat en altres 

ocasions, avaluacions que han sigut positives, satisfacció dels responsables educatius  i impacte 

social en el compromís global de les accions educatives” (p. 29).  

Podem considerar aquestes indicacions com a guies a l’hora d’avaluar una pràctica com a bona. 

Ara bé, segons Zabalza (2012), i com ja s’ha apuntat a l’inici, tot i partir d’aquests criteris, 

hauran de ser reinterpretats en cada situació per adequar-los al seu context, a l’experiència que 

es dugui a terme i a les condicions en què es desenvolupi.  Una bona pràctica no sempre pot ser 

aplicable i reproduïble de forma exacta en altres situacions.  

Per saber si les meves pràctiques docents poden ser considerades com a bones, caldria fer-ne 

una anàlisi profunda, tal com vaig realitzar al TFM del MEI (2013-2014), l’objectiu del qual era 

desenvolupar un treball d’investigació-acció que em permetés millorar els meus aprenentatges 

partint de la pròpia pràctica professional.  

La meva investigació va partir d’una situació a l’aula que vaig viure el primer any de mestra en 

un centre concertat de Lleida, al llarg del curs 2013-14. Durant el primer mes em vaig adonar 

que a la matèria d’anglès que impartia els estudiants duien a terme presentacions en format 

Power Point tradicionals on explicaven de forma literal els trets més destacats d’alguns països 

de parla anglesa. Els continguts de les exposicions eren literalment copiats de la xarxa i les 

presentacions no connectaven amb els seus interessos. A més, totes eren exposades mitjançant 

la lectura dels escrits de la pantalla, sense interacció amb el públic. Partint d’aquesta situació, 

vaig pensar que calia redireccionar-la i vaig centrar el treball en la millora de la meva pràctica 

professional, desenvolupant-me com a mestra-investigadora i investigadora-mestra.  

Es tractava de millorar la pròpia pràctica professional i construir tot un procés d’aprenentatge 

partint del desenvolupament del propi context i tenint en compte la veu dels estudiants. A més, 

però, el coneixement es construïa sobre la base dels interessos personals que partien d’una 

necessitat de transformació social. En aquest cas, es pretenia millorar les pràctiques educatives 

de les escoles fent que fossin més creatives i funcionals a través de l’empoderament dels 

estudiants. Era una experiència amb marcat caràcter autoreflexiu, on es duia a terme un procés 

de construcció-reconstrucció successiva de teoria i pràctica.  

La metodologia d’investigació en la qual vaig basar-me va ser la qualitativa. La investigadora 

que duia a terme aquesta experiència era la pròpia mestra i, per tant, es tractava d’una 

observació participant perquè jo compartia amb els investigats (els estudiants) el seu context i 

experiència escolar.  
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La intervenció es va concretar en la vivència de tres unitats didàctiques desenvolupades durant 

un curs escolar. Es va realitzar una observació dues vegades a la setmana entre les següents 

temporitzacions:  

Unit 1. “The Bugs Band concert”- (Recycling clothes): octubre- novembre 

Unit 3. “Arctic Base Adventure”- (My vídeo-currículum): desembre-gener 

Unit 6. “Delicious chocolate”- (We are artist chefs!): març-abril 

 

Els instruments que es van prendre com a referència per dur a terme l’anàlisi van ser tres. En 

primer lloc, per enregistrar l’observació participant es va utilitzar el diari de camp en el qual es 

prenia nota sobre successos que passaven a l’aula durant les sessions. Es descrivien situacions i 

diàlegs que permetien, després, poder ser recuperats durant l’elaboració del TFM. El diari de 

camp, en aquest cas, també es va utilitzar com a diari de reflexions, ja que s’aprofitava alguns 

moments per pensar sobre experiències viscudes que després també m’ajudaven a poder ser 

ampliades al treball final.  

En segon lloc, per dur a terme la investigació, es va partir de dos instruments més. Per una 

banda, s’analitzaven les produccions dels alumnes realitzades durant els projectes, l’observació 

de les quals ens permetia treure indicadors en relació al nostre objectiu d’estudi.  

Per altra banda, també es feia ús dels escrits finals de reflexió sobre la valoració del projecte que 

els estudiants duien a terme el dia de la prova final, en la qual hi havia una pregunta on havien 

de reflexionar sobre el projecte treballat. Havien d’explicar si els havia agradat o no, què havien 

après, què havien après dels seus companys, què els havia ajudat a fer aquesta pràctica, què 

haguessin millorat, etc. Era un moment de calma que els permetia pensar i escriure tot el que 

havien viscut. Gràcies a això, també podíem extreure indicadors que ens ajudessin en el 

desenvolupament de la investigació i permetessin avançar en el pròxim projecte de manera 

immediata.  

La metodologia que es va dur a terme a les sessions pràctiques va ser la següent: la primera o 

segona sessió es va destinar a introduir el tema a treballar a través d’un artista, obra o producció 

en relació amb el tema del llibre i, a partir d’aquí, depenent de com anés la conversa, es refeia la 

proposta pensada pel projecte amb anterioritat. Normalment, es feia el visualitzat d’un vídeo 

acompanyat d’una fitxa que permetia, per una banda, contestar preguntes de comprensió oral i, 

per l’altra, generar algun conflicte per establir un debat o pensar sobre què ens feia reflexionar 

sobre allò que visualitzàvem. Tot i això, la manera de gestionar aquesta primera part depenia de 

cada una de les unitats treballades. Al final de la classe, o a la pròxima sessió, fèiem la proposta 
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del projecte, però també podia ser que quan s’introduïa la proposta, els estudiants fessin noves 

aportacions i, aleshores, s’adaptava a les seves necessitats i contribucions. En aquest cas era 

important que la mestra sabés escoltar la veu dels estudiants i posés en pràctica el mètode com a 

estratègia. Entre sessió i sessió es deixaven pistes o es treballava algun aspecte lligat a l’autor, 

obra, o tema que sorgia a la unitat del llibre, es procurava no perdre el fil conductor de la 

primera sessió encara que s’hi destinés pocs minuts durant aquests altres dies.  

La penúltima sessió de la unitat es destinava a la presentació i a les situacions d’ensenyament-

aprenentatge dels petits projectes que els estudiants havien preparat. En aquest cas, tenien una 

rúbrica d’avaluació que els servia per a ells mateixos i per als seus companys. Aquesta rúbrica 

també els servia d’autoavaluació i, a mesura que avançàvem el curs, s’havia millorat i facilitat 

aquesta graella, de tal manera que els estudiants ja sabien què s’avaluaria i així podien fer-se 

una autovaloració abans de la presentació final.   

El dia que es presentaven els projectes s’obria un petit debat, preguntes, possibles relacions... 

Aquest era un aspecte molt interessant que molts cops només es quedava en la superficialitat i 

no s’acaba de treure tota la seva potencialitat per la manca de temps. Això és un punt que calia 

millorar en aquesta pràctica. Tot i així, s’intentava al màxim que els estudiants expressessin les 

seves opinions sobre les produccions dels seus companys i les seves pròpies. Amb el pas del 

temps, vam observar que aquests espais es convertien en situacions d’ensenyament-

aprenentatge, ja que eren els estudiants mateixos qui generaven els coneixements. Finalment, 

l’últim dia es duia a terme la prova escrita del tema del llibre. És aquí on es destinava un apartat 

de writing en el qual havien de dur a terme una reflexió sobre el projecte treballat. Els estudiants 

havien de reflexionar sobre si els havia agradat el treball i per què, o per què no, quines coses 

millorarien, què havien après dels seus companys, i altres opinions obertes que volguessin 

aportar. Aquest escrit servia per fer una autoreflexió sobre el treball i, al mateix temps, se’n 

podia extreure quins indicadors havien sorgit i com podien enfocar el pròxim projecte valorant 

també les produccions i els comentaris que havien anat sorgint durant la unitat.  

A continuació es mostra de forma molt breu una síntesi dels tres projectes treballats: 

Unit 1. “The Bugs Band concert”- (Recycling clothes): Octubre- Novembre  

En aquesta unitat del llibre es treballava el vocabulari de la roba i els adverbis de temps. Per 

ampliar els continguts, vam introduir el tema mitjançant el vídeo “Bedford Gallery: James 

Gilbert time lapse installation”. En aquest vídeo s’observa com l’artista Gilbert (2012) crea una 

instal·lació de gran format amb peces de roba utilitzades d’altra gent. Els estudiants podien 

veure el procés de tota la perfomance a càmera ràpida mentre es compaginava amb l’entrevista 

que li feien a l’artista en relació amb la seva obra. 
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Imatge 80. L'alumna 
mostra com queda 

pintada la representació 
gràfica que ha dissenyat. 

 

 

 

 

Un cop vam veure el vídeo, primer vam fer una fitxa de comprensió oral i reflexió individual 

sobre allò que havien vist. A continuació, vam posar en comú totes les idees que l’obra els havia 

transmès. Van sorgir idees diverses, però moltes d’elles van estar relacionades amb el context 

de crisi que estem vivint, la pobresa i el reciclatge. Partint d’aquí, es va aprofitar per introduir el 

concepte de les 3R i es va desenvolupar, agafant com a exemple el tema de la roba. Amb tot el 

que els estudiants van dir vaig fer un Power Point conjunt on sortien els dibuixos que havien fet 

de l’obra i les idees que s’havien recollit al respecte.  

El resultat es va poder repassar a la pròxima sessió i va servir per introduir el projecte. Partint de 

les veus dels mateixos estudiants, es va decidir dur a terme una activitat de reciclatge: havien de 

donar una nova vida a una peça de roba que ells escollissin. El procés i el resultat l’havien 

d’exposar davant de la classe. Era obligatori crear un pòster amb tot el procés però, a part, 

podien utilitzar altres suports o maneres d’exposar el treball que havien realitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 76. Samarreta One 
Direction 

Imatge 77. Samarreta twirling Imatge 78. Samarreta 
flor de ganxet 

Imatge 79. L'alumna 
mostra la part de la 

samarreta que s'ha de 
tallar 

Imatge	81.	L'alumna	
mostra	com	queda	
posada	la	samarreta	
que	ha	dissenyat 

Imatge 73. J.Gilbert en el 
transcurs de la instal·lació 

Imatge 74. J.Gilbert mentre 
és entrevistat 

Imatge 75. Instal·lació final 
de l’obra Worker 
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Imatge 82. Fragment del 
videocurrículum I 

Imatge 83. Fragment del 
videocurrículum II 

Imatge 84. Fragment del 
videocurrículum III 

Durant les sessions intermèdies es va treballar amb el llibre fins a arribar a la penúltima sessió, 

en la qual els estudiants havien d’exposar la seva producció final. Es va aprofitar aquest treball 

per donar a cadascú una fotocòpia on després de cada situació d’ensenyament-aprenentatge 

havien de completar el vocabulari relacionat amb la roba que sorgia durant la presentació (peces 

de roba, verbs relacionats, complements, etc.), una frase que expliqués si l’alumne que avaluava 

portava always/never/sometimes/usually aquella peça de roba que estaven exposant, i una nota 

global del treball que observaven que anava de l’1 al 4.  

L’última sessió es va dedicar a fer un repàs del vocabulari sorgit. Revisant la fitxa d’avaluació 

que cada estudiant havia fet el dia de les presentacions, es van extreure aquelles paraules que 

havien escrit malament i es va crear un document nou amb una llista de paraules escrites amb 

els seus errors. Entre tots anàvem comentant aquelles paraules que havien sorgit en relació amb 

les situacions d’ensenyament-aprenentatge.  

Unit 3. “Arctic Base Adventure”- (My vídeo-currículum): desembre-gener 

En aquesta unitat, el llibre de text presentava el tema dels oficis. Així doncs, es va aprofitar la 

primera sessió per parlar-ne i per reflexionar sobre com afectava la crisi avui en dia a l’hora de 

buscar feina. Vam iniciar la tasca partint d’un brainstorming d’oficis que més endavant vam 

anar ampliant partint de les experiències dels mateixos estudiants. El resultat de la conversa va 

fer que es decidís treballar un projecte que anés lligat amb aquest tema però que, alhora, fos 

significatiu per a ells. 

 

Link del vídeo: http://vimeo.com/69541170 

Just aquell any havia fet un videocurrículum presentant la meva filosofia de mestra i l’havia 

enviat a diverses escoles amb l’esperança de poder començar a treballar. Partint d’una de les 

sessions del MEI, la nostra professora GJ ens havia encomanat fer unes produccions lligant les 

obres de l’artista Wim Wenders (2014) amb els continguts que havíem treballat a classe i les 

nostres pròpies experiències personals. Jo vaig portar la meva producció a l’aula del màster: un 

quadre amb l’evolució de com la meva masia, la casa on sempre he viscut, havia canviat al llarg 

dels anys juntament amb el paisatge que l’envoltava, des que hi havia la masia vella, fins a la 
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Imatge 86. Exemple de videocurrículum. 
https://www.youtube.com/watch?v=laCoK

2dbR7A 

Imatge 87. Exemple de videocurrículum. 
https://www.youtube.com/watch?v=YOKYsd

dbxBQ 

Imatge 88. Imatge. Exemple de 
videocurrículum. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jJ3vtm
XWWM 

construïda en l’actualitat. La professora em va dir: “Per què no portes aquesta producció a 

classe i observes què passa?” I així vaig decidir fer-ho.  

El dia que vaig compartir la producció vaig sentir que alguna cosa em connectava amb els 

estudiants, que ens aproximàvem i que jo formava part del seu propi aprenentatge. Aquest 

conjunt d’experiències van ser les que em van encaminar a creure que el meu videocurrículum 

seria un bon estímul per començar a treballar la unitat. Presentaria la meva experiència als 

estudiants i així partirien d’algú proper que havia creat un material significatiu i útil per a la 

vida real.  

Vaig decidir redireccionar el projecte i, en lloc d’iniciar la primera sessió només amb els 

videocurrículums que havien fet altra gent, vaig pensar que podria compartir el videocurrículum 

que havia fet jo.  

Partint del propi videocurrículum de la mestra, doncs, vam observar altres exemples que es 

poden trobar a Youtube. Aquestes propostes ens van ajudar a reflexionar sobre per què la gent 

avui en dia penja els seus videocurrículums a Internet. A més, els permetia tenir mostra de 

diferents recursos per quan haguessin de crear el seu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 85. Exemple de videocurrículum. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ot4K-

KCLAqs 



	 221	

Imatge 89. Una alumna mostra la seva 
habilitat cuinant mitjançant una 

representació teatral on la paella és 
l’element principal. 

Imatge 90. Una alumna es presenta 
mitjançant l’escriptura sobre un full de 

paper. 

El pròxim dia es va donar als estudiants un full amb les pautes a seguir, que havien estat creades 

pel conjunt de la classe després de la visualització dels vídeos. Un cop els vam veure, vam fer 

una llista de la informació que crèiem que havíem de posar als nostres videocurrículums. 

Aquesta llista la va ampliar la mestra aportant frases amb “Want to” i “Other information”. Es 

tractava també d’integrar els continguts que es treballaven a la unitat i que, per tant, s’havien 

d’avaluar. Tot i així, aquesta pauta restava oberta a altres ampliacions i informació que els 

estudiants volguessin aportar. Aquesta fitxa els podia servir d’esborrany per fer-se una idea de 

tot el que volien parlar al seu projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, vam destinar l’última sessió a compartir les creacions que els estudiants havien fet. 

En aquest cas, també es va dur a terme una autoavaluació i una avaluació entre companys, al 

mateix temps que s’anaven compartint els diferents aprenentatges que sorgien a partir de les 

visualitzacions dels vídeos dels companys. 

 

 

Imatge 91. Una alumna mostra un dels seus  
hobbies  (la música) mitjançant la 

representació d’una nina de paper en 
moviment. 

Imatge 92. Una alumna toca el violí per 
explicar que és una de les seves aficions. 
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Imatge 93.  Plat creat per l’artista Samantha Lee Imatge 94.  Plat creat per l’artista Samantha Lee 

	

Unit 6. “Delicious chocolate”- (We are artist chefs!): març-abril 

Aquesta unitat tenia com a un dels objectius principals treballar el vocabulari del menjar. El 

llibre oferia introduir als estudiants l’origen d’alguns dels aliments més coneguts, però de forma 

molt breu. Així doncs, es va aprofitar el contingut de la lectura inicial del tema on s’explicava la 

història de l’origen de la xocolata per començar a obrir el projecte. Vam seguir la sessió 

visualitzant una notícia en anglès que parlava sobre el treball de l’artista Samantha Lee i, a 

continuació, vam veure un vídeo40 relacionat amb les seves creacions. Aquest vídeo ens va 

servir d’estímul per reflexionar sobre les possibilitats que ens dóna el menjar i sobre allò que 

ens havia transmès l’artista.  

 

 

 

 

 

 

Inspirats amb les obres de Lee, els estudiants havien de fer la seva pròpia proposta culinària, 

que podien presentar en format lliure (vídeo, Power Point, portar la producció a l’aula, etc.). Les 

instruccions bàsiques a seguir eren que al plat hi havia d’aparèixer un aliment que tingués 

història, i l’estudiant havia d’explicar quin era el seu origen utilitzant verbs en passat.  

Durant les pròximes sessions es va anar treballant la unitat amb el llibre, i també es van fer 

activitats relacionades amb l’artista i amb experiències que sorgien durant el desenvolupament 

de les classes: experiències dels estudiants, materials, embolcalls de productes, etc. Tot 

s’utilitzava com a font d’aprenentatge.  

La sessió final es va destinar a l’exposició dels projectes i a la seva avaluació mitjançant una 

graella d’autoavaluació. 

 

 

 

																																								 																					
40 Podeu consultar el vídeo en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2gP_my6viG0 
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Imatge 95. Disseny d'una 
mona com a producció d'una 

alumna.	

	

Imatge 96. Imatge. Disseny 
d'una mona com a producció 

d'una alumna. 

	

Imatge 97. Disseny d'una 
mona com a producció d'una 

alumna. 

 

 

 

 

 

Un cop es van acabar de fer les presentacions, jo també vaig presentar el pastís que havia cuinat 

pels estudiants de 6è. Havia gravat un vídeo a casa explicant tot el procés on, a més, es veia casa 

meva i algunes de les meves aficions. Volia connectar d’aquesta manera amb els estudiants tal 

com havia fet al videocurrículum. 

El procés reflexiu de tot aquest treball de les tres unitats em va permetre extreure uns indicadors 

que servien per analitzar la pràctica que s’havia dut a terme. Els resultats obtinguts van ser: 

evidència en la diversitat de produccions, l’empoderament de l’art per part dels estudiants (que 

generava desenvolupar processos creatius), proves d’aprenentatges funcionals, el paper de la 

família en el procés d’aprenentatge i la interdisciplinarietat entre matèries partint de la llengua 

anglesa. Aquesta anàlisi va permetre millorar les meves pràctiques docents futures.  

Aquest any, després d’analitzar els projectes de Canogar explicats anteriorment, s’han pogut 

extreure uns nous indicadors alguns dels quals coincideixen amb els aspectes que requereixen 

una bona pràctica. Entre aquests podem destacar: 

• Les pràctiques desenvolupades han estat considerades com una experiència innovadora 

dins del context escolar actual. 

• Les produccions dels alumnes han estat molt heterogènies. 

• S’ha pogut desenvolupar un treball interdisciplinar amb altres matèries (plàstica, 

ciències socials, medi, llengua, informàtica…). 

• Els estudiants han desenvolupat la competència d’establir relacions. 

• S’ha fomentat els processos reflexius, creatius i crítics. 

• S’ha desenvolupat la presa de consciencia social.  

• Hi ha hagut una reflexió de l’experiència i s’han observat possibles millores per a una 

futura pràctica.  

• El projecte ha estat compartit a la comunitat per mostrar-la com una “bona pràctica” a 

través del III Congrés Híbrid entre Arts, Ciències i Educació. 
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Si analitzem cadascun d’aquests punts, molts es poden incorporar dins dels criteris exposats i 

considerar que l’experiència de Canogar podria haver suposat “una bona pràctica”. Tot i això, 

caldria fer-ne un estudi profund i complir amb els requisits que aporten De Juan Herrero, Pérez, 

Gómez-Torres, Vizcaya, Pascual (2007). És a dir, “que compleixi amb què sigui una innovació, 

que prèviament hagi sigut experimentada i avaluada, i que hagi obtingut uns resultats d’èxit.” 

(p. 8) 

Segons De Juan Herrero et. al. (2007) unes bones pràctiques també són “aquelles innovacions 

que fan possible millorar el present i, per tant, només tendeixen a ser un model o estàndard dins 

d’un determinat sistema” (p. 8). Per concloure-ho, bones pràctiques i innovació “són conceptes 

molt pròxims i així són considerats en molts programes” (p. 8). És per aquest motiu que partint 

de la meva experiència, dels conceptes exposats fins ara, i a nivell de síntesi, podem mostrar 

aquesta evolució que s’inicia en el terme de pràctica professional distinta, entesa també com a 

diferent, i considerada com a bona, innovadora i, alhora, creativa i crítica. Les meves pràctiques 

professionals són distintes perquè la seva essència es troba en la creativitat, els orígens del meu 

recorregut com a becoming teacher researcher. Aquesta afirmació em porta a qüestionar 

diversos aspectes: Com podem saber si un mestre és creatiu? Què significa ser creatiu? Es pot 

arribar a ser una persona creativa? 

Imatge 98. Pràctica professional distinta-creativa. 

Pràctica	
professional	
distinta	

Diferent		 Bona	pràctica	

Innovadora	 Creativa	 Crítica	
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2.1.6. Storming times square. Com s’escala per arribar a ser un mestre creatiu? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Més pantalles! Aquestes més modernes, més actuals, més gegants! 
-Hi veieu la gent que transita, per la pantalla? 

 Em recorden l’obra “Storming Times Square” (2014). Persones que 
s'arrosseguen, que s’enfilen, que es transformen en siluetes de colors. 

Grimpen per tocar al cel. Com formiguetes nervioses, volen aconseguir arribar 
al cim de la creativitat. Frego la pantalla per veure-les millor. La pols 

m’emboira els ulls. Què em passa?      
 M’estic transformant! Empetitint! La pantalla m’ha xuclat. Sóc una silueta 

trepadora dins de l’obra Storming Times Square. 

 

Imatge 100.  Canogar, D. (2014) Storming Times Square. [Producció fotogràfica i 
audiovisual]. Nova York, Estats Units: Times Square. Extret de: 
http://www.danielcanogar.com/es/obra/storming-times-square 

Imatge 99. A la Deriva Eye Trip (Fragment) 
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Davant d’aquests exemples mostrats viscuts a l’escola, en la meva pràctica professional no puc 

concebre la creativitat sense art, ni l’art sense creativitat. Però aquesta relació, com ja s’ha 

explicat,  és deguda a la connexió que faig amb els meus interessos. En l’experiència de 

Canogar, la creativitat va emergir principalment per dos motius: per una banda, per escoltar les 

veus dels alumnes i donar marge de llibertat en les seves accions, i per l’altra, per les 

possibilitats que dóna l’art, tant per imaginar com per establir relacions i crear.  

Tal com ja s’ha apuntat, el terme creativitat no sempre s’ha de concebre des d’aquesta vessant 

artística. En aquesta línia, Canogar (2015) defineix creativitat com:  

Un estat d’estar atent, gairebé d’atenció alterada, no estar distret pel mòbil o per 

aquestes tonteries que ens volten pel cap... Generalment significa estar atent a tot el teu 

entorn immediat i ser capaç de fixar-te en els detalls que sempre estaven allà, i que no 

vas ser capaç de veure fins aquest moment. (0:35-1:10).  

La creativitat és essencial en el segle XXI perquè “el món està canviant a un ritme molt més 

gran del que mai no ho ha fet abans i la gent necessita constantment ser creativa per poder fer 

front a nous tipus de tasques i situacions” (Tan, A. G., 2007, p. 7). Com diu Canogar, cal estar 

atent a l’entorn i fixar-se en aquells detalls que abans no havíem percebut, en els quals potser 

podem descobrir respostes que abans no sabíem que existien. Ens trobem, segurament, davant 

d’una de les crisis més importants que fins ara ha viscut la humanitat. Per una sola pantalla 

televisiva ens arriben enormes quantitats d’informacions, un  excés de dades que ens costa 

processar i  entre les quals sovint quedem atrapats com l’obra Otras Geologías (2005). Aquesta 

situació em transporta a una de les tesis que Debord (2010) fa en la seva obra La societat de 

l’espectacle (1967): 

L’alineació de l’espectador en favor de l’objecte contemplat (que és el resultat de la 

seva pròpia activitat inconscient) s’expressa d’aquesta forma: com més contempla, 

menys viu, com més accepta reconèixer-se en les imatges dominants de la necessitat, 

menys compren la seva pròpia existència i el seu propi desig. L’exterioritat de 

l’espectacle en relació amb l’home actiu es manifesta en el fet que els seus propis gestos 

deixen de ser seus, per convertir-se en els gestos d’un altre que els representa per a ell. 

La raó que l’espectador no es trobi com a casa a cap lloc és perquè l’espectacle està a 

tots els llocs. (p. 49). 
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Som espectadors alineats, sembla que el nostre criteri per escollir allò que passa per davant dels 

nostres ulls ja no forma part ni de nosaltres mateixos, sinó que estem abduïts per aquesta 

societat de l’espectacle que acaba controlant, fins i tot, les nostres opinions, la nostra 

perspectiva, i esborra la nostra identitat. Estem immersos en una crisi que no només és 

econòmica. Va més enllà. Vivim una crisi personal, amb pèrdua de valors, estrès continu, buit 

existencial, angoixa davant la situació econòmica. Vivim també una crisi social, amb famílies 

cada vegada més desestructurades a les quals l’escola també ha de fer front, amb una cultura del 

consum desmesurada, amb un augment d’addiccions perilloses, classes socials cada vegada més 

dualitzades. I vivim també una crisi del planeta global, amb cada dia menys recursos i més 

explotats. Davant aquesta situació, cal que els ciutadans comencem a desenvolupar canvis 

radicals, canvis que impliquin la participació de tothom, la conscienciació de veure les coses des 

d’una visió més humana, més crítica. Des de l’àmbit educatiu, hem d’entendre la creativitat com 

una estratègia a desenvolupar a les escoles per tal de formar alumnes que siguin capaços de 

buscar alternatives i respostes davant d’aquest context que ens ha tocat viure. No cal concebre la 

creativitat com jo l’entenc des de la meva experiència amb l’art, la creativitat va més enllà. És el 

pas següent que jo faig després de la relació amb l’art.  

Davant d’aquest escenari, els mestres també estan afectats per aquesta tendència. El context en 

què vivim necessita “docents creatius que sàpiguen treure dels seus alumnes tot el seu potencial 

interior” (Menchén, 2009, p. 279). Per tant, ja no n’hi ha prou en ser mestre, cal ser un mestre 

creatiu. Un mestre que sàpiga trobar el millor dels canals que li passin pel davant i sigui crític 

amb aquesta informació. La creativitat és un bé social, una decisió, un repte de futur. “Formar 

en creativitat és apostar per un futur de convivència i tolerància. Aquells països que no apostin 

pel desenvolupament de la creativitat, es veuran sotmesos a països de major potencial creador” 

(Torre, 2003, p. 1). Segons Betancourt (2000), educar en creativitat significa també educar pel 

canvi, persones que tinguin iniciativa, siguin flexibles, innovadores, creatives, originals, amb 

visió futura per donar resposta als problemes de la vida escolar i quotidiana. Pel que fa a aquesta 

mateixa idea, Rendón (2009) aporta la importància que els plans d’estudis tenen respecte a 

desenvolupar la creativitat, prenent la funció de donar eines als mestres per tal que aquests 

puguin adquirir aquesta capacitat creativa i siguin capaços de transferir aquestes habilitats als 

estudiants que més tard tindran a l’escola.  

Prenent com a referència aquests marcs teòrics respecte al desenvolupament del pensament 

creatiu, com a mestra fomento aquest pensament principalment entorn de l’art contemporani, 

deixant marge de llibertat perquè els estudiants modifiquin les propostes que dono, cosa que 

permet que aportin nous punts de vista i tinguin diferents possibilitats d’acció davant d’una 

mateixa tasca. Respecte a aquesta idea vaig escriure:  
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És aquí on és essencial que el mestre sàpiga escoltar la veu dels alumnes. No només 

aquella veu que es pugui manifestar en les produccions finals, sinó la veu del procés, 

durant la presa de decisions del projecte que es vol dur a terme. Segons Calvo i Susinos 

(2010) “agafar com a punt de partida la veu dels alumnes i les seves experiències és un 

element imprescindible per a la millora de la nostra activitat, sempre que aquest exercici 

d’escolta atenta sigui sincera i no superficial o demagògica”. (p. 76) 

Saber escoltar i gestionar la veu dels alumnes és un fet que actualment encara he de millorar, 

però, a poc a poc, vaig incorporant, ja que és la seva veu la que, alhora, també permet emergir la 

creativitat a l’aula i donar protagonisme als estudiants. Segons Susinos (2012)	 l’expressió 

utilitzada com a veu dels alumnes és reconeguda entre països principalment anglosaxons, però 

encara queda lluny a Espanya. En les nostres aules encara no donem suficient protagonisme als 

infants, ni tampoc els fem partícips de la presa de decisions sobre el disseny, la gestió i 

l’avaluació de qualsevol aspecte de la vida escolar on aquests hi són immersos. 

Per tant, la llibertat és un aspecte que tinc en compte, així com també el fet de promoure que els 

alumnes s’atreveixin a crear, a buscar noves estratègies, formes diferents de fer les tasques, 

donar importància a la conversa i a les relacions que sorgeixen i afavorir estímuls a l’aula que 

siguin motivadors. Surto del llibre en la mesura que puc i també el connecto amb tasques més 

significatives, reals, que es relacionin amb el context, que involucrin l’alumnat, que els permetin 

prendre consciència, treballar en equip i investigar. Aquesta forma de treball no sempre és 

l’opció més fàcil, més aviat és la complexa, la que porta problemes, conflictes, dubtes, 

angoixes, soroll, rebombori, la que genera incertesa, la que surt de la zona de confort, la que fa 

que les sessions programades del llibre s’endarrereixin.  

La llibertat és un aspecte que també apareix en les pràctiques de les tres mestres entrevistades, 

les quals associen aquest concepte al de creativitat. Aquesta situació queda reflectida en algunes 

de les experiències escolars que expliquen les pròpies entrevistades sobre aquest aspecte:  

Observant amb deteniment les agulletes que van crear els alumnes es pot extreure que 

van ser creatius, ja que hi ha gran multiplicitat de respostes. Uns més grans, altres més 

petits, uns d’uns colors, altres amb complements (...). A més a més, com vam poder 

comprovar, escoltar les veus dels nens i nenes (ells ho demanaren) i no pautar les 

activitats, generà processos d’aprenentatge molt més enriquidors. Per tant, la diversitat 

actua com a indicador del procés. (M.G. RA5) 
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Imatge	101.		Producció	elaborada	per	MG.	Mostra	de	les	agulletes	i	la	seva	heterogeneïtat,		
realitzades	pels	alumnes	de	Príncep	de	Viana.	

 

L’altre dia vam començar a pensar com faríem el mapa conceptual de l’hort (...). Com 

podem fer aquest mapa conceptual? “Podem dir: “A dalt hort i les idees vagin 

baixant”. Un altre va dir: “Podem posar hort al costat i les idees vagin d’un banda a 

l’altra.” I un altre va dir: “Que es vegi el que vam fer...”. I entre tots vam estar parlant 

i vaig preguntar: “Quin penseu que quan ens vingui a veure algú ens anirà més bé?” I 

van dir: “Aquest, el del procés”. I, a partir d’aquesta idea, vam dir: “Vale”. (M.R. 

Entrevista) 

 

I és el fet de tenir una mirada concreta però amb distància, però amb proximitat i les 

propostes han de ser lliures. Tu llences la proposta, però és un esperador de creativitat, 

has de generar conflicte i has de treure’l de la zona de confort, i fes-ho com vulguis 

però ho has de fer perquè hi hagi un procés de transformació. Has de plantejar-te i 

buscar uns elements que et permetin a tu dominar el llenguatge que estàs proposant 

perquè sinó no podràs acompanyar... (L.F. Entrevista) 

 

Si analitzem els relats i les entrevistes de les mestres, s’observa com la formació inicial va 

establir unes bases perquè, en l’actualitat, valorin el fet d’escoltar les veus dels alumnes, tenir en 

compte la diversitat i inclusió a l’aula i oferir llibertat en la presa de decisions dels estudiants, 

la qual cosa permet fer aparèixer pràctiques creatives. Aquest aspecte va en la mateixa línia de 

les investigacions de Rendón (2009), les quals ens parlen de la importància de tenir en compte 
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la llibertat a l’hora d’emergir la creativitat: “La llibertat compleix una funció especial en el 

desenvolupament de la creativitat, en la mesura que permet independència, respecte d’opinions i 

valoracions” (p. 5). D’acord amb aquesta idea es troben les aportacions de Menchén (2009) 

quan exposa com un mestre pot arribar a ser un líder creatiu: “És un esforç constant. S’ha 

d’estar allà on sorgeix la novetat, desenvolupar el clima de confiança i llibertat, facilitar el 

treball i estimular la moral.” (p. 281) 

 

Desenvolupar aquest tipus de pràctiques no sempre és fàcil. Per aquest motiu, és important que 

el mestre no se senti sol en aquesta tasca, ja que en certs moments pot arribar a sentir-se esgotat 

davant aquesta situació que, tot i que hauria de ser l’opció més afavoridora, la més necessària a 

les nostres aules en el context actual, a vegades pot arribar a convertir-se en font de conflictes, i 

desmotivar així la tasca del docent, l’actitud.  

En el meu cas, l’actitud és un dels aspectes essencials que va lligat a la necessitat de fer 

pràctiques professionals distintes cada any. En el segon relat autobiogràfic que vaig escriure ja 

emergeix aquesta necessitat mitjançant la necessitat de preguntar-me com s’arriba a ser una 

bona mestra. Una de les preguntes que em vaig fer va ser: Què fa que una mestra es distingeixi 

de la resta? Una qüestió similar també es va repetir en el relat autobiogràfic escrit durant el 

MEI. En aquest es reflexionava sobre: Com s’aprèn a ser una bona mestra? I la pregunta 

quedava complementada amb el relat autobiogràfic desenvolupat al TFM: Com puc millorar 

com a “mestra-investigadora”- “investigadora-mestra?” En aquest cas ja anava més enllà i 

també incloïa la millora del meu rol investigador. Totes les qüestions sempre han girat entorn 

d’aquesta necessitat de millorar en la meva professió i de voler mostrar com el paper dels 

mestres és una feina que s’ha de valorar davant del desprestigi social que sovint sofreix.  

L’actitud de necessitat de millora també la recullen les veus de les mestres entrevistades, i 

aquesta situació ens porta a parlar de l’autorealització, la qual es dóna quan existeix una 

necessitat constant de voler millorar dins d’aquesta mateixa professió per arribar, alhora, en       

l’autorealització personal. La millora per arribar a ser mestres competents mostra la necessitat 

que tenen de no quedar-se estancades i realitzar de forma constant pràctiques heterogènies i 

adaptades al nou context educatiu. Aquesta necessitat de millora personal va estretament lligada 

al fet de voler aconseguir un avenç constant en la seva professió. Des dels marcs teòrics podem 

anomenar aquest aspecte com a desenvolupament professional. Segons D’Angelo (2005), 

podem conceptualitzar aquest terme com: 

No solo como el grado de preparación que el individuo ha logrado o está en vías de 

lograr para desempeñar un tipo de trabajo dentro del espectro de posibilidades de una 

cierta profesión sino, además, como el conjunto de procesos de carácter subjetivo, en el 
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que se expresan sus competencias humanas generales y profesionales (conocimientos, 

capacidades, disposiciones) y otros recursos y potencialidades de su personalidad, 

conectados a sus planes y Proyectos de Vida, en la dirección del desarrollo personal y 

de logro de un desempeño exitoso en su actividad profesional (p.  6) 

 

Juntament amb aquesta definició, D’Angelo (2002) també fa referència al terme 

desenvolupament professional com aquell que va estretament lligat al projecte de vida exposat 

anteriorment i que defineix com a Desenvolupament Personal (Professional) Creador: 

 

S’ubica a l’individu en el context de les seves relacions socials quotidianes com a ens 

transformador i, per tant, crític, reflexiu, problematitzador i proactiu, capaç de donar 

nova forma i trobar nou sentit a les situacions interactives del seu entorn, activitat 

professional i vida personal. (D’Angelo, 2002, p. 112) 

 

Quan parlem del concepte desenvolupament professional, cal considerar-lo des d’una 

perspectiva més global i també més enllà de només el propi context laboral. Segons Nuttin 

(1972) citat en D’Angelo (2002), “ens hem de referir a l’activitat professional que només 

adquireix sentit d’unitat en la configuració total dels projectes de vida de la persona” (p. 105). 

D’acord amb aquesta idea, segons D’Angelo (2002), aquest terme va estretament relacionat amb 

l’enfocament integratiu de la persona reflexiva, creativa i crítica. No podem dissociar l’interès 

i la necessitat d’autorealització per la millora laboral del projecte vital. D’aquesta forma, quan 

les mestres parlem de la necessitat que tenim de millorar en la nostra docència també s’ha de 

tenir en compte aquesta part personal. Alhora, aquest fet implica desenvolupar una actitud 

reflexiva, creativa i crítica. 

 

La formació rebuda ens va formar com a mestres reflexives, que sobre la base de les aportacions 

de Schön (1992) significa que centrem la nostra atenció cap a la nostra pròpia pràctica (interior) 

i cap a les condicions socials en les que exercim (exterior). A més, els mestres reflexius 

“consideren una situació problemàtica, s’enfronten a processos reflexius davant de dilemes, 

situacions indeterminades, noves, etc. que se’ls presenten com a professionals i que intenten 

donar un sentit o establir certes estratègies per canviar qualitativament aquesta realitat.” 

(D’Angelo, 2002, p. 110) 

Els mestres reflexius tampoc no poden dissociar-se de la part creativa, i és per aquest motiu que 

D’Angelo (2002) ens parla dels mestres reflexivo-creatius basant els seus principis en dos 

aspectes principals (p. 108):  
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• Interrelació funcional de competències humanes sobre la base del pensament de 

més alt ordre, la creativitat, les disposicions	 afectivo-motivacionals i els 

processos d’autodirecció de la persona.  

• Unitat essencial de l’experiència quotidiana dels individus en situació 

d’interacció reflexiva i cooperada entorn a temes de sentit vital, en el seu 

context professional i social. 

 

En els quatre casos trobem evidències sobre com a través del relat autobiogràfic les mestres 

prenem consciència com a mestres reflexives, creatives i crítiques per analitzar la nostra pròpia 

pràctica durant la nostra formació i millorar de forma constant en la nostra pràctica professional. 

Aquest fet queda il·lustrat en els següents fragments on s’exposa la veu de les mestres 

entrevistades: 

 

 El que sí que sé és com són les meves classes i, malauradament, en la meva pràctica 

docent sóc capaç d'identificar models educatius del passat, els quals no contribueixen 

al desig d'aprendre. A més, m'adono que si aquestos models brollen, el quorum 

m'abandona. Així, davant d'aquestes senyals que l'alumnat em transmet, intento 

reconduir la meva docència. No obstant, és una lluita contínua ja que encara que sóc 

conscient que he de canviar molts aspectes, es tracta d'un procés a llarg termini. 

Encara així, penso que sóc afortunada ja que la meva pràctica em genera neguit i 

conseqüentment, em permet analitzar-la i, així, millorar-la. Per tant, com que el meu 

alumnat és dels que no mostren interès per aprendre, hauré de buscar la manera de 

canviar aquesta situació i, per tant, qüestionar-me el que estic fent. (M.G. RA2) 

 

Però el meu anhel d’aventura em demanava dialogar amb l’antagònic, buscar allò que 

em faria anar perduda, que em faria estar atenta en tot moment, que m’ajudaria a 

observar cada moviment, cada conversa, és a dir, similar al que vaig viure l’any passat 

a la classe de Processos i Contextos Educatius II. I què millor que anar al Príncep de 

Viana? (M.R. RA4) 

 

Sentint-ho molt, he acceptat treballar pels llibres de les pilotes però em nego a “fer per 

fer, a que ja ho aprendran més endavant” i t’ho diuen tan tranquils, convençuts, tu, i es 

queden tan amples. Doncs no! M’és igual si m’he de trencar el cap amb cinquanta mil 

materials o buscant mil maneres de seguir endavant però almenys el que fem estarà ben 

fet. I què... què coi! El desenvolupament és integral! No tot es redueix al cap i als 

continguts. (L.F. RA-M) 
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Sovint, aquesta necessitat de seguir buscant i millorant en la pròpia pràctica professional forma 

part de la nostra actitud. Definim el terme actitud com a una positura expressiva que depèn 

d’una presa de decisió personal. Segons D’Angelo (2002), correspon a “una certa disposició a 

percebre la realitat com a	problemàtica, subjecta a imprevistos ocasionalment, suposa qüestionar 

les nostres creences sobre les coses i situacions quotidianes, preveure cursos alternatius, 

imaginar i anticipar noves maneres d’enfrontament, experimentar i elaborar nous fins” (p. 110). 

L’actitud és la característica que compartim les quatre mestres i que ens mou a realitzar 

pràctiques professionals distintes. A més, totes evidenciem com el model tradicional docent, tot 

i haver-hi trencat, encara emergeix ja sigui de forma conscient o no. Davant d’aquesta situació, 

busquem estímuls que ens permetin continuar realitzant pràctiques que trenquin amb els models 

tradicionals. En el meu cas, tot i situar-me en un context on predominen els llibres, existeixen 

espais on poder desenvolupar pràctiques com les que s’han exposat anteriorment. D’aquesta 

forma, el context laboral pot influenciar a desenvolupar pràctiques menys tradicionals, però 

encara que aquest no sigui l’ideal, totes busquem estratègies i línies de fuga per poder 

desenvolupar pràctiques distintes.  

En el cas de les mestres entrevistades, els seus contextos són diversos entre ells. L’MR treballa 

en una escola cooperativa on es desenvolupa una metodologia de treball innovadora. En aquest 

centre no tenen un horari rígid dividit en matèries, només tenen l’horari marcat amb aquelles 

assignatures que són pròpies dels especialistes. La resta d’horari el dediquen a hores de projecte 

i a treball per racons. D’aquesta forma, el mateix context permet la possibilitat de desenvolupar 

pràctiques que ja trenquen per si soles amb les tradicionals, però, a més a més, els mestres tenen 

certa llibertat per desenvolupar les seves pròpies. L’LF ha treballat en diverses escoles 

públiques on la metodologia es regia per llibres però, actualment, està exercint de mestra 

d’atenció domiciliària. L’MG ha treballat en diversos centres d’educació secundària on la 

metodologia desenvolupada és la tradicional. Malgrat aquest ventall de contextos, que no 

sempre acompanyen a realitzar pràctiques distintes, les mestres desenvolupen activitats que van 

més enllà de les tradicionals. Aquesta riquesa de situacions queda reflectida en els següents 

comentaris: 

Que no tinguis un llibre que et digui ara toca fer aquest llibre, això et dóna una 

llibertat brutal, per exemple, si veig que els nens tenen molta feina a la carpeta ens 

podem passar tota la tarda acabant feina, i no passa res. (M.R. Entrevista) 

 

 És que secundària és molt “sálvese quien pueda”. (...) Pràctiques que poses en marxa i 

no entenen... (...) Existeix poca coordinació entre el professorat i la part més 

pedagògica, a vegades, va per darrere dels continguts (...). El que passa és que has de 

tenir l’esquena ampla i dir, a mi m’és igual, jo ho aplico... (M.G. Entrevista) 
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Trobo a faltar el grup, trobo a faltar la interacció del grup, el treball per projectes, per 

racons, tot es queda reduït... Et fa plantejar una altra historia... (L.F. Entrevista) 

 

Davant d’aquests tres contextos diversos, podem observar que tot i que alguns són menys 

facilitadors que altres, les mestres duen a terme pràctiques distintes que van d’acord amb la seva 

filosofia. La formació inicial rebuda les ha capacitat per poder desenvolupar-se en contextos 

distints i posar en pràctica, en cada cas, el mètode com a estratègia necessari en cada moment i 

el model docent que cada una de les mestres va crear-se durant els seus estudis de magisteri. 

D’aquesta forma, els casos analitzats evidencien com la formació que ofereix l’equip docent 

està en sintonia amb les aportacions de Valle (2012) quan apunta que els professors haurien de 

ser capaços no només de motivar als seus alumnes per a que aquests aprenguin les capacitats 

professionals necessàries, sinó que també prenguin la responsabilitat de traçar el seu propi camí 

adquirint les competències que s’exigeixen avui en dia a la societat i en l’àmbit laboral. 

 

L’actitud, sobre la qual ja s’ha fet referència i es mostra de forma reiterada en els comentaris de 

les mestres, va estretament relacionada amb el desenvolupament de la creativitat, ja que, tot i 

que la formació en creativitat es pot adquirir i, per tant, s’ha de trencar amb el tòpic de “jo no 

sóc una persona creativa”; sí que és cert que ha d’haver-hi una part actitudinal, que és essencial 

perquè un individu vulgui desenvolupar-se o formar-se en creativitat, i aquesta actitud ha de ser 

positiva, enèrgica i vital. Un dels conceptes que defineixen molt bé aquesta idea és la que aporta 

Eisner (2011) quan parla del terme el mestre artista, però no entès com l’artista que pinta, fa 

teatre o és músic, sinó com “aquell que desenvolupa idees, sensibilitat, habilitats, imaginació...” 

(p. 273). Com el que vol millorar en allò que fa i generar processos creatius que li permetin 

desenvolupar la seva docència com a art amb la finalitat d’avançar en allò que està fent 

juntament amb seu procés educatiu. Considerant la importància del terme creativitat com a 

aspecte essencial a tenir en compte en les pràctiques docents actuals, es va preguntar a les tres 

mestres què entenien elles per aquest concepte i si elles mateixes es consideraven mestres 

creatives. Pel que fa a la primera pregunta, van aproximar-se força a la definició que es dóna des 

de les investigacions, algunes de les quals exposarem a continuació. Així ho reflecteixen les 

seves paraules:  

Jo parlava de creativitat en el sentit de fins al moment jo feia pràctiques idèntiques, tots 

havien de partir del mateix i fer el mateix, i potser el concepte que jo tinc no és que 

hagin de quedar coses perfectes, moníssimes, sinó... cadascú d’ells segueix el camí que 

vol, que quedin coses maques... (M.G. Entrevista).  
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Jo sempre havia pensat que no era gens creativa, però bueno, potser fent un dibuix... 

Però la meva feina en realitat sí que té part de creativitat perquè per pensar tot això és 

creatiu, no? Potser és algo que no és una obra d’art... Que és el que sempre havia 

entès, que té a veure amb plàstica, o tenir bon gust pels colors. Però ara ja l’entenc 

d’una altra manera, de com fer les coses de tal manera que s’ajusti a les necessitats que 

tens davant, i de pensar: com ho fas? Això és ser creatiu, no és només combinar 

colors... Que també...  N’he après, al final! Però ho he aprés de copiar!  (M.R. 

Entrevista) 

La creativitat per a mi és llibertat i ales per poder volar, per poder ser tu, sense 

prejudicis, sense castradors, sense que limitin l’esser humà, no? (L.F. Entrevista). 

Aquestes reflexions són molt properes a la definició que exposa Avalos (1999) sobre el 

concepte creativitat considerant el context educatiu. L’autora assenyala com els mestres han de 

ser creatius per trobar solucions noves als diferents problemes que sorgeixen en el 

desenvolupament de l’escola i les pràctiques professionals. Alguns d’aquests són: afavorir un 

aprenentatge del currículum que no ha sigut dissenyat per la heterogeneïtat, donar resposta a fets 

que sorgeixen a l’aula,  trobar temps per l’interès general que no es recull en els exàmens, 

cuidar l’ordre, la disciplina i decidir quines metodologies utilitzar en cada situació.  

 

En les veus de les mestres també queden reflectides les aportacions que Robinson (2012) exposa 

entorn del concepte de creativitat. L’autor la defineix com la capacitat de fer noves connexions 

de tal manera que es poden veure les coses des de diferents punts de vista i des de perspectives 

diferents.  

 

Trobem altres definicions que complementen el terme creativitat des de diferents perspectives i 

que segueixen una línia similar a les exposades anteriorment. Burgos (2007) defineix aquest 

concepte com:   

 

Aquella capacidad para captar toda clase de estímulos y transformarlos en expresiones o 

ideas con nuevos significados, la cual permite que se elabore y procese información 

transformándola con el código de su sello personal. Con ello, la creatividad se relaciona 

con la capacidad de resolver problemas, de comprender, de ser racional, de hacer 

juicios, de encontrar salida a situaciones. (p. 40).  

 

Betancourt (2000)  exposa una definició més holística quan fa referència al terme creativitat. 

L’autor s’hi refereix com aquell potencial humà integrat per components cognoscitius, afectius, 

intel·lectuals i volitius que a través d’una atmosfera creativa es genera productes que siguin 
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novedosos i tinguin un valor social. Per altra banda, Goleman (2012), basant-se en Gardner, 

afirma que la creativitat no és una sola habilitat que una persona pot dur a terme en qualsevol 

activitat. Segons Gardner (2005), no es pot dir que una persona sigui creativa, sinó que és 

creativa en una cosa determinada. El mateix autor exposa:  

 

La creativitat no es una espècie de fluid que pugui dirigir-se a qualsevol direcció, la 

vida de la ment es divideix en diferents regions, que ell denomina “intel·ligències”, com 

la matemàtica, el llenguatge o la música, i una determinada persona pot ser molt 

original i inventiva, fins i tot iconoclàsticament imaginativa, en una d’aquestes àrees, 

sense ser particularment creativa en cap de les altres. (p. 32). 

 

Prenent com a referències les aportacions d’aquests autors diversos, concloem que cadascú pot 

arribar a ser creatiu, com a mínim, en un àmbit de la seva vida, que pot traspassar-se a la resta, 

perquè la creativitat no és innata, sinó que es pot arribar a aprendre. Segons Robinson (2012), 

“tothom neix amb tremendes capacitats per a la creativitat, però la qüestió és saber-les 

desenvolupar” (p. 87). També remarca que “encara que hi ha gent que pensa que la 

intel·ligència i creativitat són coses diferents, en realitat, van agafades de la mà. Estic convençut 

que no es pot ser creatiu i no actuar de forma intel·ligent” (p. 87). Prenent com a referència 

l’aportació de Robinson (2012) quan assenyala que la creativitat pot ser apresa, es va preguntar 

a les mestres si elles pensaven que eren creatives i si havien après a ser-ho. S’ha de tenir en 

compte que una de les competències que el docent ha de tenir per exercir en el segle XXI és, 

precisament, la creativitat. Actualment, des de la formació inicial de mestres s’ha de promoure 

estudiants que seran futurs docents amb capacitat per reinventar-se i treure tot el potencial dels 

seus alumnes, ja es considerin ells mateixos com a persones creatives o no, però l’essencial és 

que aquesta formació et permeti reflexionar sobre aquest aspecte i adquirir eines per poder-te 

desenvolupar com a mestre creatiu. És per aquest motiu que es va preguntar a les mestres 

entrevistades si elles es percebien com a mestres creatives. Davant d’aquesta qüestió van 

exposar les següents reflexions:   

 

 Sí, sóc creativa, jo crec que sí. (L.F. Entrevista) 

 

Bueno, jo n’he après perquè ho he après a veure-ho, perquè potser ja era creativa però la 

meva creativitat era diferent, la gastava en un altre aspecte... No em diguis quin! 

[Riuen]. La tenia per allà aparcada! I també el fet de treballar amb més gent, escoltar 

idees dels altres, et fan sumar a la teva creativitat, i et fan d’aquella idea inicial fer-la 

com a més profunda, però jo crec que sí... (M.R. Entrevista) 
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Jo no sé si penso massa en la creativitat... [Pensa] No... Jo penso més que al final de la 

pràctica ells es... O sigui... Segueix pecant de concepte, jo sempre busco concepte, a mi 

més igual com treballem el concepte però sí que vull que al final quedi clar, pot ser que 

a vegades surtin pràctiques més xulis i a vegades no, però sí que és cert que els nens 

gaudeixin és important, però la creativitat potser és un ingredient que no acabo de posar 

jo, és a dir, jo els deixo i ells sols, els nens, són els que... I dius: “Ooooh!” Cal forçar-

la...? No... (M.G. Entrevista) 

 

Davant de la mateixa pregunta les mestres van respondre de forma diferent, per elles la 

creativitat és important però no totes reconeixen tenir-la desenvolupada plenament. Davant de la 

pregunta “quan es considera una persona creativa?” recordem a diversos autors com  Betancourt 

(2000) i Menchén (2000) quan ens parlen dels mestres creatius, i hi afegim les aportacions de 

Mendoza (2001) el qual també exposa un seguit de recomanacions que coincideixen amb els 

autors anteriors. A mode d’exemple, un mestre creatiu accepta les crítiques, centra els processos 

d’aprenentatge en les necessitats dels seus alumnes, valora i anima la capacitat d’esforç, mostra 

afecte i un tracte cordial envers els altres, proposa problemes i ajuda a trobar possibles 

solucions, comunica, és reflexiu, és inconformista i estima allò que fa.  

  

Juntament amb els marcs teòrics anteriors, segons les aportacions de De Miguel (1994), hi ha 

diversos autors que a través de les seves investigacions han arribat a determinar certes 

referències bàsiques quan parlem d’una persona creativa, algunes de les quals coincideixen amb 

la llista exposada anteriorment. Alguns d’aquests són: sensibilitat per descobrir els errors i els 

problemes que ens obliguen a superar la realitat, abundància de les produccions, flexibilitat, 

originalitat, capacitat per ultimar els projectes fins al final, capacitat de superació dels 

imprevistos, pensament divergent, i varietat i originalitat de respostes davant d’un mateix 

problema. A més d’aquests indicadors, podem ampliar la llista amb una extensa selecció 

d’adjectius que aporten altres autors com Rendón, M.A. (2009). L’autora defineix el concepte 

de mestres creatius com aquells que són: 

 

 Somiadors, sagaços, audaços, sistemàtics, disciplinats a la seva manera, perseverants, 

inconformistes, capaços d'enfrontar reptes, amants de la incertesa, ingenus, identificats 

totalment amb les seves idees, normalment crítics però constructors que busquen 

incansablement l'elaboració de noves hipòtesis (...) posseeixen un zel infatigable per 

l'èxit personal, optimistes, amb facilitat per establir relacions i associacions noves, 

clarament tolerants i sobretot guies per als seus alumnes, sense discriminar ni 

menysprear a algú, tractant de mantenir amb tots bones relacions. (p. 11) 
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Davant d’aquestes diverses definicions entorn del concepte mestre creatiu s’evidencia que no hi 

ha unes característiques generalitzades concretes, però sí que podem recollir la seva essència, 

que es basa en la cerca constant d’estímuls i respostes davant d’un mateix problema. Així doncs, 

cal anar en compte amb aquesta figura idíl·lica que hauria de complir totes les característiques 

anteriors i no caure en l’efecte làpida que aporta Rodríguez (1996). Aquest consisteix en 

adonar-se que, d’una banda, tenim el mestre de l’aula, el del dia a dia, “amb les condicions 

quotidianes del seu quefer professional” (p.128) i amb totes les dificultats que suposa la seva 

tasca docent, i per l’altra, el mestre perfecte, el que es troba “a les altures, embolicat en una 

bombolla d’idealitat i perfecció, amb l’aura angelical signe de la seva puresa professional" (p. 

128). Davant de la diferència entre aquests dos rols, que a priori haurien de ser el mateix, cal 

que aquesta exigència que es demana als mestres per arribar a ser creatius no acabi oprimint i 

“pesant com una làpida”, cosa que faria renunciar el mestre quotidià a millorar el seu perfil 

docent.  

Probablement tothom té alguna d’aquestes característiques exposades anteriorment que inclou 

poder ser un bon mestre creatiu, però és essencial que tingui l’actitud per voler realitzar aquest 

canvi. Com a mestra em pregunto si jo compleixo amb els indicadors de ser una bona mestra 

creativa. Segurament no gaudeixo de tota la llarga llista d’adjectius, però m’identifico en aquells 

que parlen de la necessitat de buscar respostes diverses, preguntes, maneres de fer,  millora en 

les meves accions i mantenir bones relacions amb tothom. Aquests van molt en relació amb el 

concepte “d’esperit creatiu” del qual ens parla Rendón (2000). Segons l’autor, significa que es 

duu a terme una revisió constant del que es fa, de la cerca d’activitats atractives i coherents, i de 

la capacitació i formació contínua. Aquesta visió va molt en coherència a la meva forma de 

vida, a la millora del meu procés becoming teacher researcher.  

Considerant aquesta idea, els individus que escalen per l’obra Storming Times Square (2014) 

reflecteixen molt bé l’actitud que els mestres hem de tenir per ser docents en el s. XXI. Hem de 

gaudir d’aquesta necessitat de millora, d’aquestes ganes d’escalar, de l’apetit de l’art pel canvi i 

la millora (Stenhouse, 1988), de la motivació per avançar en la nostra docència i buscar 

estratègies que ens ajudin a ser cada dia més bons mestres. Tenint aquesta predisposició de fons, 

després ja podrem prosseguir en els nostres processos creatius a través de la formació, però hem 

de ser conscients que, tal com es planteja el context social i educatiu actual, caldrà mestres 

capaços d’arribar a ser creatius per tal que els seus alumnes puguin donar respostes davant les 

incerteses que viuran. Com manifesta Canogar (2003), “cada vegada som més astronautes” (p. 

1) i vivim en un món on sembla que cada vegada toquem menys de peus a terra.  
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2.1.7.  “Enredos”. Una xarxa teixida amb fulles de bròquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muntanyes de cables verds.  

Enrotllats i embullats en espiral. Semblen bròquils gegants. 

 Vau viure el bròquil vosaltres?  

“Dialogueu amb el bròquil!“ Ens van dir!  

Com si fos tan fàcil...  

 Però després ho vam entendre tot.  

Diversitat. Creativitat. Mètode com a estratègia...  

Poc a poc, els munts de cables es belluguen, s’estenen ràpidament com 

tentacles i s’enfilen per les meves cames. 

Quedo atrapada com si fos dins de l’obra Enredos. 

 

Imatge 103. Canogar, D. (2007). Enredos. [Fotografia].  Madrid, Espanya: Galería 
Max Estrella. Extret de: http://www.danielcanogar.com/es/obra/enredos 

Imatge 102. A la Deriva Eye Trip (Fragment) 
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Arribats a aquest punt, al llarg de la narració s’ha evidenciat com en els quatre casos la formació 

adquirida entorn de la metodologia desenvolupada en la matèria de PCEII va proporcionar-nos 

estratègies diverses per tal que adquiríssim recursos que ens permetessin desenvolupar la nostra 

creativitat, primer com a estudiants i després com a mestres. Com s’ha exposat fins ara, l’art 

contemporani ha estat un d’aquests, però cal destacar un dels conceptes que vam aprendre en 

formació i que va estretament lligat amb el desenvolupament de la creativitat del qual hem 

parlat anteriorment. Aquest terme és el que Morin (1991) conceptualitza com a mètode com a 

estratègia, el qual aporta que: 

 

La estrategia debe prevalecer sobre el programa. El programa establece una secuencia 

de acciones que deben ser ejecutadas sin variación en un entorno estable; pero desde 

que haya modificación de las condiciones exteriores el programa se bloquea. En 

cambio, la estrategia elabora un escenario de acción examinando las certezas y las 

incertidumbres de la situación, las probabilidades, las improbabilidades. El escenario 

puede y debe ser modificado según las informaciones recogidas, los azares, 

contratiempos u oportunidades encontradas en el curso del camino. Podemos, dentro de 

nuestras estrategias, utilizar secuencias cortas programadas, pero para todo aquello que 

se efectúe en un entorno inestable e incierto, se impone la estrategia; esta debe 

privilegiar tanto la prudencia como la audacia y si es posible las dos a la vez. La 

estrategia puede y debe efectuar compromisos con frecuencia. (p. 49-50) 

 

Perquè les pràctiques professionals dels mestres siguin distintes, un dels aspectes que va 

fomentar l’equip docent va ser aprendre a no partir d’una metodologia única i personal, sinó a 

gaudir d’estratègies diverses que poden combinar segons les necessitats i la diversitat de cada 

context. D’aquesta forma, es posa en pràctica el mètode com a estratègia (Morin, 1991). 

 

Considerant aquest marc de referència, el primer que faig quan plantejo una activitat a l’aula és 

recórrer diferents contextos que m’ajudin a pensar com podem treballar aquell contingut: el 

carrer, els cartells, els diaris, els anuncis, els envasos, els museus, webs, xarxes socials, etc. 

Sovint l’art va relacionat amb els estímuls que busco. Clicar la icona d’Instagram i veure els 

artistes contemporanis del moment amb el tag #thecreativenet. Googlejar contemporary art i 

descobrir quins artistes han reflexionat amb els conceptes que vull treballar. Passejar i fer 

fotografies que em puguin inspirar. Observar. Viure en contextos amb estímuls. Plantejar quines 

metodologies poden ser necessàries en diversos moments, veure les opcions possibles...  

Aquesta cerca constant s’acaba convertint en forma de vida que, sovint, conscientment o 

inconscientment, acabo traspassant als alumnes. Aquesta cerca no només em permet trobar 

estímuls i recursos, sinó anar adquirint també metodologies diferents a través de la investigació, 
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l’estudi, i l’experiència. Tot aquest conjunt m’ajuda a desenvolupar el mètode com a estratègia 

sempre que el meu model docent tradicional tan arrelat no emergeixi de forma conscient o 

inconscient.   

 

Les mestres entrevistades també es basen en aquest concepte a l’hora de desenvolupar les seves 

pràctiques docents. No tenen definida una metodologia única, sinó que posen en pràctica el 

mètode com a estratègia segons les necessitats que tenen en cada moment. Aquesta idea queda 

recollida en els següents comentaris: 

 

La meva metodologia no és única, és un recull de tot allò que jo he anat... I potser 

començo un curs i reprodueixo models... Fins que no conec els alumnes no sóc capaç 

de generar pràctiques, per tant, el primer pas és conèixer els alumnes i a partir d’allí és 

quan jo començo, partint de conèixer els nens. (...) M’he d’adaptar i els he de conèixer i 

fins que no... No em trobo segura... (M.R. Entrevista) 

 

No treballem amb llibres però sí que és una mica el que et comentava abans, sempre 

partim d’un fet de la vida de l’escola. (...) Aprofites tot això que és vivencial per 

després poder fer la part més metòdica, i després activitats sobre això... Busques 

activitats que puguin ajudar, i les ajudes i les treus d’un llibre que tens tu, etc. (M.R. 

Entrevista) 

 

Estic buscant diferents mètodes per barrejar-los entre ells i tenir-los disponibles perquè 

en funció de com responen els nanos aplicar unes o unes altres, perquè potser en uns 

nanos no els funciona el treball per projectes o potser jo no el sé fer funcionar (...). 

(L.F. Entrevista) 

 

Davant d’aquestes aportacions, s’observa que la metodologia de l’equip docent desenvolupada 

en la formació inicial de mestres ha permès que en tots els quatre casos fóssim capaces de 

buscar diferents recursos una vegada exercim de mestres aplicant el mètode com a estratègia. La 

formació va permetre obrir la nostra mirada cap a altres vies on sorgien estímuls per generar 

aprenentatge. Va facilitar que com a mestres anéssim recollint totes aquestes estratègies i 

poguéssim fer pràctiques educatives a l’escola més enllà dels propis llibres. Se’ns va obrir un 

ventall de possibilitats que sortia del programa. L’aprenentatge podia sorgir de qualsevol lloc, 

de qualsevol objecte, de qualsevol experiència. Podia sorgir del magatzem per on estic 

passejant, on cada element em remet no només a una obra de Canogar, i no només a les meves 

experiències i marcs teòrics, sinó que també m’ajuda a pensar com generar estímuls en la meva 
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pràctica. Com a partir d’un manyoc de cables verds i embullats puc generar l’apetit per aprendre 

entre els meus estudiants?  

El mètode com a estratègia també és una via per on emergeix la creativitat, ja que segons 

D’Angelo (2002) “en tota activitat creadora s’expressa una transformació o canvi de la situació 

original, que implica reorganització i reestructuració, establiment de noves relacions 

(connectivitat), generació de punts de vista o solucions originals” (p. 111). Totes les mestres 

tenim la capacitat de poder donar resposta davant d’un moment d’incertesa, d’un problema 

determinat, utilitzem l’estratègia en lloc del programa per arribar a trobar una solució creativa.  

 

Una de les experiències que va suposar més ruptura en el meu procés d’aprenentatge durant el 

segon curs de la meva formació inicial de mestres va ser “l’experiència del bròquil” que vam 

viure dins de la matèria de PCEII. Aquesta experiència va ser un clar exemple de mètode com a 

estratègia, ja que davant d’un mateix estímul van emergir respostes molt diverses. Un dia, la 

nostra professora va presentar-se a l’aula amb un bròquil romanesc, en va tallar un trosset per a 

cadascú i va dir: “Dialogueu amb el bròquil!” Aquella activitat va causar un abans i un després 

en veure la increïble quantitat d’aspectes que podien emergir entorn d’un sol element: relacions, 

creativitat, inclusió, diversitat, art, incertesa, estratègia, competències... Es va partir d’un 

estímul creatiu per gestionar des de la llibertat la polifonia de tots els participants, la qual cosa 

va fer emergir la creativitat dels estudiants i va fer que comprenguessin la importància del 

respecte i la diversitat d’individus existent a les aules. En el meu segon relat autobiogràfic vaig 

escriure dos reflexions sobre aquesta experiència:  

 

Comprendre l’essència de l’activitat, un bon exemple va ser “s’ha acabat el bròquil!”, una 

brillant idea per trencar esquemes de protocol, formalitats, serietat i endinsar-nos en una situació 

incerta però divertida i amb una finalitat molt potent: tots formem part del grup, i què importa si 

en lloc d’un bròquil sembla que haguem dibuixat una pinya? D’això es tracta la diversitat! Així 

que visca el bròquil! Crec que va ser un bon exemple que també va servir per cohesionar el grup 

i trencar amb les nostres pors al propi art. 

 

S’HA ACABAT EL BRÒQUIL és un clar exemple de diversitat posada en pràctica a la nostra 

aula. En aquesta activitat vam poder reflexionar sobre dos aspectes: el primer, no dur a terme 

una classe convencional i posar la incertesa en evidència. El segon, adonar-nos que no importa 

si dibuixem millor o pitjor, el que és rellevant, és que tots formem part d’un grup, i que en 

aquest, hi ha una gran diversitat que té molt potencial. 
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Algunes de les tres mestres entrevistades també van viure l’activitat del bròquil. Pel que fa a 

aquesta experiència exposen:  

 

Abans de les vacances de Nadal, G.J ens va donar un tros de bròquil a cadascú perquè  

fos un comensal més en els nostres dinars i sopars familiars. De totes les persones que 

l'han vist, ell fou l'única que va fer un comentari des de l'observació: “Hi ha puntetes 

que tenen puntetes i estes puntetes tenen altres puntetes i així de manera contínua...” El 

que ara no recordo quin nom té aquest efecte. En canvi, un dels meus germans, 

estudiant de doctorat, em va dir: “Però... què vols que miri? Jo sóc químic, no biòleg.” 

(M.G. RA2) 

 

 
Imatge 104.   Producció elaborada per la M.G. Relació que estableix entre el bròquil i l’Institut on 

treballava. 

 

	
Com he anomenat amb anterioritat, la G. ens va proposar fer la mateixa activitat del 

bròquil que ens va manar durant el segon curs i, a més a més, ens va proposar 

relacionar un element de la natura amb l’educació. Aquesta activitat tan oberta va 

aportar que les produccions elaborades pels meus companys, companyes i jo fossin 

molt diverses. A partir d’aquests elements, la G. va elaborar una producció general. 

(...) El motiu de la meva conclusió és perquè a partir de la producció general cada 

alumne sortia davant de tota la classe i ens feia un préstec sobre la relació que hi havia 

entre l’element de la natura i l’educació. Durant aquest préstec emergien conceptes 

treballats durant la formació, el més interessant, emergien conceptes des de diferents 

perspectives, des de diferents visions i des de diferents veus. Això és realment 

enriquidor perquè m’ha servit per donar-me compte que no hi ha una única manera de 

veure les coses, sinó que n’hi ha infinites, aprenc i gaudeixo. (M.R. RA2) 

 

L’activitat del bròquil havia estat molt trencadora i la quantitat d’aprenentatges que es generava 

al seu voltant era significativa. En el meu cas, entre totes les idees que aquesta tasca em va 

generar, vaig quedar-me sobretot amb la importància de la diversitat. A partir d’aquell moment 

vaig comprendre què significava aquest terme. Aquell va ser el primer pas per donar-me que 

quan entres en una aula tots els nens són únics i diferents els uns als altres. Respecte a aquesta 
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idea, el fet d’atendre a la diversitat encara em genera certa dificultat; tot i això, sí que faig 

reflexionar sobre aquest aspecte els alumnes mitjançant pràctiques diverses. En el relat 

autobiogràfic del TFM explicava una activitat que il·lustra aquesta idea: 

 

Alguns dels alumnes es van mostrar motivats. Bé, tots es van sorprendre amb l’obra, 

però a alguns els va agradar més que a uns altres, n’hi havia que no entenien per què 

fèiem allò. Quan vaig recollir les seves produccions, vaig fer un power point unint totes 

les imatges que ells havien fet, una mica seguint la idea del bròquil que l’equip docent 

va fer l’any passat. A través dels dibuixos que havien fet (que, per cert, tots eren molt 

diferents), volia que entenguessin la diversitat que hi havia a l’aula. I juntament amb els 

dibuixos, vaig posar aquelles idees que havien extret de visualitzar el vídeo.  

 

 

Una de les característiques que tenim en comú les quatre mestres és la responsabilitat social 

constructiva, ja que la formació ens va fer prendre consciència sobre la necessitat de 

comprendre la importància de la inclusió i la diversitat dels alumnes a l’aula. Les veus de les 

mestres evidencien com el tracte humà, el valor de tractar els infants més enllà dels continguts, 

és un dels aspectes que destaca en la nostra docència. Per a nosaltres és important atendre les 

necessitats de cada un dels alumnes i solucionar problemes d’aspecte més social, relacions 

personals, desigualtats, problemes individuals; i aconseguir el benestar, tot i que a vegades no 

sempre tinguem els recursos per poder-ho fer tan bé com voldríem. En els diversos relats 

autobiogràfics de les entrevistades s’observa com des de la formació inicial es reflexiona sobre 

la diversitat i la inclusió a les aules. Els següents comentaris evidencien aquest aspecte:  

 

Personalment crec que, tal com s’explicita en les investigacions, la desinformació 

docent i la formació d’aquest són dos dels principals causants i un aspecte clau per 

avançar cap a la millora qualitativa de l’educació i de l’atenció a la diversitat. És el fet 

de tenir un bon referent a l’escola que t’obligui i et permeti reflexionar sobre la teva 

pròpia pràctica, sobre la gestió d’escola, d’aula o sobre temes concrets que sorgeixen i 

que necessiten ser situats.  (L.F. RA-M) 

 

Ara, després d’haver viscut l’educació individualitzada i la inclusiva, tinc claríssim que 

hem d’apostar per una educació enriquida per la diversitat on puguen aprendre junts 

alumnes diferents (Pujolàs, 2011, p. 25). A més a més, sóc conscient que encara em 

queda molt per aprendre sobre la inclusió i que no hi ha millor formació que a partir 

de les pròpies vivències. El que férem l’any passat a l’Institut fou un petit pas per al 
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canvi de l’educació, però poder aprendre en una escola on la inclusió és un fet no té 

preu. (M.G. RA1) 

 

 Segons Planella (2006) s’ha de potenciar la creativitat per tal que surtin multiplicitat 

de respostes i només a partir d’activitats obertes es podrà assolir. Observant amb 

deteniment les agulletes que van crear els alumnes es pot extreure que van ser creatius, 

ja que hi ha gran multiplicitat de respostes. Uns més grans, altres més petits, uns d’uns 

colors, altres amb complements... Però als meus ulls tots són meravellosos i amb un 

gran poder emotiu, ja que reflecteixen tot l’esforç posat en joc. A més a més, com vam 

poder comprovar, escoltar les veus dels nens i nenes (ells ho demanaren) i no pautar 

les activitats, generà processos d’aprenentatge molt més enriquidors. Per tant, la 

diversitat actua com a indicador del procés. (M.G. RA1) 

 

Estic segura que si, en comptes d’haver-los fet dibuixar l’experiment els hagués donat 

l’opció d’explicar què han après amb el llenguatge que volguessin, ja sigui dibuix, 

dibuix i text, esquema amb dibuix, etc., o com s’imaginen que es forma la pluja en el 

cel, s’haguessin obtingut uns resultats molt diferents i unes produccions més diverses. 

En realitat, m’he adonat que era una activitat molt limitadora i els resultats parlen per 

si sols. (...) Per acabar, lligat amb el que acabo de dir, donar la possibilitat de fer ús de 

diferents llenguatges proporciona que l’activitat sigui més oberta i tothom hi tingui 

cabuda. Cosa que he de tenir molt en compte si vull ser una bona mestra que tingui en 

compte la diversitat de l’alumnat. (M.R. RA3) 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

Imatge		105.	Producció	elaborada	per	la	M.R.	Dibuixos	dels	
experiments	que	van	realitzar	els	alumnes	en	la	seva	intervenció	de	

Pràctiques.	
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Hem observat com, durant la formació inicial de mestres, els tres casos analitzats reflexionaven 

sobre la importància de desenvolupar processos inclusius. Actualment, aquestes mestres 

continuen considerant de forma rellevant aquest aspecte i, alhora, això els permet que les seves 

pràctiques també siguin distintes, diverses, més riques i creatives. Totes elles entenen la inclusió 

des de la perspectiva de poder atendre les necessitats de cadascun dels seus alumnes, defensen 

que és un dret fonamental i que ha de ser igual per a tothom. Tot i això, també els emergeix la 

incertesa davant de si les pràctiques que consideren inclusives i que duen a terme són correctes. 

El que no dubten, però, és que aquestes sempre són millorables. Trobem proves que fan 

referència a com les entrevistades entenen la inclusió il·lustrades en els següents comentaris:  

 

Cada nen és un moment, potser els pares no tenen temps... I aquesta persona no és 

conductual però no li fan cas. Un altre nen potser tot va a crits, però tu li parles bé... 

Però... Són diferents matisos... Que van canviant la seva conducta... (M.G. Entrevista) 

 

Realment, quan et trobes un grup heterogeni penses que allò que està passant a la 

classe ha d’arribar a tots i intentes posar els medis, i jo crec que sóc conscient que no 

puc portar-los tots a una, sinó que jo m’he de adaptar a tots, que després ho faci més o 

menys bé...  És un altre tema... (M.R. Entrevista).  

 

És un atemptat que un nen no aprengui a escriure, a llegir, a participar, només de 

cuerpo presente. Bueno, una malaltia no, és que no és ni una malaltia, és una 

casuística, un cas rar, i no el fem esforçar gaire perquè vés a saber fins quan... Perquè 

si el fan esforçar molt la seva esperança de vida disminueix. Bueno tío, disminueix però 

no sé què li compensa més, que sigui molt llarga i que després sigui un analfabet, i que 

després els nens el maxaquin, o que sigui més curta i almenys la vida que hagi viscut 

l’hagi viscut més intensament, que és el mateix que em passa amb el nano ara, perquè 

és el mateix... (L.F. Entrevista) 

 

La inclusió és un aspecte que emergeix en les veus de totes les mestres, però especialment en 

dos dels casos ja que durant la seva formació escolar no la van gaudir  en el seu entorn. Aquest 

és el motiu pel qual, ara, com a mestres, tenen la necessitat de considerar-la essencial en les 

seves pràctiques. Així ho reflecteixen les seves paraules: 

 

Sí, sí, perquè jo vaig disfrutar molt a la universitat, m’ho vaig passar molt bé, vaig patir 

molt, molt, molt, perquè era molta feina, era buf... Però m’ho vaig passar molt bé, 

perquè vaig aprendre moltes coses, de mi, de continguts, que jo no hi era, a classe, 

aquell dia, quan era petita no hi era, a classe, perquè em passava el temps castigada, o 
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barallada amb la del costat perquè m’havia dit no sé què, i no podia aprendre i vaig 

aprendre moltes coses que em van enriquir, vaig disfrutar molt amb la història, amb la 

ciència, amb les llengües castellana i catalana, amb l’anglesa... També m’he... He fet 

les paus amb la llengua anglesa... (M.R. E) 

 

Jo crec que sí, que m’ha influenciat molt perquè és que a part era una cosa que tenia 

molt tapada, fins que no vaig començar la carrera no vaig tornar a pensar en aquells 

dies d’escola perquè era com un tabú, jo em sentia dolenta, (...). Quan arribaven les 

notes a casa que portava unes quantes carabasses recordo que arribava a casa amb les 

notes i el primer que em deia el meu pare: “Què? Portes el carro molt ple o no gaire 

ple?” Ja donava per suposat que portava males notes, i recordo una vegada que vaig 

treure un notable de matemàtiques i em sembla que en vaig suspendre tres i portava 

aquest notable, i estava súper contenta, i el meu pare súper enfadat. “Però he tret un 

notable!” “És la teva obligació treure un notable de matemàtiques! Tu n’has suspès 

tres!” Me’n recordo tant, però pensava: “Però si he tret un notable de matemàtiques!” 

I era com... No? Dius ai... I això em feia patir molt, molt, eh? (M.R. E) 

 

En la pràctica diària, la immensa majoria de docents et donaven dues opcions: obeir o 

callar. Personalment em vaig decantar per la segona. (L.F. RA 1) 

 

A l’institut, hi havia un espai molt peculiar que rebia el nom de “La Peixera”. (...)  Era 

una aula aïllada, (...) la seva funció principal era que tot el centre tingués el dret de 

saber qui s’havia comportat de manera “inadequada”. Els primers anys observava 

aquell espai amb certa por però, durant tot el quart vaig descobrir que era una aula 

indiferent, inclús de relaxació. (...) Mentre la classe restava en silenci, jo o la Laia (una 

amiga) ens xiuxiuejàvem una situació que sempre ens acabava fent gràcia. En sentir el 

mínim comentari en veu baixa, fos per part meva o de l’L., automàticament es girava i 

deia: “ LF, a la Peixera!” Aquestes eren les meves classes de català diàries. (L.F. RA 

1) 

 

Amb el temps vaig entendre que jo era considerada com un fracàs escolar per molts 

docents, sobretot pels de l’àrea de llengües, però jo no era l’únic cas. (L.F. RA 1) 

 

Pel que fa a aquestes experiències, en el primer bloc de la tesi ja s’ha fet referència sobre la 

necessitat de tenir escoles en l’actualitat que siguin inclusives i puguin donar resposta a tots els 

infants que habiten actualment en aquest context social incert on, a més, les diferències entre 

oportunitats laborals i economia cada vegada són més grans. Segons León (1999), per tal 
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d’arribar a gaudir d’una escola inclusiva que sigui oberta a tothom, una de les mesures 

importants a contemplar és “una adequada formació, tant inicial com en servei, dirigida a un 

doble objectiu: aconseguir la inclusió de tots els alumnes en les aules regulars i promoure la 

col·laboració entre els professors tutors i els d’educació especial” (p. 1). L’educació en 

formació inicial de mestres és essencial per conscienciar els futurs docents sobre l’escola 

inclusiva, i no només han de prendre consciència els mestres que estudien l’especialitat 

d’educació inclusiva, sinó que, tal i com apunta León (1999), és un dret que han de rebre tots els 

mestres generalistes. És per aquest motiu que és necessàri produir canvis tant en el contingut 

com en els mètodes de la formació dels professors “generalistes” i dels d’educació especial.  

 

En tots els quatre casos s’evidencia com la formació inicial que vam rebre estava enfocada cap a 

desenvolupar competències en l’àmbit de la diversitat a través de processos de reflexió i presa 

de consciència. Tot i així, com ja s’ha exposat anteriorment, totes tenim la necessitat de 

continuar formant-nos per millorar en les nostres pràctiques, i entre altres aspectes, millorar 

també com donar resposta a la diversitat i la inclusió en les aules que habitem.  

 

És aquesta necessitat la que em porta a la formació contínua i a voler seguir desenvolupant els 

aprenentatges que he anat adquirint al llarg de la formació inicial de mestres. En una de les 

reflexions del relat autobiogràfic del TFM escric:  

 

Ara torno a mirar aquesta obra des d’una altra perspectiva, des de la mirada de mestra-

estudiant on, precisament, aquesta mirada és la que em permet procurar no repetir 

aquest model repetitiu de producte. Continuar estudiant em permet no caure en el món 

de l’escola aïllat, on no em permeti la reflexió de la meva pràctica diària. Continuar 

estudiant em permet pensar, replantejar les meves accions, estar al dia sobre les 

necessitats educatives. El life long learning és el que m’ajuda a trencar amb el quadrat.  

Juntament amb la investigació d’aquesta tesi també vaig realitzant altres formacions paral·leles 

a la universitat, més puntuals, que giren entorn de diferents aspectes del context educatiu i que 

em donen una visió del que s’està fent en altres contextos quant a metodologies, didàctica de la 

llengua anglesa, problemes d’atenció a la diversitat, la gestió dels espais a l’aula... Aquesta 

necessitat és la mateixa que manifesten les tres mestres entrevistades, les quals exposen que 

davant de la formació rebuda tenen la necessitat de seguir millorant com a mestres i no quedar-

se estancades en les seves pràctiques. Les seves veus estan en consonància amb les aportacions 

de D’Angelo (2003) quan exposa que “es requereix d’una formació continuada, reflexivo-

creativa, de preparació per a la vida total i plena” (p. 6). Fem especial èmfasi en aquest tipus de 

formació reflexiva, creativa i crítica perquè les mateixes mestres manifesten que no tota la 
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formació contínua és vàlida, i que bàsicament, la que necessiten és aquella que les ajudi a 

millorar en les seves pràctiques docents des d’aquesta vessant de l’estímul que sorgia 

anteriorment i que se sintetitza en aquest procés de formació. 

 

Des d’aquesta perspectiva formativa, en el meu cas, i en dos dels casos de les mestres 

entrevistades, van optar per continuar formant-se amb el mateix equip docent després d’haver 

realitzat el GEP i la Diplomatura de Magisteri en EE perquè necessitaven seguir amb la 

metodologia i  l’estímul que generava aquesta formació. A banda d’aquesta experiència, totes 

coincidim en el fet que quan fem un altre tipus de formació contínua aquesta no sempre arriba a 

les nostres expectatives i, tot i que sempre l’extraiem alguna informació interessant, per a 

nosaltres, una bona formació és aquella que ens permet reflexionar, créixer i millorar en les 

nostres pràctiques docents. D’aquesta forma contemplem un aspecte en comú en tots els casos 

que coincidim en com des de la formació inicial de mestres, i especialment des de l’escriptura 

del relat autobiogràfic, se’ns van desenvolupar processos reflexius entorn de la necessitat de 

seguir formant-se una vegada fóssim mestres. En el cas de les tres entrevistades, s’observa que 

després de la formació inicial tots els casos han tingut la necessitat de continuar millorant en la 

seva formació. Trobem aquests indicis en les seves veus: 

 

Mantinc el que he evidenciat i reflexionat en les pràctiques d’arteràpia, rescato tota la 

crítica envers la meva pròpia pràctica professional, la del centre, i decideixo que 

necessito seguir formant-me. No pot ser que l’entorn i el marc escolar, sigui quin sigui 

el paradigma en què s’inscriuen, em condicionin tant. No pot ser que hi hagi coses 

essencials per la docència que grinyolin en mi mateixa: estic verda, molt verda, 

necessito la formació. Sé molt bé què vull, sé molt bé a qui vull de mestra per seguir-me 

formant: G., vinc cap aquí. (L.F. RA-M). 

 

És important, però no tota la formació contínua és vàlida. (...) Fer formació contínua 

per fer formació contínua, no. [Riu] Sí, en sèrio, la formació contínua és important 

però, evidentment, per créixer tu, per millorar les teves pràctiques i per tu en general. 

(L.F. Entrevista) 

 Aquest fet fa qüestionar-me: Podré seguir millorant la meva pràctica professional  una 

vegada l'estímul (classes a la universitat) desaparegui? Evidentment, no tot allò que 

treballem a la universitat, ni tots els docents tenen la mateixa incidència en la meva 

formació. No obstant això, sí que sé que m'estimulen i m'ajuden a qüestionar la meva 

pràctica professional . Suposo que per poder contestar-la ens haurem de retrobar en el 

futur. Encara així, quasi segur que continuaré formant-me (encara no sé cap on) ja que 
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per evolucionar necessito la figura del mediador/s i, malgrat no tenir por dels reptes, 

penso que sola no podré fer-ho. (M.G. RA2) 

 

El tribunal em deia: “Però si tens el teu estil!” Però jo deia: “No, no!  Jo necessito un 

estímul!” A veure... La formació crec que sempre és necessària, aporta algo, sóc una 

persona... suposo que sóc molt bàsica, però vaig a qualsevol curs i aprenc algo, algo, 

encara que sigui petitet (...).  Tot això, aquest estímul es pot perdre perquè potser tu 

tornes a les teves pràctiques inicials, és a dir, l’estímul G. és el que et fa la millora 

contínua, això no vol dir que tu segueixes avançant, però potser tornaràs als models 

antics. (...) Per tant, la formació contínua és necessària, això sí, i l’estímul G. penso 

que també! (M.G. Entrevista) 

Estic orgullosa del que he aconseguit fins ara, em quedo amb què segueixo gaudint 

d’aquest camí, que no m’he equivocat en escollir l’educació com a futura professió i, 

reitero, això no s’ha acabat perquè m’he de seguir formant ara i sempre. (M.R. RA5) 

 

A vegades quan et sento parlar a tu, o quan agafo un dia la historia de vida, penso: 

“Veus? Això no ho tinc tant integrat perquè ho sento, hi ha una sèrie de coses...” Però 

suposo que passa amb tot, hi ha coses que les integres molt bé i formen part de tu i 

després hi ha una sèrie de coses que les saps però no te les has fet teves... I llavors aquí 

hi ha la part de formació que és tan important mentre estàs treballant. (M.R. 

Entrevista) 

Considerant les aportacions exposades podem afirmar que la formació inicial ha permès que les 

mestres analitzades prenguessin consciència sobre la necessitat de seguir en formació per tal que 

les seves pràctiques vagin millorant i siguin distintes. En el meu cas, la cerca constant es 

converteix en una forma de vida que troba els seus orígens en el relat autobiogràfic del segon 

curs del GEP, on redescobreixo el concepte creativitat entenent-lo com la manera de fer 

pràctiques heterogènies. Aquesta exploració constant té molta similitud amb el procés que 

realitza Canogar quan ha de crear les seves obres. Sovint visita abocadors i centres de reciclatge 

per agafar idees, com ja hem apuntat, anomena “fotosafari” a aquests moments d’inspiració. 

Així doncs, com Canogar, camino pel magatzem a la recerca d’inspiració, d’establir relacions, 

de crear nous objectes, de trobar petits tresors que serveixin d’estímuls als meus alumnes, 

d’imaginar com podrien ser altres obres de Canogar, de posar ordre a les idees, a les 

experiències, a les memòries, als relats autobiogràfics, als meus encounters clau o raons en la 

formació rebuda, i ara que sóc mestra em permeten dur a terme pràctiques professionals 

distintes.  
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2.1.8. “Shroud”: radiografiant els interiors  

 

 

 

 

Acabo de deambular entre mobles, llibres, 
espelmes, motors i plaques base. Torres 

d’ordinador com si sortissin d’una 
operació a cor obert, verdes de fons com 

petites ciutats amb edificis.  

La part més íntima del PC,com una radiografia que mostra 
allò que amaga, l’error, el trencament, la fissura. És 

difícil arribar a les profunditats, a la reflexió. És com 
trobar-se dins de “Shroud”.  

– Sabeu què? M’ha agradat conèixer-vos. 
He descobert interiors meus que pensava que eren únics.  

Estava equivocada.  
No estava sola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 107. Canogar, D. (2015). Shroud. [Instal·lació].  
Sao Paulo, Brasil: Extret de: 

http://danielcanogar.com/work/shroud 

Imatge 106. A la Deriva Eye Trip 

(Fragment) 
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Canogar fa una aportació interessant sobre la importància del temps de reflexió que les persones 

tenim cada vegada menys a causa dels aparells tecnològics i de com aquests ens absorbeixen  

els petits temps quotidians d’espera i fan que arribem a un punt en què siguem incapaces de 

processar tot allò que ens ha passat durant el dia, allò que hem llegit, allò que hem fet i allà on 

ens hem equivocat. Cada vegada estem més absorbits, convertits en, com diu el mateix artista 

(2014), un residu més, deixant de ser “els agents d’aquest món” (p. 8), més alineats i convertits 

en “masses de consumidors passius i satisfets” (Debord, 2010, p. 12). Davant d’aquest perill, 

aquest últim espai tracta de representar aquest espai en blanc, de reflexió, on es recullen les 

condicions que durant la formació inicial van permetre tant a les mestres entrevistades com a mi 

mateixa realitzar pràctiques professionals distintes.  

 

Seguidament s’observa una representació gràfica on es comparen les categories i els indicadors 

obtinguts entre l’anàlisi de la pròpia investigadora (A2) i l’anàlisi de les mestres entrevistades 

(A3) que s’ha exposat al llarg del capítol cinc. El mapa representa una radiografia de la deriva 

que ha fluït en el desenvolupament de la narració i recull els punts que han estat significatius en 

aquest camí.  

 

La categorització i la codificació de les dades tenen la finalitat de reduir-les perquè puguin ser 

manejables i enteses amb una ràpida visualització. Alhora, posteriorment això ens facilitarà la 

triangulació dels resultats.  

 

A continuació del mapa s’exposa una síntesi que acompanya els resultats exposats.  
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METODOLOGIA - A2 (INVESTIGADORA) 

METODOLOGIES INNOVADORES 
DESENVOLUPAR PROCESSOS REFLEXIUS, 
CREATIUS I CRÍTICS 
TRENCAMENT DE MODELS 
ART CONTEMPORANI 
ESPAI HÍBRID 
RELAT AUTOBIOGRÀFIC 
CREATIVITAT 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA 
DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
ESTÍMUL  

	

COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT - A2 
(INVESTIGADORA) 

PROFESSIONALS COMPETENTS 
COMPETÈNCIA COGNITIVA 
COMPETÈNCIA AFECTIVA 

- ACTITUD POSITIVA DEL PROFESSORAT A 
L’AULA 

COMPETÈNCIA METACOGNITIVA 
CAPACITAT DE FER RELACIONS ENTRE LA TEORIA I LA 
PRÀCTICA 

ACTITUDS DE L’ESTUDIANT- A2 (INVESTIGADORA) 

PROJECTE VITAL AUTOREALITZADOR 
AUTONOMIA PERSONAL 
ACTITUD REFLEXIVA, CREATIVA I CRÍTICA 
RESPONSABILITAT SOCIAL CONSTRUCTIVA 
MÈTODE COM A ESTRATÈGIA 
VALORAR LA DIVERSITAT 
ESCOLTA DE LA VEU DELS ALUMNES 
VALORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA 
TRANSFERÈNCIA D’INTERESSOS 

 

Taula 13.  Comparativa de les categories i indicadors que emergeixen de l’A2 i en l’A3.	

METODOLOGIA – A3 (MESTRES ENTREVISTADES) 

METODOLOGIES INNOVADORES 
DESENVOLUPAR PROCESSOS REFLEXIUS, CREATIUS I 
CRÍTICS 
TRENCAMENT DE MODELS 
ART CONTEMPORANI 
ESPAI HÍBRID 
RELAT AUTOBIOGRÀFIC 
CREATIVITAT 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA 
DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
ESTÍMUL  
	

COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT – A3 (MESTRES 
ENTREVISTADES) 

PROFESSIONALS COMPETENTS 
COMPETÈNCIA COGNITIVA 
COMPETÈNCIA AFECTIVA 

- ACTITUD POSITIVA DEL PROFESSORAT A 
L’AULA 

COMPETÈNCIA METACOGNITIVA 
CAPACITAT DE FER RELACIONS ENTRE LA TEORIA I LA 
PRÀCTICA 

ACTITUDS DE L’ESTUDIANT- A3 (MESTRES 
INVESTIGADES) 

PROJECTE VITAL AUTOREALITZADOR 
AUTONOMIA PERSONAL 
ACTITUD REFLEXIVA, CREATIVA I CRÍTICA 
RESPONSABILITAT SOCIAL CONSTRUCTIVA 
MÈTODE COM A ESTRATÈGIA 
VALORAR LA DIVERSITAT 
ESCOLTA DE LA VEU DELS ALUMNES 
VALORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA 
TRANSFERÈNCIA D’INTERESSOS 

 

ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA- A3 (MESTRES 
ENTREVISTADES) 

DEL CONCEPTE DE PRÀCTIQUES AL CONCEPTE DE PRÀCTICA 
PROFESSIONAL 
PRÀCTICA REFLEXIVA 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA  
	

ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA- A2 (INVESTIGADORA) 

DEL CONCEPTE DE PRÀCTIQUES AL CONCEPTE DE PRÀCTICA 
PROFESSIONAL 
PRÀCTICA REFLEXIVA 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA  
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2.1.8.1. Síntesi dels resultats 

Un dels primers resultats obtinguts de l’anàlisi és com totes les veus dels estudis de casos 

comparteixen amb la investigadora d’aquesta tesi les mateixes condicions viscudes en la 

formació inicial de mestres que han permès realitzar pràctiques professionals distintes. Dins 

d’aquesta anàlisi hi ha diversos aspectes clau que cal considerar.  

La presa de decisions des de l’actitud i l’autonomia personal és un punt en comú i fonamental 

quan totes les mestres decidim fer un gir a nivell professional en les nostres vides. En tots els 

casos s’observa com es prové de contextos molt diversos a nivell formatiu i laboral abans 

d’accedir a la formació de magisteri. Malgrat tenir unes bones condicions en els nostres 

contextos, cap de nosaltres se sent realitzada i, tot i la inseguretat que suposa treballar de mestre 

en l’actualitat, totes decidim de forma autònoma i sota la nostra responsabilitat canviar la 

situació en què vivim per poder connectar amb el projecte vital i vocacional, el qual es 

concretava en fer de mestres.  

El canvi professional és una via per on manifestem que volem arribar a l’autorealització tant 

personal com professional. Paral·lelament a aquest aspecte, també s’ha de considerar la 

responsabilitat social constructiva que integrem. Necessitem sentir que podem aportar una 

millora en el context social i educatiu en què vivim, procurant igualtats educatives per a tothom 

i lluitant contra les injustícies socials. Considerant tot el que he exposat, un dels resultats que 

evidencia l’anàlisi és com l’aspecte actitudinal vinculat a la necessitat d’autorealització i de 

connexió amb el projecte vital és una de les bases sobre les quals es recolza el fet que les 

mestres desenvolupem pràctiques professionals distintes.  

Aquesta actitud és la que també facilita que quan ens troben en diversitat de contextos, ja siguin 

facilitadors o no, siguem capaces de posar en pràctica el mètode com a estratègia i buscar línies 

de fuga per actuar en coherència amb el nostre model docent. Les veus analitzades han permès 

evidenciar aquest aspecte, ja que s’han observat contextos molt heterogenis i s’ha mostrat com 

davant d’aquesta diversitat, la formació inicial ha empoderat a no adaptar-se al context escolar i 

a actuar com a mestres reflexives, creatives i crítiques. En aquesta línia, un dels resultats 

obtinguts evidencia com la formació inicial de mestres va oferir unes condicions que afavorien 

el desenvolupament de processos reflexius, creatius i crítics. És en aquest context formatiu on 

les mestres tenim la possibilitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica, millorar-la, 

desenvolupar-la de forma creativa i adaptar-la a les necessitats educatives del s. XXI.  
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Per tal de desenvolupar els processos descrits anteriorment, totes les mestres destaquem l’eina 

del relat autobiogràfic i els espais híbrids. Ens hi referim quan manifestem la necessitat de 

reflexió i millora de la pròpia pràctica professional. Per una banda, el relat autobiogràfic és 

l’eina que ens permet deconstruir i construir els models docents que duem integrats i obrir-los 

cap a formes més obertes (Sharp i Green, 1975). També  ajuda en la identitat personal i 

professional com a estudiants durant la formació. El relat autobiogràfic es considera una base 

per vincular els conceptes entre allò que s’aprenia a les pràctiques i el que s’impartia a la 

facultat, ja que permetia dialogar i prendre consciència sobre la teoria i la pràctica.  

Per altra banda, els espais híbrids són un altre aspecte a considerar quant al desenvolupament de 

processos reflexius, creatius i crítics. Les mestres exposem la importància d’aquests davant la 

necessitat que encara tenim en els nostres contextos laborals actuals de poder compartir les 

pràctiques professionals amb companys pedagogs. Per aquest motiu, els espais híbrids haurien 

de considerar-se espais de formació contínua transdisciplinar encara que es situessin dins de la 

formació no reglada. Les mestres reclamem la necessitats d’aquests en els nostres contextos 

escolars ja que aquests ens poden ajudar a millorar la pròpia pràctica, compartint-la amb els 

altres i reflexionant-hi des del respecte.  

Els espais híbrids són viscuts ja sigui durant les pràctiques a l’escola Príncep de Viana o durant 

la formació inicial. Les mestres que van participar en les pràctiques a Príncep de Viana van 

viure els espais híbrids en el marc del Projecte Àlber. Aquests es realitzaven un dia a la 

setmana, hi participaven mestres de l’escola, professors de la facultat i estudiants, i s’hi 

reflexionava sobre les pràctiques professionals. Viure aquest context formatiu va permetre 

observar una coordinació entre la universitat i l’escola que permetia establir relacions entre la 

teoria i la pràctica. Al mateix temps, també era una oportunitat per millorar les pràctiques 

professionals des de la col·lectivitat. En l’actualitat, les mestres fem referència a la necessitat de 

trobar-se en aquest diàleg col·lectiu, de polifonia, que va més enllà de la construcció de la 

identitat professional i personal.  

D’aquesta forma, els resultats exposen com els espais híbrids i els relats autobiogràfics durant la 

formació inicial de mestres han fomentat un agenciament en les mestres perquè siguem capaces 

de situar-nos en canvis i millores constants en la nostra pràctica professional actual.  

Tal com s’ha exposat, els processos reflexius en la formació inicial van acompanyats de 

processos creatius i crítics. Les mestres els vinculen amb la metodologia d’aprendre a 

comunicar-se entorn de l’art contemporani, la qual els va permetre un trencament en el model 

educatiu que duien integrat, així com una obertura de mirades molt significativa. Aquesta 

metodologia va conduir a la possibilitat de relacionar l’art contemporani amb el món educatiu 

des d’una vessant que desconeixien. Alhora, va facilitar desenvolupar processos reflexius i 
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crítics, i va oferir la possibilitat de connectar amb els propis interessos i realitzar pràctiques 

distintes per posar-les en pràctica una vegada fossin mestres. 

Tres dels quatre casos analitzats han traspassat la metodologia d’aprendre entorn de l’art 

contemporani en la seva pràctica professional. Amb els resultats obtinguts no podem afirmar 

que l’art esdevingui en tots els mestres una estratègia que s’integri de forma habitual en el 

desenvolupament de la pràctica professional. El que ens hauríem de qüestionar és: el motiu pel 

qual les mestres utilitzen l’art en la seva docència és perquè aquest és proper als seus interessos 

personals, o perquè realment és una estratègia que els facilita realitzar pràctiques professionals 

distintes? Caldria realitzar un estudi longitudinal i en profunditat de totes les promocions dels 

estudiants que han treballat amb art contemporani fins a l’actualitat per conèixer quin és el 

paper que té en la pràctica professional dels mestres que han passat per la FEPTS i estan 

exercint de mestres en el present.  

Respecte a la creativitat, s’exposa que va ser viscuda des del concepte de realitzar pràctiques 

heterogènies i donar respostes diferents davant d’un mateix conflicte. És per aquest motiu que 

davant d’aquesta situació s’ha de fer referència a l’actitud creativa que la formació inicial va 

permetre desenvolupar, que s’entén com la voluntat de millora contínua en el procés de buscar 

solucions sempre distintes davant d’un mateix problema i, com a conseqüència, a l’hora de 

realitzar les pràctiques professionals, la qual cosa provoca que aquestes no siguin mai iguals.  

Paral·lelament als processos creatius que va permetre emergir la formació inicial, s’ha de 

considerar la importància que durant aquesta formació es va atorgar a la diversitat i inclusió a 

l’aula. Es van treballar aquests conceptes des d’una perspectiva teòrica però també pràctica, on 

podien integrar aquests continguts partint de les pròpies experiències. Aquest fet va influenciar 

de forma directa les pràctiques professionals de totes les mestres, ja que atendre la diversitat és 

una prioritat en el moment de generar condicions per l’aprenentatge en tots els alumnes. 

Escoltar les veus dels alumnes i incorporar-les en el desenvolupament dels processos 

d’aprenentatge facilita que les pràctiques no siguin considerades com a rígides i tancades, sinó 

obertes i adaptades als canvis i propostes que sorgeixen en el camí.  

Les pràctiques que van realitzar els casos analitzats a Príncep de Viana van ser significatives en 

la construcció del seu model docent. Les seves exemplificacions són prou evidents per valorar 

aquest aspecte i contemplar la necessitat de desenvolupar processos reflexius durant les 

pràctiques. De l’experiència viscuda en aquest centre en destaquen precisament les condicions 

per desenvolupar processos metacognitius, concretament, durant l’espai híbrid. També valoren 

la metodologia que utilitzen entorn de l’art contemporani, els projectes que s’hi desenvolupen i 

el treball en equip dels professors. L’estada en aquest centre encara emergeix en les seves veus 

i, en alguns casos, els aprenentatges que van adquirir allà són la base de la seva docència actual. 
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Els resultats de l’anàlisi ens porten a considerar com els contextos de pràctiques, per ser 

considerats com a generadors de processos en l’aprenentatge, han d’oferir bons models, un rol 

actiu per part de l’estudiant, i ha d’existir la possibilitat de desenvolupar-hi pràctiques 

reflexives, creatives i crítiques que permetin prendre consciència del procés que s’està vivint per 

deconstruir els models tradicionals que es tenen integrats. Alhora, els processos reflexius que 

s’hi desenvolupin han de prendre consciència en establir relacions entre la teoria de la facultat i 

la pràctica que es viu a les escoles. Una de les consideracions que emergeix de l’anàlisi és la 

idea de concebre les pràctiques de forma distinta, on la participació de l’estudiant sigui més 

activa i vagi acompanyada de processos reflexius. Aquestes idees ens porten al concepte de 

reconsiderar les pràctiques com a pràctica professional, un concepte que s’ha definit en el 

primer bloc de la tesi.  

Pel que fa al professorat, es valoren aquells professors que van permetre conèixer el món de 

l’educació des d’un altre punt de vista i van transmetre unes competències professionals i 

personals que van adquirir com a estudiants i després van traspassar com a mestres. S’aprecien 

aquells professors que han estat bons models, que mostraven competència professional, 

exigència, compromís, empenta, energia, proximitat i motivació en els aprenentatges.  

Els resultats de l’anàlisi permeten mostrar la influencia que ha tingut el professorat en la 

motivació de realitzar pràctiques professionals distintes una vegada les mestres vam exercir en 

els contextos escolars. Un dels aspectes que més es valora d’aquests és la visió innovadora que 

van aportar sobre el món de l’educació, necessària per resoldre els problemes del s. XXI, així 

com els estímuls que van generar en els processos d’aprenentatge. És per aquest motiu que les 

mestres exposem la necessitat de seguir vinculades a l’equip docent una vegada hem finalitzat la 

formació inicial. Les condicions d’aprenentatge que oferia permetia mantenir-se en un procés de 

reflexió continu sobre la pròpia pràctica i, davant de la pèrdua d’aquest estímul, es manifesta 

una necessitat de dependència. Aquest buit se supleix seguint una formació contínua amb el 

propi equip o valorant aquelles formacions que permetin seguir desenvolupant processos 

reflexius i que facilitin la pròpia pràctica professional.  
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2.2. CAPÍTOL 6: TRIANGULACIÓ DE DADES A LA CAMPA 

 

  

Acabo de transitar pels últims passadissos i, 
finalment, el darrer em condueix a l’exterior del 
magatzem: a “la Campa”. Un lloc obert, 
gegant, enquitranat. A la llunyania 
contemplo muntanyes de xapes de sandvitx 
ordenadament apilades, totxos, pedres 
gegants i màquines. Hi ha petits grupets 
d’homes i alguna dona. Dos. Tres. 
Quatre... Com formiguetes es belluguen 
amunt i avall. La Irene sempre em diu que 
quan coneixes a algú és per algun motiu, 
perquè t’ha d’aportar alguna cosa. Mai 
res no és casualitat.  

Durant el recorregut he conegut a tres 
persones amb qui he tingut molt en comú. 
Però i ara? En aquesta campa?   

La teranyina de 
cables que s’escampa pel meu davant fa que  m’entrebanqui 
i xoqui de nassos amb un grup de padrins que estan fumant 
puros i parlant del Barça. –Disculpeu! Ui quin mal!!!- 
començo una conversa amb ells. Inevitable pensar amb 
Tangle i les relacions, les xarxes, la informació, les 
persones.	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 109. Canogar, D.  (2009). Tangle. [Instal·lació]. Madrid, Espanya: 
Galería Max Estrella. Extret de: url completa. 
http://danielcanogar.com/work/tangle 

Imatge 108. A la Deriva Eye Trip 
(Fragment) 
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La campa és un lloc gegant. Quan sembla que l’espai del magatzem s’acaba, de cop s’obre 

davant dels teus ulls una gran esplanada enquitranada. És un lloc on també pots trobar-te amb 

persones desconegudes, però que sense saber-ho, si hi estableixes una conversa, potser 

descobreixes que hi tens alguna cosa en comú. 

 

És en aquest lloc on triangularem els resultats obtinguts de les veus dels enquestats (A1), la veu 

de la pròpia investigadora (A2) i la veu de les mestres entrevistades (A3). La triangulació ens 

permetrà comparar dades i contraposar les perspectives de les veus recollides en cadascuna de 

les anàlisis. D’aquesta forma s’analitzaran les coincidències i les dissidències i es podrà detectar 

com conceben la formació inicial de mestres i quines són les condicions que els han facilitat 

desenvolupar pràctiques professionals distintes.  

 

Per tal de recollir visualment aquesta comparativa, ens basarem en l’obra Tangle (2009) de 

Canogar, la qual és fruit d’un fotosafari realitzat per l’artista en abocadors i magatzems de 

ferralles. L’obra representa una teranyina formada per cables elèctrics i telefònics que permeten 

reflexionar sobre la importància de les xarxes i de la informació i la societat. La pròpia obra 

facilita a nivell visual una comparació dels indicadors (organitzats per categories) de tots tres 

anàlisis. Aquells que es repeteixen s’assenyalen en color vermell, amb la qual cosa es mostren 

les similituds que s’han trobat. 
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METODOLOGIA – A1 (Enquestats) 
 
APRENDRE BASES TEÒRIQUES 
METODOLOGIES INNOVADORES 
TRENCAMENT DE MODELS 
APROFUNDIMENT DE CONTINGUTS 
FALTA DE RELACIÓ ENTRE LA TEORIA I LA 
PRÀCTICA 
BASES TEÒRIQUES 

- EDUCACIÓ INCLUSIVA 
- BASES TEÒRIQUES NO ESPECÍFIQUES 
- EDUCACIÓ EMOCIONAL 
- CURRÍCULUM 

FALTA DE PARTICIPACIÓ ACTIVA DE 
L’ESTUDIANT A L’AULA 
TREBALL COL·LABORATIU 
ACTIVITATS REFLEXIVES 
PARTICIPACIÓ ACTIVA DE L’ESTUDIANT A 
L’AULA UNIVERSITÀRIA 
FORMACIÓ TIC 
TREBALL INTERDISCIPLINAR 
CONTINGUTS DESFASSATS 
CREATIVITAT 

METODOLOGIA- A3 (Mestres entrevistades) 
 
METODOLOGIES INNOVADORES 
TRENCAMENT DE MODELS 
RELACIÓ ENTRE TEORIA I PRÀCTICA 
DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
DESENVOLUPAR PROCESSOS REFLEXIUS, CREATIUS I CRÍTICS 
CREATIVITAT 
ART CONTEMPORANI 
ESPAI HÍBRID 
RELAT AUTOBIOGRÀFIC 
ESTÍMUL	

Taula 14. Comparativa de les categories i indicadors que emergeixen a l’A1, l’A2 i l’A3. Categoria: Metodologia. 

METODOLOGIA- A2 (Investigadora) 

METODOLOGIES INNOVADORES 
TRENCAMENT DE MODELS 
RELACIÓ ENTRE TEORIA I PRÀCTICA 
DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
DESENVOLUPAR PROCESSOS REFLEXIUS, CREATIUS I CRÍTICS 
CREATIVITAT 
ART CONTEMPORANI 
ESPAI HÍBRID 
RELAT AUTOBIOGRÀFIC 
ESTÍMUL	
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ACTITUDS DE L’ESTUDIANT- A1 (Enquestats) 
 

CREIXEMENT PERSONAL 
VALORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA 
VALORAR LA DIVERSITAT 
 
 

ACTITUDS DE L’ESTUDIANT- A3 (Mestres 
entrevistades) 

 
VALORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA 
VALORAR LA DIVERSITAT 
TRANSFERÈNCIA D’INTERESSOS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CONSTRUCTIVA 
ACTITUD REFLEXIVA, CREATIVA I CRÍTICA 
AUTONOMIA PERSONAL 
MÈTODE COM A ESTRATÈGIA 
ESCOLTA DE LA VEU DELS ALUMNES  
PROJECTE VITAL AUTOREALITZADOR 

Taula 15. Comparativa de les categories i indicadors que emergeixen a l’A1, l’A2 i l’A3.. Categoria: Actituds de l’estudiant. 

ACTITUDS DE L’ESTUDIANT- A2 
(Investigadora) 

 
VALORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA 
VALORAR LA DIVERSITAT 
TRANSFERÈNCIA D’INTERESSOS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CONSTRUCTIVA 
ACTITUD REFLEXIVA, CREATIVA I CRÍTICA 
AUTONOMIA PERSONAL 
MÈTODE COM A ESTRATÈGIA 
ESCOLTA DE LA VEU DELS ALUMNES  
PROJECTE VITAL AUTOREALITZADOR 
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ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA- A2 (Investigadora) 
 

DEL CONCEPTE DE PRÀCTQUES AL CONCEPTE DE PRÀCTICA PROFESSIONAL 
PRÀCTICA REFLEXIVA 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA 
	

ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA- A1 (Enquestats) 
 

REALITZACIÓ DE MÉS PRÀCTIQUES A LES ESCOLES 
FALTA DE MÉS PRÀCTIQUES A LES ESCOLES 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA 
VALORACIÓ DE LA PROFESSIÓ DE MESTRE 
 

Taula 16. Comparativa de les categories i indicadors que emergeixen a l’A1, l’A2 i l’A3. Categoria: Organització universitària. 

ORGANITZACIÓ UNIVERSITÀRIA- A3 (Mestres entrevistades) 
 

DEL CONCEPTE DE PRÀCTQUES AL CONCEPTE DE PRÀCTICA PROFESSIONAL 
PRÀCTICA REFLEXIVA 
RELACIÓ TEORIA-PRÀCTICA 
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COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT-  A1 (Enquesta ts)  
 

PROFESSIONALS COMPETENTS 
COMPETÈNCIA AFECTIVA 

- ACTITUD POSITIVA DEL PROFESSORAT 
- PROXIMITAT 
- EXIGÈNCIA 
- FALTA DE QUALITAT I EXIGÈNCIA 

CAPACITAT PER FER RELACIONS ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA 

COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT-  A2 ( Invest igadora)  
 

PROFESSIONALS COMPETENTS 
COMPETÈNCIA AFECTIVA 

- ACTITUD POSITIVA DEL PROFESSORAT A L’AULA 
COMPETÈNCIA COGNITIVA 
COMPETÈNCIA METACOGNITIVA 
CAPACITAT PER FER RELACIONS ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA 

Taula 17. Comparativa de les categories i indicadors que emergeixen a l’A1, l’A2 i l’A3. Categoria: Competències del professorat. 

COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT-  A3 (Mestres  entrev is tades)  
 

PROFESSIONALS COMPETENTS 
COMPETÈNCIA AFECTIVA 

- ACTITUD POSITIVA DEL PROFESSORAT A L’AULA 
COMPETÈNCIA COGNITIVA 
COMPETÈNCIA METACOGNITIVA 
CAPACITAT PER FER RELACIONS ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA 
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2.2.1. Triangulació de dades 

 

La triangulació de dades ens permet observar com la mostra enquestada concep la formació 

inicial de mestres i com, dins d’aquesta mostra, existeixen quatre estudis de casos (el de la 

pròpia investigadora i els de les tres mestres entrevistades) que es consideren dissidents, amb 

processos únics i particulars sobre els quals s’investiga com han concebut la seva formació 

inicial i quines han estat les condicions que els han permès desenvolupar pràctiques 

professionals distintes. A partir de l’anàlisi extret de les veus dels enquestats (A1) i l’anàlisi on 

es recull el relat autobiogràfic de la pròpia investigadora (A2) i els estudis de casos de les 

mestres entrevistades (A3), es pretén generalitzar quines condicions en formació inicial 

possibiliten que els mestres desenvolupin pràctiques professionals distintes en els seus 

contextos escolars.  

 

Abans d’aprofundir en la triangulació, cal considerar que la metodologia utilitzada per recollir 

les veus analitzades no ha estat la mateixa, cosa que ha conduit al fet que la informació que 

emergís també fos distinta. Per una banda, les veus dels enquestats s’han recollit mitjançant 

l’instrument de l’enquesta. Per altra banda, les veus dels estudis de casos, juntament amb el de 

la investigadora, s’han recollit mitjançant l’ús d’entrevistes biogràfiques semiestructurades i de 

relats autobiogràfics. És per aquest motiu que respecte als enquestats, s’ha de tenir en compte 

que l’instrument utilitzat no ha permès aprofundir i, per tant, només s’ha pogut definir una 

radiografia general que ha servit per prendre el pols de les primeres impressions que els mestres 

tenen sobre la concepció de la seva formació rebuda. Per altra banda, en el cas de les mestres 

investigades i la mateixa investigadora, els instruments sí que han facilitat profunditzar en 

cadascuna de les experiències, i això ens ha portat a una anàlisi detallada i a poder detectar 

alguns aspectes que no s’han evidenciat en les enquestes. 

 

Un dels primers punts a considerar en la triangulació és que totes les veus analitzades 

coincideixen respecte a la importància que pren l’actitud i la responsabilitat dels propis 

estudiants a l’hora d’autogestionar els seus processos d’aprenentatge, així com d’aprofitar les 

condicions que se li ofereixen durant el seu procés de formació.  

 

Pel que fa a aquest aspecte, s’ha de considerar que les mestres entrevistades i la pròpia 

investigadora connecten amb el propi projecte vital, exercir de mestres, i una vegada estan 

immerses en formació, mostren una actitud de millora tant personal com professional que és 

essencial en la seva docència a l’hora de realitzar pràctiques professionals distintes. 
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La necessitat d’autorealització ha d’anar integrada en l’actitud dels estudiants de magisteri si 

volen sentir-se realitzats amb la seva pràctica professional, la qual sempre serà diferent si 

darrere existeix una voluntat de millora. Quina és l’actitud amb què els estudiants accedeixen 

als estudis de magisteri? Entren en aquesta formació per sentir-se implicats amb aquesta 

professió o per les bones condicions laborals que ofereix la professió? Aquestes qüestions 

porten a plantejar-nos la necessitat de millorar l’exigència en les vies d’accés de les facultats 

d’Educació, les quals haurien de contemplar la realització de proves no només acadèmiques, 

sinó també proves que permetin entreveure quin és l’interès per la professió de mestre i les 

competències necessàries que els estudiants han de tenir per poder-hi accedir.  

Per tal que la millora de la pràctica professional sigui possible, totes les veus analitzades fan 

referència a la necessitat de seguir en formació contínua una vegada acabats els estudis de 

magisteri. En l’A2 i en l’A3 s’exposa com la formació contínua és necessària per avançar en la 

millora de la pròpia pràctica, però no tota és vàlida. Es valora aquella que permet desenvolupar 

processos reflexius i es dóna importància a la necessitat que tenen les mestres de prendre 

metaconsciència sobre la seva pràctica, un aspecte que, com s’ha observat, prové de la 

importància que durant la formació inicial es va donar sobre la reflexió de la pròpia pràctica. 

Alhora, les mestres entrevistades i la mateixa investigadora exposen que la formació de l’equip 

docent suposa un estímul constant que creava fins i tot dependència, atès que es preguntaven 

què farien una vegada s’acabaria aquest estímul en la formació inicial. En aquesta línia, el TFM 

de Fernàndez (2016) investiga i analitza quins són aquells elements inscrits en el procés artístic 

que provoquen heterogeneïtat i que aporten metacognició en l’aprenentatge. En aquest estudi 

s’aprofundeix sobre la importància dels estímuls que l’equip docent genera en formació, i 

qüestiona què passa quan aquests estímuls desapareixen. En l’A2 i en l’A3 queda evident com, 

tot i que es troben a faltar els estímuls viscuts en formació inicial, l’apetit de l’art pel canvi 

(Stenhouse, 1988) és el que genera la voluntat de seguir buscant-los i millorar així la pròpia 

pràctica professional. 

Juntament amb aquest aspecte, tant les veus recollides en l’A1 com en l’A2 i l’A3, manifesten 

la necessitat de valorar la diversitat. En quines condicions es desenvolupa el seu aprenentatge a 

la facultat? Totes les veus exposen que la diversitat i la inclusió són aspectes que es treballen 

durant la formació inicial, tot i que els mestres enquestats exposin que van treballar la diversitat 

des d’una perspectiva més teòrica que pràctica. En el cas de les mestres entrevistades i la pròpia 

investigadora, s’ha pogut evidenciar que la diversitat ha sigut viscuda en la formació inicial des 

de la teoria, però també des del vincle entre teoria i pràctica, concretament en la matèria que 
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impartia l’equip docent. Considerar la inclusió i la diversitat a l’aula, juntament amb escoltar les 

veus dels alumnes, aporta heterogeneïtat en la seva pràctica professional i promou que aquesta 

pràctica sigui sempre distinta i s’hagi d’adaptar de forma contínua a les necessitats de cada 

moment. Atendre la diversitat requereix ser coherent amb unes creences personals, amb una 

actitud que es basa en voler oferir les mateixes condicions d’aprenentatge per a tothom. Des de 

la facultat es treballa la diversitat, però es realitza des d’una perspectiva que sigui suficientment 

significativa pels estudiants? La viuen com a una realitat en els seus contextos? Provoca un 

canvi de mirada i una voluntat de millora? En aquesta direcció sorgeixen possibles línies de 

fuga que conduirien a investigar com es treballen des de la formació inicial els conceptes 

d’heterogeneïtat, diversitat i inclusió per tal que, quan els estudiants arribin a les aules com a 

mestres, siguin capaços, no de comprendre-la només des d’una perspectiva teòrica, sinó que 

tinguin recursos i passin a l’acció amb la seva pràctica professional. 

 

Respecte a la categoria d’actitud, hi ha diversos punts de l’A2 i l’A3 que emergeixen i són 

essencials per comprendre quines condicions de la formació inicial han permès realitzar 

pràctiques professionals als estudis de casos i a la pròpia investigadora. En canvi, aquests 

aspectes no es recullen en les veus dels mestres enquestats. Hem d’atribuir aquest fet, com ja 

s’ha indicat, a les metodologies utilitzades en la recollida d’informació, les quals només han 

permès aprofundir en el cas de les entrevistes i dels relats autobiogràfics utilitzats en els tres 

estudis de casos i el de la pròpia investigadora. Aquestes eines han facilitat emergir altres 

aspectes que han de ser contemplats com a punts que també han influenciat en la realització de 

pràctiques professionals distintes. Entre aquests, se’n destaquen diversos. Un d’ells és la 

responsabilitat social constructiva i la necessitat de realitzar una millora en la societat des de la 

seva professió. Les mestres i la mateixa investigadora mostren un compromís que va més enllà 

de la seva personalitat i professionalitat, la necessitat d’estar compromeses en l’entorn i en el 

context en què viuen. 

 

L’actitud reflexiva, creativa i crítica que emergeix en l’A2 i l’A3 s’ha de considerar com a base 

de la realització de les pràctiques professionals distintes que les mestres duen a terme. Aquestes 

actituds es vinculen a una forma de vida, a un mode d’entendre la professió de mestra, però 

també han estat influenciades per la formació inicial rebuda. Farem referència a aquest aspecte 

més endavant, ja que emergeix repetidament en més d’una categoria dins de la triangulació.  

 

Finalment, un últim punt que fa referència a l’actitud és la integració del mètode com a 

estratègia en les pràctiques docents, el qual, com a conseqüència d’haver estat treballat en la 

formació inicial, les mestres i la investigadora han pogut desenvolupar-lo en contextos escolars 
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ja fossin heterogenis i més o menys facilitadors. S’hauria de realitzar un estudi amb profunditat 

per comprovar si quan els mestres arriben a un context escolar són capaços de desenvolupar el 

propi model docent o, pel contrari, s’adapten a aquest encara que es faci ús d’una metodologia 

tradicional. Pel que fa a aquest aspecte s’ha de contemplar com el període de formació és 

relativament curt, i, segons Sharp i Green (1975), es necessiten contextos estimuladors per 

seguir millorant la pròpia pràctica i no quedar-se acomodat en el context. Se senten empoderats 

els mestres que surten de la facultat per desenvolupar pràctiques professionals distintes encara 

que el context laboral no els acompanyi? Com gestionen els discursos hegemònics que es 

promouen des de la facultat quan es troben amb la realitat escolar? Aquestes qüestions permeten 

reflexionar sobre la necessitat que, des de la formació inicial, es facilitin eines i estratègies per 

empoderar els mestres que realitzin pràctiques professionals distintes no només durant el 

període de formació, sinó que passin a l’acció quan també siguin mestres, independentment del 

context on es desenvolupin a nivell professional. En aquest sentit, les veus investigades en 

l’estudi de Fernández (2016) mostren pràctiques professionals distintes en el context 

universitari, però caldria realitzar un seguiment d’aquests casos per analitzar com actuaran com 

a mestres en un futur proper. Seran capaços de passar a l’acció aquestes pràctiques? Com es 

gestionaran dins dels contextos escolars? Aquí s’obre una nova línia d’investigació que 

permetria complementar els resultats obtinguts en aquesta tesi.  

 

Respecte als discursos hegemònics que existeixen en formació inicial, tant en l’A1 com en l’A2 

i l’A3 s’observa com es valora haver viscut metodologies innovadores durant els estudis que 

permetessin un canvi de mirada i un trencament dels models. Tot i això, els mestres enquestats 

manifestaven que en la seva formació inicial es parlava de metodologies innovadores des de 

discursos teòrics i exposaven que a la facultat encara existeixen metodologies tradicionals 

basades en aprenentatges teòrics, continguts desfasats, falta de formació en TIC, poc treball 

col·laboratiu, falta de participació activa de l’estudiant a l’aula i poc treball interdisciplinar. 

S’observa que, tot i que les veus valorin i reclamin la necessitat de metodologies innovadores i 

la seva aplicació des de la pràctica, la formació inicial encara les enfoca des dels discursos. Els 

casos estudiats, així com el de la mateixa investigadora també valoren el fet de rebre 

metodologies innovadores; quan exposen com l’han viscut en la seva formació, ho fan des 

d’una perspectiva positiva, relatant aquells aspectes que han estat rellevants dins de la formació. 

La metodologia utilitzada en l’A2 i l’A3 ha estat l’entrevista biogràfica semiestructurada i els 

relats autobiogràfics i, per tant, a diferència de l’enquesta, com ja s’ha exposat, aquests 

instruments permeten aprofundir i detallar quins són els punts que les mestres i la investigadora 

valoren positivament i relacionen amb el concepte de metodologia innovadora.  
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Les mestres entrevistades i la mateixa investigadora manifesten que, de la formació inicial 

viscuda, les matèries que els van suposar més trencament amb els models que duien integrats de 

l’escolarització van ser aquelles impartides per l’equip docent mitjançant les quals es va 

desenvolupar la metodologia d’aprendre i comunicar entorn de l’art contemporani.  

No podem afirmar que l’art sigui una estratègia que garanteixi als mestres desenvolupar 

pràctiques professionals distintes però, d’acord amb els resultats que exposa Farrero (2016) a la 

seva tesi, l’art contemporani es contempla en formació inicial com una estratègia possibilitadora 

d’heterogeneïtat i de desenvolupament de la pràctica professional única, distinta, irrepetible i no 

generalitzable. 

 

Tal com s’ha evidenciat en l’A2 i l’A3, dues de les mestres entrevistades i la investigadora han 

han traspassat aquesta metodologia a les seves pràctiques professionals, la qual cosa ha provocat 

que siguin més creatives, distintes i úniques.  Ara bé, tal com ja hem apuntat, caldria veure si les 

mestres que incorporen l’art en la seva docència ho fan per proximitat als seus interessos 

personals, o bé perquè els és útil com a recurs a l’hora de desenvolupar pràctiques distintes.  

 

Dins de la categoria de metodologia, totes les veus coincideixen en valorar els processos 

reflexius que es desenvolupaven en formació inicial. Aquests processos els permetien prendre 

consciència sobre els models que duien integrats i deconstruir-los durant el seu procés de 

formació. També els facilitava reflexionar sobre les seves pràctiques i reconduir-les per tal 

d’avançar en el seu becoming teacher. Com facilita la facultat desenvolupar processos reflexius, 

creatius i crítics als mestres? Com pot assegurar-se que els segueixin quan els estudiants passin 

a ser mestres en els seus contextos laborals? En els estudis de casos i en el cas de la 

investigadora, els processos reflexius van ser essencials en la seva formació perquè en 

l’actualitat, com a docents, prenguin consciència de les seves pràctiques i siguin capaces de 

millorar-les, cosa que provoca que siguin sempre distintes. De la formació inicial rebuda, les 

veus de l’A2 i l’A3 recorden aquells professors que les feien reflexionar i consideren el relat 

autobiogràfic com una eina de metaconsciència que les permetia avançar en la seva pràctica 

professional. 

 

D’acord amb la investigació de Farrero (2016), la facultat ha d’apostar perquè “els relats 

autobiogràfics en formació de mestres es desenvolupin i esdevinguin una eina de millora de la 

pràctica professional per part dels estudiants des de la seva autoconsciència i autogestió.” (p. 

428). Sobre la base de Farrero, Jové i Betrián (2013), són els mateixos narradors qui han 

d’escriure el seu propi relat autobiogràfic com a una investigació narrativa que els pugui 
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facilitar la millora de la seva pràctica professional i promogui que aquesta avanci i sigui sempre 

distinta.  

Juntament amb l’eina del relat autobiogràfic com a facilitador de processos metacongitius, un 

aspecte que no emergeix en els mestres enquestats, però sí en les veus de les mestres 

entrevistades i la investigadora, és l’espai híbrid, que es valora com un espai de reflexió 

conjunta, on la reflexió personal es trasllada a la col·lectivitat. Els tres estudis de casos hi fan 

referència quan exposen la necessitat que aquest espai sigui viscut des del respecte i no des del 

judici. Alhora manifesten la necessitat de poder compartir amb algú les seves pràctiques, un 

company pedagog d’igual a igual que l’ajudi a millorar en la seva docència. Les veus dels 

mestres enquestats van manifestar que valoraven el treball col·laboratiu, però que tenia poca 

presència en la formació inicial. Es facilita des de la facultat viure processos col·lectius? Els 

espais híbrids són una possibilitat, però des de la formació inicial s’hauria d’investigar com 

poder integrar-los al llarg de tota la formació.  

 

Els processos reflexius, com s’ha recollit en l’A2 i l’A3, van acompanyats de processos creatius 

i crítics els quals també es van fomentar durant la formació inicial, especialment mitjançant 

l’eina del relat autobiogràfic i la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani. Els 

processos crítics són necessaris perquè, segons Elliot (1993), els mestres han de ser capaços de 

posar en dubte les seves creences davant l’anàlisi de la pròpia pràctica, i creatius, perquè davant 

de diverses situacions i problemes han de ser capaços de desenvolupar hipòtesis, experimentar i 

elaborar nous coneixements. Sobre la base D’Angelo (2002), quan parlem de mestres reflexius, 

creatius i crítics s’han de considerar com a problematitzadors proactius, capaços de donar forma 

i trobar un nou sentit a les situacions interactives del seu entorn, professió i vida personal i, en 

conseqüència, la seva pràctica mai no serà la mateixa, sinó que es veurà abocada a ser 

transformada, distinta i adaptada a les necessitats de cada moment i context.   

 

Respecte a aquest últim punt, és necessari reflexionar sobre la creativitat. Aquest és un aspecte 

que emergeix en totes les veus, però ho fa de forma distinta en cadascun dels casos. Per una 

banda, els mestres enquestats fan poca referència a la creativitat, cosa que posa de manifest que, 

malgrat que les investigacions aposten per ella com un element indispensable en formació 

inicial de mestres, en la pràctica encara té un paper poc rellevant. Per altra banda, les mestres 

entrevistades i la investigadora, valoren la creativitat i exposen com aquesta ha estat viscuda 

dins de la seva formació inicial. Les veus recollides en l’A2 i l’A3 entenen la creativitat com un 

conjunt de maneres diferents de buscar solucions davant d’un mateix problema i conceben que 

les pràctiques no tenen per què ser sempre les mateixes, sinó que han de ser diferents segons les 

necessitats del moment. Alhora, també coincideixen en el fet que els alumnes no han d’arribar a 
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produccions creatives i estètiques, sinó que han de provocar processos diferents durant 

l’aprenentatge. Destaquen que van ser les matèries que impartia l’equip docent les que en el 

procés de formació inicial els van permetre entendre la creativitat des d’aquesta perspectiva, i el 

paper de l’art contemporani va complementar aquesta visió, la qual cosa les va formar com a 

mestres reflexives, creatives i crítiques.  

La  relació entre teoria i pràctica s’observa per igual en els tres anàlisis. Totes les veus exposen 

que, durant la seva formació inicial, van viure dicotomia entre la teoria, que associaven a la 

universitat, i la pràctica, que vinculaven a les escoles. Tot i així, en tots els casos es valora de 

forma positiva aquells professors que establien lligams entre aquests dos àmbits. Malgrat que 

les veus es manifesten en la mateixa direcció que les investigacions sobre la necessitat de reduir 

distàncies entre la teoria i la pràctica, com es gestiona aquesta relació des de la formació inicial?  

Tant en l’A2 com en l’A3 les veus exposen com van viure la falta de relació entre teoria i 

pràctica, i destaquen només dos contextos on s’interrelacionaven aquests conceptes. Per una 

banda, en les matèries que impartia l’equip docent, i per l’altra, en els espais híbrids viscuts en 

les pràctiques desenvolupades a Príncep de Viana dins del Projecte Àlber. Els estudis de casos 

fan molta incidència en l’espai híbrid en els seus relats autobiogràfics, el qual els permetia 

avançar en la pròpia pràctica professional mitjançant els préstecs de consciència dels 

participants i els donava la possibilitat d’establir relacions entre la teoria i la pràctica. Els 

processos reflexius que van viure en aquest context de pràctiques van influenciar a les mestres 

entrevistades, de tal forma que quan se’ls va preguntar com concebien les pràctiques a les 

escoles en formació inicial, es va destacar la necessitat de poder-hi desenvolupar processos 

reflexius que permetessin aproximar distàncies entre la teoria i la pràctica, així com la 

possibilitat de poder exercir un rol més actiu per part de l’estudiant. Aquestes reflexions sobre la 

concepció de les pràctiques que realitzen les veus de l’A3, i que també van en la mateixa línia 

que la de la investigadora, es distancien de les veus dels mestres enquestats quan fan referència 

a aquest aspecte. Aquests només exposen desideràtums de forma superficial respecte a les 

pràctiques, com ara la possibilitat de realitzar-ne més, però en cap cas sense aprofundir en els 

processos de reflexió necessaris. S’entreveu la idea de situar-se als contextos de pràctiques des 

de l’observació de la pràctica del mestre que està a l’aula, però en cap cas no es fa referència a 

la necessitat de l’anàlisi des de la pròpia acció.  

Una de les eines que també va permetre als estudis de casos i a la pròpia investigadora establir 

relacions entre la teoria i la pràctica va ser el relat autobiogràfic. Segons Farrero (2016), el relat 

pren sentit en la necessitat de no dicotomitzar entre teoria i pràctica, ja que com a estudiants 
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d’educació “no anem de pràctiques per contextos escolars, sinó que estem immersos en la 

pràctica professional  constantment i en el seu desenvolupament des que ens iniciem en els 

estudis de magisteri” (p. 428). En aquest sentit, quan es fa referència a l’organització 

universitària, l’estudi de casos i la mateixa investigadora reflexionen sobre la necessitat de 

replantejar les pràctiques dels contextos escolars, les quals no necessàriament han de quedar 

reduïdes en això, sinó que han de ser enteses com a pràctica professional que es pot donar en 

qualsevol lloc.  

 

Finalment, quant a la concepció que es té de la formació inicial, es contempla el paper que va 

tenir el professorat durant aquest període. Aquesta és una categoria en què coincideixen certs 

punts tant les veus de l’A1 com les de l’A2 i l’A3. Totes valoren aquells professors que eren 

competents en la seva feina, que demostraven que dominaven el contingut i que oferien unes 

possibilitats d’aprenentatge adaptades a les necessitats de formació inicial de mestre del s. XXI. 

Alhora, en relació amb allò exposat anteriorment respecte a la dicotomia entre teoria i pràctica, 

recorden aquells professors que aproximaven distàncies entre aquests dos conceptes. Un altre fet 

coincident és el valor que es dóna a la competència afectiva dels professors. Els mestres 

enquestats la relacionen amb el fet de sentir-se pròxims amb els estudiants, i els estudis de casos 

i la pròpia investigadora destaquen la passió que transmetien i l’estímul que generaven en 

l’aprenentatge.  

 

Malgrat aquests aspectes positius sobre el professorat, cal considerar la falta d’exigència que 

manifesten els mestres enquestats, els quals afirmen que van trobar a faltar qualitat i exigència 

per part del professorat durant la seva formació. Quina és la concepció que es transmet des de la 

facultat entorn de la consideració dels estudis de magisteri? Quins són els prejudicis i les 

expectatives que tenen els futurs estudiants quan entren en aquesta formació? En aquest sentit 

cal reprendre la idea exposada anteriorment, la qual fa referència a la necessitat d’augmentar el 

nivell d’exigència en els estudis de magisteri i no només en l’accés, sinó durant la formació. Per 

aquest motiu és essencial que el professorat sigui competent en la seva docència, exigent amb 

els estudiants, facilitador de metodologies innovadores i que desenvolupi la capacitat d’adaptar-

se en aquesta nova era on els seus discursos ja no són font de coneixement. El seu rol actual 

s’ha de situar exercint de mediador en els processos d’aprenentatge dels seus estudiants on 

aquests hi desenvolupin un paper actiu.   

 

En	aquesta	triangulació	es	posa	de	manifest	com	els	propis	resultats	de	les	enquestes	ens	
porten	a	evidenciar	com	els	indicadors	comuns	entre	l’A1,	l’A2	i	l’A3	no	apareixen	amb	la	
mateixa	 força	 en	 les	 tres	 anàlisis.	 De	 la	 mateixa	 forma,	 els	 indicadors	 comuns	 que	 han	
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emergit	 són	 aspectes	 que	 cal	 tenir	 en	 compte	 a	 l’hora	 de	 concretar	 les	 condicions	 que	

faciliten	 realitzar	 pràctiques	 professionals	 distintes.	 No	 obstant	 això,	 els	 indicadors	 no	

coincidents	cal	tenir-los	en	compte	per	tal	de	comprendre	la	visió	que	tenen	els	mestres	de	

la	formació	inicial	que	han	realitzat	a	 la	FEPTS	de	la	UdL,	per	tal	de	millorar-la	 i	 facilitar	

així	la	ressignificació	d’aquesta	des	de	la	realització	de	pràctiques	professionals	distintes.		

 

Paral·lelament, la triangulació posa de manifest com, malgrat que les veus de l’A1, l’A2 i l’A3 

coincideixen amb les investigacions sobre com ha d’estar enfocada la formació inicial de 

mestres en el s. XXI, la realitat és que la formació encara es troba lluny de poder oferir unes 

condicions que permetin als mestres desenvolupar pràctiques professionals distintes. Només en 

algunes matèries en concret es faciliten condicions que permeten als estudiants desenvolupar 

processos reflexius, creatius i crítics, perquè puguin fer una millora en el seu becoming teacher, 

enriquir les seves pràctiques i promoure que aquestes estiguin en constant revisió i canvi i, en 

conseqüència, siguin distintes. Aquestes condicions haurien de ser generalitzables de forma 

global en tota la formació inicial. Tot i això, no n’hi ha prou amb aquest plantejament des de la 

facultat perquè els mestres siguin capaços de generar pràctiques professionals distintes ja que, 

tal com s’ha apuntat, l’actitud i la voluntat d’autorealització de cadascú serà la que guiarà els 

processos de millora personal i professional. Tothom ha de ser responsable d’autogestionar els 

processos d’aprenentatge i treure el màxim profit de l’ensenyança que se li ofereix en la 

formació.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

273	

2.3. CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS. QUAN ARRIBES A CASA I 
T’ESPEREN PER FILOSOFAR  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Després de recórrer “A la Deriva Eye Trip”, de deambular per passadissos 

del magatzem, entre objectes i persones a la campa, arribo a casa. 

Necessito posar ordre en veu alta a tot el que he viscut. 

 

M’estaven esperant. Ens mirem sabent que compartirem uns minuts intensos 

de goig intel·lectual. Com si tinguéssim l’obra “Transfusiones” (1995) 

connectada a cadascun dels nostres cervells, les neurones comencen a 

guspirejar i a bellugar-se pels cables de fibra òptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 110. Canogar, D. (1995). Transfusiones. [Instal·lació]. 
Madrid, Espanya: Galería Max Estrella. Extret de: url completa: 

http://www.danielcanogar.com/work/transfusiones 



	
	

274	

Al llarg d’aquesta investigació hem conegut i analitzat els antecedents i la veu dels estudiants 

des de la promoció del 1993-1994 fins a la promoció del 2012-2013 per tal de fer visible quina 

concepció tenen de la formació docent que van viure. La visió d’aquestes promocions 

analitzades s’ha contrastat amb com les investigacions (Zeichner, 1982; Deleuze i Guatari, 

1987, Betancourt, 2000; D’Angelo, 2003; Robinson, 2012) afirmen que ha de ser la formació 

inicial de mestres del segle XXI. 

Per donar resposta a aquesta finalitat, hem conegut i analitzat els antecedents de l’equip docent 

d’Aspectes Didàctics i Organitzatius d’Educació Especial durant la diplomatura de Magisteri 

(1997-2010) i dels estudiants que van cursar el segon curs del PCEII del GEP l’any 2010-2011 

(promoció del 2012-2013). Aquesta anàlisi ens ha permès conèixer el context formatiu en què 

s’han format mestres que han rebut un model de millora de la pràctica professional basat en la 

pràctica reflexiva mitjançant l’ús de textos i contextos psicopedagògics (des de la promoció del 

1993-1994 fins a la del 2008-2009) i els mestres formats mitjançant la metodologia d’aprendre i 

comunicar entorn de l’art contemporani (promocions del 2009-2010, 2010-2011 i els estudiants 

de la promoció 2012-2013, els quals cursen PCEII l’any 2010-2011).  

Paral·lelament, s’han seleccionat dos estudis de casos que formen part d’aquesta mostra inicial i 

un estudi de cas fora de la mosta pels motius que ja s’han exposat a l’inici de la investigació. 

Aquests estudis de casos són mestres que treballen en contextos escolars i que, a través de 

l’anàlisi de les seves experiències, ens permeten detectar i analitzar quines condicions de la seva 

formació inicial els han facilitat realitzar pràctiques professionals distintes.  

Amb els resultats aconseguits en aquesta investigació podem afirmar que, malgrat el propòsit de 

l’equip docent de voler centrar-se en processos reflexius per avançar i millorar en els estudis de 

magisteri, els mestres enquestats no mostren diferència del que es recull a grans trets d’altres 

formacions. D’aquesta forma, la tesi realitzada aporta que les facultats on s’imparteixen les 

carreres de magisteri, segueixen sent poc properes a les característiques que des dels referents 

teòrics s’exposa com ha de ser la formació inicial de mestres en el segle XXI. Per contra, els 

estudis que s’ofereixen segueixen centrant-se en pràctiques reproductores, poc creatives i 

homogènies, lluny de processos d’aprenentatge que suposin pràctiques irrepetibles, úniques i 

que tinguin en compte la diversitat dels estudiants. 

L’equip docent situa la millora de la formació inicial partint de la reducció entre les relacions 

que els estudiants establien entre la teoria i la pràctica. Per disminuir aquesta distància, se centra 

en les pràctiques a les escoles com a eix vertebrador de millora. Alhora, decideix acompanyar 

aquestes amb el desenvolupament d’una memòria reflexiva com a eina que faciliti als estudiants 

prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge tot establint relacions entre la teoria i la 
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pràctica. Amb el temps, aquesta eina va passar a reconceptualitzar-se com a història de vida i, 

finalment, com a relat autobiogràfic.   

Malgrat els esforços centrats en les pràctiques, l’equip docent no va ser conscient que aquest 

propi fet no ajudava a establir relacions entre la teoria i la pràctica, ja que aquest plantejament 

dicotomitzava per si mateix. Aquest és un dels motius pels quals els resultats que es van obtenir 

en aquell període encara manifestaven que els estudiants no establien relacions entre la teoria i 

la pràctica, cosa que enfortia la visió que la universitat és concebuda només com a un context 

teòric i les escoles com a un context pràctic (Zeichner, 1982). 

Davant d’aquesta realitat, s’aposta per fer un replantejament en la metodologia utilitzada fins al 

moment i s’incorpora l’aprenentatge entorn de l’art contemporani en la formació inicial de 

mestres. Aquesta decisió es pren per les relacions que es comencen a establir amb el Centre 

d’Art la Panera l’any 2003 amb la qual cosa s’entra al món de l’art contemporani. Al mateix 

temps, l’equip docent iniciava el Projecte Àlber (2001) a l’escola Príncep de Viana. La 

coordinació entre els diferents contextos va generar la gestació de la metodologia d’aprendre 

entorn de l’art contemporani l’any 2008 a la FEPTS, juntament amb la creació de Zona Baixa41.  

La metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani va contribuir a que els estudiants fessin 

més vincles entre els conceptes de teoria i pràctica. Al mateix temps, també va afavorir poder 

anar més enllà de les aules de la facultat i fer ús de diversos espais de la ciutat com els museus 

per tal de generar processos d’aprenentatge. D’aquesta forma, els contextos d’aprenentatge 

s’ampliaven i es trencava amb el fet d’associar només la facultat o les escoles com a llocs per 

aprendre. És en aquest punt on la millora de l’equip docent deixa de centrar-se en el Pràcticum 

per posar el seu focus d’atenció en la pràctica professional, concebent així contextos diversos 

generadors d’aprenentatge i coneixement.  

Aquesta pràctica professional adquireix rellevància a través de la inter i transdisciplinarietat que 

es desenvolupa entre les matèries de Geografia i Història de Catalunya i PCEII. Aquesta forma 

de treball evidencia que malgrat disposar d’un currículum on els continguts es mostren 

segmentats, pot establir-se una interrelació entre les àrees des de la inter i transdisciplinarietat.  

El treball col·laboratiu entre aquestes dues assignatures afavoria poder fer ús de contextos de la 

comunitat i del territori per desenvolupar la pràctica professional. Així doncs, podem afirmar 

que el ventall d’espais d’aprenentatge que permet l’art contemporani s’amplia més enllà de la 

pròpia facultat, ja siguin aquests museus o espais diversos que es troben en el mateix territori 

																																								 																					
41	El proyecto está orientado prioritariamente a facilitar y potenciar la educación artística y humana de los 
estudiantes y del profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Lleida, al mismo tiempo que está abierto 
a todos los miembros de la comunidad. Zona Baixa funciona como lugar de encuentro entre la Facultad, el Centro de 
Arte y la Comunidad (Farrero, 2016, p. 29).	
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(Zeichner, 1982). Aquesta evidència permet concebre la universitat i els contextos escolars ja no 

com a únics llocs de formació. Malgrat aquesta perspectiva, els estudiants continuen tenint 

problemes a l’hora d’entendre la pràctica professional com aquella que, segons Farrero (2016), 

es desenvolupa el primer dia en que els estudiants inicien els estudis de magisteri. 

Aquesta situació ens fa reflexionar sobre com la universitat compren el concepte de pràctica, ja 

que aquesta no facilita que els estudiants entenguin la facultat com un espai on puguin desplegar 

les seves pràctiques docents.  Contràriament a contemplar la universitat com un lloc de pràctica, 

al llarg d’aquests anys sempre s’ha fomentat la creença que els estudiants que reben formació 

inicial de mestres només poden dur a terme les seves pràctiques en centres escolars, ja que és en 

aquests espais on tradicionalment es vincula aquesta professió. Aquesta situació és reforçada 

pels mateixos plans d’estudis, els quals  afavoreixen que les pràctiques estiguin basades no en la 

pròpia pràctica de l’alumne ni en la reflexió d’aquesta, sinó en la reproducció del model docent 

que troben a les escoles on van a realitzar el Pràcticum.  

La metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani facilita unes condicions per 

desenvolupar aquests processos reflexius i permetre a cada estudiant connectar amb el seu 

projecte vital i  les especificitats de cadascú, ja estiguin aquestes connectades en un context 

escolar, o fora d’aquest. Un prova d’aquest fet són els estudis de casos investigats en cadascuna 

de les tesis realitzades per les dues investigadores on, juntament amb els seus relats 

autobiogràfics, són un exemple del desenvolupament de processos reflexius. En el cas d’aquesta 

tesi, el relat autobiogràfic de la investigadora es complementa amb l’estudi de tres casos de 

mestres que, com ella, realitzen pràctiques professionals distintes en els contextos escolars on 

treballen. 

Els estudis de casos són una mostra de veus dissidents en relació amb el que exposa la majoria 

de mestres enquestats sobre la seva formació inicial. Quines són aquelles condicions que han 

viscut en els estudis de magisteri que els han permès concebre la formació de forma distinta?  

1. Un dels primers resultats a considerar és com la formació inicial ha permès unes 

condicions que faciliten una autorealització tant  personal com professional i que, per 

tant, integra la voluntat d’una millora constant que ha estat possible mitjançant la 

formació inicial. Aquesta formació ha permès desenvolupar característiques 

pròpies de les persones reflexives, creatives i crítiques. D’aquesta forma, s’ha 

evidenciat com l’aspecte actitudinal dels casos analitzats per millorar en la seva pròpia 

pràctica professional, “l’apetit de l’art per aprendre” (Stenhouse, 1988), és un aspecte 

clau en la voluntat de realitzar pràctiques professionals distintes. L’anàlisi mostra quatre 

casos que provenen de formacions anteriors molt heterogènies i aquest fet és una prova 

de la importància de connectar amb el projecte vital quan s’entra en la formació inicial 
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de mestres, on la implicació per aquesta professió i la necessitat de millora personal i 

professional prima per davant de qualsevol altra condició. El fet que les quatre mestres 

procedeixin d’uns estudis anteriors diferents als de magisteri també és un aspecte a 

considerar, ja que permet situar-se a la carrera de magisteri des d’un punt maduratiu i 

reflexiu més avançat que quan els estudiants provenen directament de batxillerat.  

Aquest fet facilita també poder connectar més fàcilment amb la metodologia d’aprendre 

entorn a l’art contemporani, la qual comporta processos de reflexió metacognitius que 

impliquen sentir-se responsable amb un mateix i compromès amb la professió de 

mestre. 

 

2. Paral·lelament a aquest aspecte, s’ha de considerar la responsabilitat social 

constructiva que integren els casos analitzats, els quals conceben la seva professió com 

una oportunitat per millorar el context on habiten. Tal i com aporta d’Angelo (2008), la 

nova educació ha d’incloure, entre altres aspectes, una formació humanista 

estimuladora de responsabilitat social, de convivència per la comprensió humana en la 

heterogeneïtat i la interculturalitat.  

 

3. Aquesta voluntat de millora segueix quan les mestres finalitzen la seva formació inicial, 

ja que tenen la necessitat de seguir vinculades a pràctiques estimuladores que els 

permetin realitzar pràctiques professionals distintes. Per aquest motiu, el que es valora 

de la formació contínua és que ofereixi la possibilitat de poder desenvolupar 

processos reflexius que ajudin a millorar la pròpia pràctica professional. Aquest fet 

evidencia un cop més com la responsabilitat i l’autogestió respecte a la voluntat de 

millora dels propis estudiants és essencial per avançar en la seva pràctica professional. 

Els resultats de l’anàlisi evidencien la importància que donen tots els mestres al fet de 

viure metodologies innovadores durant la seva formació que els permetin un trencament 

de models i un canvi de mirada dins del món educatiu. També es valora el fet que 

aquestes metodologies fomentin el pensament reflexiu, creatiu i crític, facilitin la 

millora de la pròpia pràctica professional i provoquin que sigui sempre distinta.  

 

4. En l’estudi realitzat s’ha mostrat com l’eina del relat autobiogràfic i els espais híbrids 

permeten desenvolupar aquests processos reflexivo-creatius i crítics entorn de la 

pròpia pràctica. El relat autobiogràfic funciona com una eina de metaconsciència que 

es narra des la individualitat i particularitat de cada estudiant considerat com a cas únic, 

que permet una millora en el desenvolupament de la pràctica professional. El relat 

autobiogràfic permet construir i deconstruir els models docents i els processos 

d’aprenentatge cap a formes més obertes (Sharp i Green, 1975), alhora, és una 
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plataforma per establir relacions entre la teoria i la pràctica, un aspecte que tots els 

mestres analitzats, tant els enquestats com l’estudi de casos, manifesten haver viscut 

durant la formació inicial. Aquests últims, però, afirmen que aquesta dicotomia no la 

van percebre en les matèries de l’equip docent i durant l’espai híbrid que van viure en 

les pràctiques a l’escola Príncep de Viana dins del Projecte Àlber, ja en aquests 

contextos es contemplava l’aprenentatge com a pràctica professional i des del 

desenvolupament de processos reflexius.  

 

5. És per aquest motiu que juntament amb el relat autobiogràfic es considera l’espai 

híbrid com un espai de reflexió que va més enllà dels processos individuals i que 

permet reconstruir la pràctica professional des de la col·lectivitat (Zeichner, 1982). 

L’estudi de casos ha evidenciat com totes les mestres van viure espais híbrids en 

formació inicial de mestres en el context de les pràctiques realitzades a Príncep de 

Viana, o durant la formació inicial. La formació en el marc dels espais híbrids ha 

permès establir més relacions entre la teoria i la pràctica, a més de reflexionar sobre la 

pròpia pràctica professional i millorar-la. Les veus de les mestres entrevistades, 

juntament amb la pròpia investigadora, han fet especial menció al fet de sentir-se soles 

una vegada immerses com a mestres a l’escola en l’avenç de la millora de la pràctica 

professional, i manifesten la necessitat i el desig de poder seguir compartint les seves 

pràctiques amb companys pedagogs, ja que sovint, a les escoles, no existeix la 

possibilitat de viure espais híbrids des d’una vessant crítica i científica. En aquest sentit 

caldria investigar com des dels contextos escolars i universitaris es podrien oferir 

aquests espais de reflexió conjunta que facilitessin una millora de la pròpia pràctica. El 

projecte Àlber de l’escola Príncep de Viana és una prova d’èxit quant al 

desenvolupament de l’espai híbrid com a generador de processos reflexius i col·lectius, 

i podria ser un model a seguir per tal d’ampliar diferents contextos a l’hora de realitzar 

les pràctiques a les escoles. En aquesta línia, el Programa ARMIF pretén oferir una 

possibilitat similar mitjançant la reflexió sobre les pràctiques professionals i la 

interacció entre estudiants, mestres i professorat de la facultat. Prenent de referència 

aquests suggeriments, les mateixes veus dels casos analitzats condueixen a fer una 

reconsideració de les pràctiques, i proposen que ofereixin a l’estudiant prendre-hi un rol 

més actiu des de la pròpia acció, i que existeixi un procés reflexiu que li permeti 

analitzar la pròpia pràctica professional.  

 

 

6. Pel que fa al fet que la formació inicial permeti el desenvolupament de mestres crítics i 

creatius, els resultats obtinguts focalitzen la creativitat en formació de mestres com a 
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punt de mira. Malgrat que des dels marcs teòrics s’exposi la necessitat d’incloure la 

creativitat en aquelles metodologies considerades com a innovadores, només un 1% de 

la mostra enquestada hi fa referència. D’aquesta forma s’evidencia com els estudiants 

encara es formen dins d’un sistema més reproductor que productor, el qual ofereix 

poques possibilitats per obrir mirades i trobar respostes diferents davant d’un mateix 

problema. La creativitat és un aspecte que cada vegada ressona més en el camp de 

l’educació, tant en formació de mestres com en el desenvolupament de les pràctiques 

que han de dur a terme als contextos escolars. Tot i això, aquesta creativitat no s’ha 

d’entendre ni viure des d’una vessant consumista, mercantilista ni homogeneïtzadora. 

Segons les aportacions de Schön (1992),  Guash (1999) i Elliot (1993) es requereix 

d’una formació que aposti per formar mestres mitjançant processos reflexius, creatius i 

crítics a partir d’experiències úniques i particulars que siguin fruit d’una creativitat amb 

caràcter personal. 

 

Respecte als estudis de casos, quan es refereixen a la creativitat que van viure en 

formació inicial no ho fan des d’una vessant plàstica ni artística, sinó des de la facultat 

d’obtenir respostes diferents davant d’una mateixa situació. En aquest sentit, es fa 

referència al desenvolupament de pràctiques distintes en el context laboral i en cercar 

vies i estratègies diferents per generar contextos d’aprenentatges que siguin heterogenis. 

Els estudis de casos fan ús del mètode com a estratègia per buscar línies de fuga en els 

contextos escolars en els que treballen i, tot i que aquests contextos no siguin 

facilitadors, passen a l’acció i realitzen pràctiques professionals distintes en coherència 

amb el model docent viscut en formació.  

 

Els resultats evidencien com una de les estratègies que va facilitar desenvolupar el 

pensament creatiu va ser la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani, que 

va permetre una obertura de mirades quant a concebre el món educatiu de forma 

distinta, i a viure estímuls que oferia l’equip docent i que trencaven amb la concepció 

que els estudiants tenien del món de l’educació. D’acord amb les aportacions d’Eisner 

(2002), l’art va permetre als estudiants imaginar, establir noves connexions, fomentar la 

creativitat i connectar amb experiències personals. A més, l’art també va facilitar 

establir relacions des de la inter i transdisciplinarietat, i permetia establir vincles entre 

les diferents àrees del currículum d’educació primària. L’anàlisi de casos mostra com el 

pensament creatiu no només es basava en estímuls que facilitava l’equip docent i les 

relacions que s’establien entorn de l’art contemporani, sinó que darrere seu  existia un 

procés reflexiu mitjançant el relat autobiogràfic que permetia la millora de la pràctica 

professional.    
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Pel que fa a la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani, en aquest estudi no 

podem afirmar que esdevingui en tots els mestres una estratègia en el desenvolupament 

de les seves pràctiques professionals distintes, però sí que podem dir que en formació 

inicial de mestres permet que desenvolupin processos creatius si van acompanyats de 

processos reflexius. En aquesta direcció, s’obre una nova línia d’investigació per 

analitzar com influeix la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani en les 

pràctiques professionals dels mestres que han viscut la formació inicial de mestres a la 

FEPTS, i conèixer si aquests l’incorporen en els seus contextos escolars.  

 

7. Els resultats de l’anàlisi exposen com el rol del professorat amb qui s’han format ha 

influenciat la construcció dels models docents dels estudiants a l’hora de 

desenvolupar pràctiques professionals distintes. Respecte a l’anàlisi de casos, es valoren 

aquells professors que van transmetre bones competències professionals i personals. 

D’aquesta forma, el professorat ha tingut una influència rellevant i se’n destaca el fet 

d’haver aportat una visió trencadora i innovadora del món educatiu. Les veus dels casos 

analitzats manifesten que una vegada finalitzada la formació inicial, tenen la necessitat 

de seguir vinculades a l’equip docent a causa de les pràctiques estimuladores que genera 

en elles. En aquest cas, caldria reflexionar entorn dels estímuls que facilita i considerar 

si un cop els estudiants finalitzen la formació són capaços de generar ells mateixos 

aquests estímuls.  

 

Un últim aspecte en relació a les valoracions que els estudiants realitzen sobre el 

professorat és la necessitat que siguin competents i exigents en la seva pràctica 

professional, la qual cosa repercutirà en la millora de la concepció de la figura del 

mestre i de la valoració que la societat realitza sobre els estudis de magisteri, els quals 

sovint són desprestigiats i considerats d’un baix nivell d’exigència. Respecte a aquest 

motiu, les universitats han de fomentar que el professorat s’adapti als nous rols que ha 

de prendre en l’actualitat coordinant-se amb altres docents. Aquest és un fet que sovint 

contrasta amb el caràcter individualista de l’ensenyament universitari, per tant, suposa 

que el professorat prengui consciència sobre aquest aspecte i es duguin a terme canvis 

organitzatius en les mateixes facultats (De la Calle, 2004). Al mateix temps, la tasca 

d’aquestes també s’ha de centrar en augmentar el nivell d’exigència dels estudis de 

magisteri i atreure aquells mestres compromesos amb la seva professió. Les proves 

d’accés poden ser una via a explorar, però cal que no només contemplin continguts 

específics, sinó que ofereixin la possibilitat d’avaluar competències que els estudiants 

després hauran de ser capaços de desenvolupar com a mestres. Darrere dels continguts 
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ha d’existir una actitud, unes habilitats i unes competències que permetin seleccionar 

aquells estudiants amb implicació per ser mestre i amb voluntat de millora en la seva 

pràctica professional.  

Els punts presentats mostren quines són les condicions que permeten la formació de persones 

reflexives, creatives i crítiques. Per tal d’obtenir aquests resultats, s’ha realitzat una triangulació 

de dades que ha permès un progrés metodològic en aquesta recerca, i alhora, ha aportat més 

validesa als resultats obtinguts i a les conclusions. La triangulació de dades realitzada entre les 

aportacions dels mestres enquestats, la investigadora d’aquesta tesi i els tres estudis de casos 

seleccionats, ens porten a afirmar com totes les veus analitzades ens condueixen cap a una 

mateixa idea: tant les referències teòriques exposades al llarg de l’estudi, com la mateixa veu 

dels estudiants que s’han format a la FEPTS, mostren la necessitat que des de la universitat 

s’ofereixi unes condicions d’aprenentatge en la formació de magisteri que permeti formar 

persones reflexives, creatives i crítiques, ja que és així com aquestes tindran més possibilitats de 

realitzar pràctiques professionals distintes en els contextos escolars, malgrat que no es 

garanteixi. Una formació enfocada en aquesta direcció porta a desenvolupar uns processos 

d’ensenyament-aprenentatge centrats en l’estudiant, en l’individu, en allò que el fa irrepetible i 

únic i excepcional.   

La investigació realitzada també ofereix una oportunitat per reflexionar des dels contextos 

escolars i valorar quines són les condicions que s’hi ofereixen i que faciliten, en més o menys 

mesura, la realització de pràctiques professionals distintes per part de mestres que tenen aquesta 

actitud reflexiva, crítica i creativa.  

Amb els resultats obtinguts d’aquesta tesi es pretén encoratjar a la comunitat científica perquè 

des de les universitats es realitzin pràctiques distintes que no es basin en els discursos, ja que 

aquesta perspectiva accentua la divergència entre la teoria i la pràctica, sinó en els fets i en 

l’acció. En aquest sentit, la metodologia d’aprendre entorn de l’art contemporani ofereix a tots 

als estudiants la possibilitat de desenvolupar pràctiques distintes en el context formatiu, però no 

és l’únic. 

Aquesta tesi també suposa una aportació dins del col·lectiu de recerca. L’estudi és una prova 

d’èxit quant a la recerca col·laborativa. Què ha suposat per a les investigadores d’aquesta tesi 

treballar conjuntament? Un repte, un desafiament cap a nosaltres mateixes, cap al que sabem i el 

que no sabem, cap a allò imprevist, cap a la incertesa, cap a allò que ens posa en crisi, però 

també cap a allò que ens apassiona, que ens il·lusiona, ens motiva i que ens provoca un goig 

d’estímuls, de converses, de comprensió... Un goig intel·lectual (Wagensberg, 2007). Compartir 

aquest repte ha implicat estar obertes a compartir, a tenir la predisposició de construir 
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coneixement des de la col·lectivitat i des de la pròpia responsabilitat social que adoptem com a 

mestres. 

Investigar de forma col·laborativa no és un procés fàcil que tothom pugui posar en pràctica. 

Treballar amb altres persones suposa trobar acords entre opinions i punts de vista diferents, i 

aquest fet, sovint, ens porta a posar en qüestió el nostre coneixement, el qual quan ens trobem 

amb interacció amb l’altre, hem de ser capaços de deixar que aquest trontolli i es modifiqui.  

El procés col·laboratiu ens provoca una rebel·lió interna que ens transforma i ens permet 

explorar qui som com a individus, com a mestres i com a investigadores. Treballar de forma 

conjunta ens ha portat a ubicar-nos a favor de la subjectivitat i a aventurar-nos a centrar la 

trajectòria vital de cadascuna de les investigadores en el focus de la nostra recerca.  

Atribuir importància a les nostres experiències ens condueix a entendre aquest estudi com a un 

punt d’inflexió, ens és difícil comprendre una altra manera d’investigar que no es centri en la 

recerca de la nostra trajectòria professional i personal, i en la necessitat de compartir entre 

nosaltres les reflexions que sorgeixen en aquest camí per arribar a l’apetit per la millora i el 

canvi.  

Al mateix temps, també implica reconèixer que una investigació d’aquestes característiques 

implica dedicar un llarg període de temps a posar en paraules els nostres pensaments, la qual 

cosa sovint és una gran exigència a nivell personal. Per aquest motiu, treballar 

col·laborativament també implica aprendre a conviure amb l’altre, acceptar, respectar i donar 

suport en el moment personal en el qual es troba cadascun dels investigadors i que, sovint, pot 

repercutir indirectament en el procés d’investigació. Paral·lelament, aquesta convivència afecta 

positivament als factors personals dels que s’impliquen. En el nostre cas, ens ha permès seguir 

creixent personalment i professionalment. Aquest creixement neix del mateix procés 

d’investigació però també d’aquelles converses que s’escriuen entre línies i que, malgrat que no 

són visibles per al lector, per nosaltres suposen un espai on escoltar-nos, imaginar el nostre futur 

des de l’aquí i l’ara, plantejar la possibilitat de buscar noves línies de fuga per seguir creixent 

juntes. 

A mode de síntesi, aquesta tesi és una mostra de treball col·laboratiu que evidencia l’abisme 

encara present entre els discursos sobre com ha de ser la formació inicial de mestres i com 

aquesta formació existeix en realitat a les facultats de formació de mestres. La metodologia 

d’aprendre entorn de l’art contemporani és una via per començar a trencar aquesta realitat, per 

facilitar un marc de formació que focalitzi l’atenció en la construcció de mestres reflexius, 

creatius i crítics, capaços de formar mestres des de l’heterogeneïtat, des de l’excepcionalitat i 

especificitat de cada estudiant (Farrero, 2016). Malgrat la possibilitat que ofereix aquest espai 
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de formació, són pocs els mestres dissidents que es desmarquen del camí per trobar-se amb ells 

mateixos i convertir-se en productors de pràctiques professionals distintes. Fins que aquestes 

minories no es converteixin en majories, significa que encara existeix una millora a realitzar en 

formació inicial de mestres.  

La investigació realitzada també permet reflexionar, per una banda, sobre la importància que 

des dels contextos formatius universitaris no es focalitzi només la formació inicial de mestres en 

la possibilitat de treballar en contextos escolars, sinó que es doni eines i estratègies per a que els 

estudiants puguin ser capaços d’obrir-se a altres possibilitats laborals que vagin en consonància 

amb el seu projecte vital. Aquesta mateixa idea pot ser aplicada en altres estudis universitaris, 

no només als de magisteri. Totes les facultats haurien de poder oferir suficients recursos per 

desenvolupar el propi projecte vital de cadascú i, d’aquesta forma, tenir la possibilitat 

d’endinsar-se en  contextos laborals que puguin anar més enllà dels que s’associen amb la 

formació cursada. Per altra banda, aquest estudi també permet prendre consciència a les escoles, 

les quals poden qüestionar-se quines són les condicions que ofereixen i que faciliten, en més o 

menys mesura, la realització de pràctiques professionals distintes per part de mestres que tenen 

una actitud reflexiva, creativa i crítica.  

Finalment, en el transcurs de la recerca dels marcs teòrics respecte a la realització de pràctiques 

professionals distintes per part de mestres, s’ha evidenciat una absència d’estudis entorn 

d’aquest tema aplicat a casos únics de mestres on existeixi un anàlisi de la pròpia pràctica 

mitjançant la narrativa de relats autobiogràfics. En aquest sentit, aquesta tesi fa una aportació en 

aquest camp i permet obrir noves línies d’investigació que se situarien en realitzar un estudi 

longitudinal a partir de les promocions 2010-2011 fins a l’actualitat del moment, per conèixer 

com són les pràctiques que realitzen els mestres en els seus contextos laborals i detectar si 

existeixen més casos únics que desenvolupin pràctiques professionals distintes. Alhora, aquestes 

investigacions ens permetrien comprovar si han estat les mateixes estratègies viscudes en 

formació inicial de mestres les que els permeten realitzar aquestes pràctiques. Juntament a 

aquesta investigació, es podria concloure quina influencia ha tingut en ells la metodologia de 

l’art contemporani i si l’han integrat en la seva pràctica professional.  

Aquesta línia d’investigació conté possibilitats de ser explorada perquè en aquesta tesi s’ha 

pogut entreveure com des de l’última promoció analitzada (2012-2013), la qual va cursar 

l’assignatura PCEII en el curs 2010-2011, fins les promocions actuals que han cursat  PCEII  o 

alguna matèria de l’equip docent a la Menció d’Atenció a la Diversitat durant el curs 2015-

2016, hi ha hagut un cert augment d’estudiants que cada vegada prenen més consciència de la 

formació que reben. D’aquesta forma, aprofiten les condicions formatives per reforçar els 

models que han deconstruït i es plantegen passar-los a l’acció una vegada siguin mestres.  
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En aquest sentit, el treball de Fernández (2016) ha fet aportacions sobre com els estudiants del 

curs 2015-2016 s’han empoderat entorn de l’art contemporani per desenvolupar pràctiques 

creatives generadores d’aprenentatge durant la seva formació inicial. Aquests estudiants han 

pres consciència de la construcció del propi model i de la necessitat de portar-lo als contextos 

escolars quan siguin mestres. 
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4. ANNEXOS

A continuació s'adjunten els annexos en format digital: 

I Model d'enquesta i enquestes (mestres promocions 1993-1994 fins al 2012-2013) 

II Entrevistes 

III Relats autobiogràfics de la investigadora 
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