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Els nous ensenyaments 
de la Facultat de Peda
gogia: un tema obert 
Immaculada Bordas, Flor Cab~ 
ra, Julia Victoria Espín, Mont
serrat Fortuny, Assumpta Llena 
i M. Dolors Millán* 

Introducció 

La universitat és motor i pro
ducte, és innovadora i con se
qüencia, és iniciadora i resultat, 
és creadora de canvis a partir 

• Immaculada Bordas, doctora en Peda
gogia, és professora d'Avaluació i d'As
sessorament Didactic a la Facultat de 
Pedagogia de la Universitat de Barcelona. 
En el seu camp ha realitzat diferents 
publicacions en que és autora i coautora, 
entre d'altres, de les obres Avaluar per 
innovar; Evaluación de programas, centros 
y profesores; The european dimension in 
secondary education i Les sortides pro
fessionals del /licenciat en Pedagogia. 

• Flor A. Cabrera, doctora en Peda
gogia, és professora de Mesurament i 
Avaluació del departament de Metodes d'ln
vestigació i Diagnostic en Educació a la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona. És especialista en I'ambit de 
I'avaluació, en el qual ha fet diverses publi
cacions. És coautora de Medición y Eva
luación Educativa; Les sortides professionals 
del /licenciat en Pedagogia i Formación 
pedagógica básica para formadores. 

• Julia V. Espín, doctora i professora 
del departament de Metodes d'lnvestiga
ció i Diagnostic en Educació de la Facul
tat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona, desenvolupa la seva tasca en 
I'ambit de la Pedagogia Diferencial. És 
directora de la revista Investigación Edu
cativa. Entre d'altres obres ha col'laborat 

de les seves aportacions cientí
fiques i esta interrelacionada amb 
el medi social on es troba. La 
universitat és un ens que a tra
vés deis seus estudis i recer
ques i de la docencia fa aportacions 
a la ciencia, a la tecnica, a la 
societat pero també és recepto
ra de tot un seguit d'elements 
que el medi genera i que ella ha 
d'assolir. 

Un deis aspectes en que la 
universitat té un paper cabdal des 
de la perspectiva social és en la 
formació de persones professio
nals. En aquest sentit, la seva 
tasca és complexa ja que impli
ca tenir present, essencialment, 
les necessitats generades per la 

en els Ilibres Análisis de recursos educa
tivos desde la perspectiva no sexista; i 
Diagnóstico a la escuela multicultural. 

• Montserrat Fortuny és mestra i doc
tora en Pedagogia. Especialitzada en edu
cació per a la salut, porta a terme el seu 
treball al departament de Teoria i Historia 
de l'Educació de la Universitat de Barce
lona. Entre d'altres obres, és coautora de 
Salut i seguretat i El sexisme a les fogui
nes. Ha col'laborat també en el /libre Les 
sortides professionals del /licenciat en Peda
gogia. 

• Assumpta Llena és professora del 
departament de Teoria i Historia de I'E
ducació. Desenvolupa la seva tasca en 
I'area de l'Educació Social. 

• M. Dolors Millan, doctora i profes
sora del departament de Didactica i Orga
nització Educativa de la Universitat de 
Barcelona, desenvolupa el seu treball docent 
i investigador en I'area de la Pedagogia 
de I'empresa. Ha col'laborat en diverses 
publicacions. Cal destacar el Ilibre Noves 
activitats professionals per als pedagogs, 
i El pedagog i la formació professional con
tinuada. 

AdreQa professional: Facultat de Peda
gogia. Divisió de Ciencies de l'Educació. 
Universitat de Barcelona. Campus de la 
Vall d'Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 
171. 08035 Barcelona. 
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societat, els resultats de la recer
ca (creació, innovació tecnológi
ca, descobriments, etc" el pensament 
filosófic del centre i del sistema, 
les directrius polítiques i el con
text económic, En aquesta cru'(
Ila no tots els factors han tingut 
la mateixa importancia al Ilarg 
del temps, 

Observant les últimes deca
des ens adonem que en la for
mació universitaria de l'Estat 
espanyol no intervenen tots els 
factors que abans hem mencio
na!. Així, veiem que per a I'ob
tenció d'un títol era essencial haver 
assolit una gran quantitat de conei
xements sen se tenir en compte 
la relació d'aquests i les neces
sitats generades pel món laboral 
i per la societat i aixó repercu
te'lx tant en la realitat docent de 
les aules com en les directrius 
que directament o indirectament 
regeixen la formació, 

Actualment la necessitat d'una 
connexió real amb el món del 
treball i les necessitats socials, 
donen pas a nous plantejaments 
en els ambits de la formació ini
cial universitaria, No solament és 
important considerar els apre
nentatges assolits per I'alumnat 
en les materies, sinó la poten
cialitat que se li dóna (obertura 
cap a la innovació, interes pel 
canvi, capacitació per desenvo
lupar nous aprenentatges, etc,), i 
la projecció d'aquests aprenen
tatges en I'ambit professional, Per 
tant no solament és important el 
que s'ensenya, sinó com es 
porta a terme aquest ensenya
ment-aprenentatge, i el desenvo
lupament professional posterior 
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deis tltulats i de les titulades, 

La Universitat de Barcelona no 
dóna I'esquena a aquesta reali
tat; molt al contrari, té cada vega
da més present en la seva activitat 
formativa el món del treball. La 
cadena "cultura-formació profes
sional-producte-satisfacció" és una 
realitat en les societats més avanga-

o des i la Universitat és conscient 
del seu nou rol en la primera i 
segona baula, tant des de la pers
pectiva de la formació inicial 
com contínua, 

Dins d'aquesta nova visió polí
tica-filosófica-social, la Facultat de 
Pedagogia intenta considerar 
aquests aspectes, Per aquest motiu 
en el moment d'elaborar els currí
culums de les noves titulacions, 
en els ambits de la seva com
petencia tant pel que fa a les 
assignatures (obligatóries própies 
de la UB i optatives( com a con
tinguts, ha procurat tenir pre
sent aquesta orientació, 

Estem en un procés d'inno
vació (curricular, docencia, etc,) 
i de cercar qualitat, i per aixó es 
requereix una avaluació en pro
funditat per detectar al lo que és 
positiu i poder-ho potenciar, i 
allo que és negatiu per modifi
car-ho i d'aquesta manera poder 
garantir una millor formació pro
fessional, 

El Rectorat de la UB, la Divi
sió de Ciencies de l'Educació i 
la Facultat de Pedagogia tenen 
programat, des de perspectives 
diferents, estudis d'avaluació, Una 
prova d'aquesta voluntat avalua
dora per a la millora deis ense-
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nyaments és I'existencia d'estu
dis d'autoavaluació i d'avaluació 
externa sobre alguns deis nous 
títols. 

En aquest article es planteja 
la visió valorativa, no avaluado
ra, de tots els títols que en el 
seu si té la Facultat de Pedago
gia: Pedagogia, Psicopedagogia 
i Educació Social. Es pretén detec
tar quina és la percepció deis 
estudiants, del professorat, deis 
carrecs amb responsabilitat acade
mica i deis professionals en exer
cici. 

Cercant opinions sobre els 
nous títols 

L'objectiu d'aquest article, com 
ja s'ha dit, no és avaluar sinó 
copsar I'estat d'opinió, des de 
diferents perspectives, sobre la 
formació que es dóna a la Facul
tat de Pedagogia amb relació 
als perfils professionals requerits. 
Aquest estudi ha delimitat I'ana
lisi deis títols de Pedagogia, de 
Psicopedagogia i d'Educació So
cial, en dos grans ambits: el per
fil professional i la formació 
académica. 

El perfil professional corres
pon a les necessitats laborals de 
les persones titulades en Peda
gogia, Psicopedagogia i Educa
ció Social que la nostra societat 
té. En I'estudi es considera impor
tant tenir present la raó de ser 
de la titulació, és a dir, la neces-

sitat de I'existencia d'aquests tre
balladors i treballadores, quin és 
el seu perfil professional especí
fic i els aspectes diferenciadors 
(si es considera que n'hi ha), 
així com el seu context d'actua
ció i els components de forma
ció basica necessaria. 

Quan es parla de formació 
académica es fa referencia als 
nous plans d'estudi de la for
mació inicial que la Facultat de 
Pedagogia de la UB imparteix. 
Es tenen present els continguts 
d 'aprenentatge (coneixements 
essencials, mancances, contin
guts innecessaris i aspectes pro
fessionalitzadors); els itineraris 
formatius que per mitja d'unes 
assignatures específiques i opta
tives i la realització d'un practi
cum permet a I'alumnat introduir-se 
en un ambit d'especialització; i, 
finalment, els aspectes d'innova
ció academica, entre els quals 
destaquen la semestralització, la 
inclusió deis credits teorics i prac
tics dins de les assignatures, i el 
practicum com a materia de pro
fessionalització. 

Per dur a terme aquesta ana
lisi d'opinió és fonamental tenir 
en compte el punt de vista de 
totes aquelles persones implica
des en el món de la pedagogia, 
de la psicopedagogia i de I'e
ducació social, sigui en I'ambit 
professional i/o en I'academic. 
Totes elles tenen diferents punts 
de mira amb relació a la forma
ció i al desenvolupament pro
fessional. Així, veiem que la que 
es troba inserida en el món labo
ral té una visió d'utilitat amb 
relació als aprenentatges cursats; 
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I'alumnat, amb unes expectatives 
a lIarg termini d'inserció profes
sional, a mig termini d'obtenció 
d'un títol, i a curt termini de desen
vol upar aprenentatges d'una forma 
motivadora i amena, té una pers
pectiva ben diferent; les perso
nes amb carrecs académics, com 
organitzadors i responsables, tenen 
un altre punt de vista; el profes
sorat com a docent, preocupat 
per la formació deis futurs estu
diants, té una altra visió, Tots els 
punts de vista són importants i 
cap és excloent; tots s'han de 
tenir en compte ja que confluei
Xen en un mateix nucli: cada una 
de les titulacions que imparteix 
la Facultat de Pedagogia. Aques
ta premissa ha estat fonamental 
en el plantejament de I'estudi. 

Per detectar la percepció sobre 
¡gIs nous títQls s'han realitzat un 
seguít d'entrevistes i de reunions 
ªrnb persones, algunes amb carrecs, 
que poden donar una resposta 
representativa, global i específi
ca deis nous títols, així com de 
la seva projecció en el món del 
treball, 

Les persones que s'entrevis
ten són les següents: 

1, Professionals externs de les 
tres titulacions, Els professionals 
entrevistats són persones, homes 
i dones, que s'estan projectant 
professionalment en el món de la 
mitjana i/o gran empresa priva
da, en cooperatives, en entitats 
públiques de servei, en gabinets 
pedagógics i/o psicopedagógics" 
sigui com a directius o com a 
treballadors, peró tots ells actuen 
com a persones que realitzen un 
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treball que corres pon a una de 
les tres titulacions: Pedagogia, 
Psicopedagogia, Educació Social. 
S'han entrevistat nou persones, 
tres per a cadascun deis títols 
esmentats, 

2, Col·legis i associacions pro
fessionals Es tracta d'institucions 
representatives a Catalunya, Ens 
referim al Col'legi d'Educadors 
Soclals, al Col'legi de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i 
Ciéncies de Catalunyal a l'As
sociació Catalana de Pedagogia, 
Aquestes entitats realitzen estu
dis sobre la professionalització i 
la realitat laboral deis seus ins
crits (treball i necessitats de for
mació), porten a terme, en alguns 
casos, denúncies i defenses sobre 
qüestions laborals deis seus afi
liats (grupals i/o individuals), i for
mació continuada segons les 
necessitats laborals del momen!. 

Per realitzar el present estudi 
han estat entrevistats alguns diri
gents d'aquestes institucions, ja 
que tots ells poden donar valuo
ses informacions i opinions sobre 
la professionalització deis titulats 
en els tres ensenyaments que 
analitzem, 

3, Professorat, A fi de dispo
sar d'una amplia aportació de 
dades del professorat de la Facul
tat de Pedagogia deis tres títols, 
es fa un mostreig per quotes, 
Per determinar-la s'han conside
rat les premisses següents: 

a) Escollir el professorat de 
cada departament en funció del 
nombre d'hores que imparteix en ' 
cada títol. 
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b) Tenir present que el 50% 
tingui experiencia en la supervi
sió del practicum, 

c) Escollir professorat amb dos 
o més anys d'experiencia pro
fessional, 

d) Elegir homes i dones en 
proporció equivalent. 

Considerant aquests aspectes, 
el professorat implicat es distri
bueix de la manera que s'indica 
en el quadre: 

4, L 'alumnat, S'ha considerat 
que seria bo obtenir la visió de 
I'alumnat a través d'un 6rgan actiu 
i representatiu, És per aquest fet 
que s'entrevista el grup d'estu
diants que forma part del Con
sell d'Estudis de cadascun deis 
nous ensenyaments, 

5, Carrecs académics, Les per
sones i els equips que es troben 
en I'organització deis nous ense
nyaments també són importants 
en el moment d'aportar-nos la 
seva visió, ja que ells són els 

que dirigeixen molts deis aspec
tes academics definitoris per desen
volupar els nous ensenyaments, 
És per aix6 que s'entrevisten les 
persones següents: 

a) Tres caps d'estudis de 
cadascun deis diferents ense
nyaments, 

b) Tres coordinadors del prac
ticum, un de cada ensenyament. 

El total de persones que apor
ten dades, opinions i valoracions 
en aquest estudi és de 55, 

Les entrevistes es realitzen 
mitjanc;;ant un guió obert que recull 
els aspectes sobre perfil profes
sional i formació académica que 
s'han indicat a I'inici d'aquest 
apartat. Les dades s'obtenen a 
través una entrevista individual o 
col' lectiva, La col 'lectiva, fona
mentalment es realitza amb alum
nes i es porta a terme per mitja 
d'una discussió de grup de la 
qual es treuen conclusions que 
són les res postes a la pregunta, 

TíTOL OTo THE OTo MIDE OTo OOE TOTALS 

TOTAL PROF" 4 TOTAL PROF, 3 TOTAL PROF" 2 PROFESSORA T 9 
EDUCoSOCIAL SUPERVISORS: 2 SL,;PERVISORS 3 SUPERVISORS: 1 SUPERVISORS 6 

H: 2; o: 2 H: 2; o: 1 H: 1; o: 1 H 5; o 4 

PSICOPEDAG, TOTAL PROF, 2 TOTAL PROF, 4 TOTAL PROF, 3 PROFESSORAT 9 
SUPERVISORS: 2 SUPERVISORS 3 SUPERVISORS 1 SUPERVISORS 6 

H: - , o: 2 H 2; o: 2 H: 2; o: 1 H: 4; o: 5 

PEDAGOGIA TOTAL PROF,: 3 TOTAL PROF" 2 L PROF, 4 PROFESSORA T 9 
SUPERVISORS 1 SUPERVISORS 1 SUPERVISORS: 2 SUPERVISORS: 4 

H: 2 ; o: 1 H: 1; o: 1 H: 2; o: 2 H: 5; o: 4 

TOTALS PROFESSORAT9 PROFESSORAT: 9 PROFESSORAT: 9 PROFESS" 27 
SUPERVISORS 5 SUPERVISORS 7 SUPERVISORS 4 SUPERVIS .. 16 

H: 4 , o 5 H 5; o 4 H 5; o: 4 H: 14 , o 13 
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Cal dir, pero, que no sempre 
es va poder portar a terme la 
técnica de I'entrevista de la mane
ra prevista, Alguns deis profes
sors, per manca de temps, van 
demanar contestar per escrit. Com 
que es va considerar que aixo 
no afectaria els resultats i que 
després es podien fer aclariments 
sobre el material escrit, el grup 
del treball va respondre positi
vament. 

Una analisi de contingut de 
tota la informació obtinguda ens 
permet conéixer més bé els nous 
títols en els seus aspectes acadé
mics i en la seva projecció labo
ral. Pero mentre es realitzava 
aquesta analisi van arribar a I'e
quip de treball els resultats d'al
tres estudis que s'havien fet i 
que van ser considerats com una 
complementació de la informació 
obtinguda, Aquests treballs són 
l'Autoinforme d'Educació Social 
realitzat per un Comité Intern d'A
valuació de la Titulació d'Educa
ció Social (1996) i el document 
Revisió deis Ensenyaments 1997, 
escrit per l'Equip Deganal 
(1997), 

Els perfils professionals a debat 

Els objectius principals d'a
quest apartat són els de conéi
xer quina és la raó de ser de 
cadascun deis títols, quin és el 
perfil professional específic, quins 
són els ambits de projecció pro
fessional, i quina és la formació 
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basica que necessiten, Percebre 
aquests aspectes pot ajudar-nos 
a detectar la connexió que hi ha 
entre I'ambit laboral i la realitát 
académica; ens pot ajudar a 
veure quins són els aspectes posi
tius i que és necessari potenciar 
i els negatius i deficitaris per tal 
de modificar-los, 

A. El títol de pedagogia 

"La raó de ser de l'Ensenya
ment de Pedagogia és donar 
una resposta técnica a les neces
sitats i demandes educatives 
que té la nostra societat, en pro
cés de canvi constant", Aquesta 
es I'afirmació majoritaria que es 
desprén de les opinions de les 
diferents persones entrevistades, 
Es tracta d'una concepció ober
ta sobre allo que és la missió del 
professional que té la titulació de 
Pedagogia, sobretot quan es com
para amb altres professionals de 
I'educació, Les paraules "gene
ral", "generalista", "estudis amplis" 
sorgeixen freqüentment quan s'in
tenta descriure la finalitat última 
d'aquest ensenyament. 

Aquest caracter obert general 
que es reconeix a I'ensenyament 
de Pedagogia pot ser entés en 
un sentit pejoratiu, amb una con
cepció d'indefinició o d'ambigüi
tat del títol; o en un sentit positiu, 
amb una perspectiva d"'amplitud", 
"d'interdisciplinarietat", "d'ober
tura a les noves demandes edu
catives que la societat reclama", 
Efectivament, quan fem el recull 
d'opinions trobem aquests dos 
poi s del terme, La majoria de les 
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persones entrevistades, i sobre
tot els professionals del món labo
ral, donen el to positiu al "terme 
generalista"; es reclama a I'en
senyament adaptar-se a les noves 
necessitats educatives de la nos
tra societat; alguns exemples de 
comentaris són " ... no es tracta 
de respondre a les modes sinó 
de ser sensibles, adaptables i 
rapids per donar resposta.,," o 

"es tracta d'introduir-se a nous 
camps d'acció professional". Pero, 
d'altra banda, plana una idea 
d'ambigüitat del títol i, així, algu
nes persones ens diuen que es 
tracta d"'un títol professional inde
finit i que no és clara la raó de 
ser de I'ensenyamen!" o que "".el 
títol de Pedagogia dóna res pos
ta a les necessitats educatives 
que no es cobreixen amb altres 
títols" . 

Un petit grup de persones 
entrevistades no veuen ciar quina 
és la raó de ser del titulat en 
pedagogia i afegeixen que no 
saben on estan els límits entre 
els professionals de I'educació. 
Perceben una indistinció inicial i 
insisteixen principalment en I'am
bigüitat entre la pedagogia i la 
psicopedagogia. 

Podem preguntar-nos si aques
ta concepció generalista de la 
raó de ser de I'ensenyament de 
Pedagogia no esdevé inherent al 
mateix ensenyament i és, preci
sament, el que li dóna sen ti!. Pos
siblement en aquesta direcció 
apunten les paraules de dos peda
gogs no Ilunyans de. nosaltres: 
el doctor Sanvisens i el doctor 
Fernández Huerta. El primer escri
via el següent referint-se al peda-

gog d'ara i a les seves sortides 
professionals 

"" .el pedagog " aporta la seva 
constant investigació i la seva 
metodologia científica o téc
nica per contribuir al perfec
cionament educatiu i obrir nous 
camps al desenvolupament de 
I'educació. Alguns d'aquests 
camps s'han de convertir i es 
poden convertir en camps pro
fessionals útils de la societat 
d'ara i de dema.. A partir 
d'ara el pedagog ha d'estar 
atent a les necessitats diver
,ses que la societat demana 
en sentit educatiu ... " (1995). 

De la mateixa manera, Fer
nández Huerta, reflexionant sobre 
el pedagog i la pedagoga d'ahir 
i d'avui, ens diu 

" ... un pedagog contemporani 
no és un repetidor d'idees, de 
vocables o de definicions, sinó 
que és un descobridor de 
situacions pedagógiques en 
les quals pot intervenir amb 
mestratge o expertia" (1995). 

Respecte al context d'actuació 
de la persona titulada en pedagogia, 
les opinions recollides són con
gruents amb les que responen a 
la raó de ser que li confereix el 
títol; es considera que el peda
gog/a no té un ambit precís i ben 
defini!. En són exemple les frases 
següents: " ... tot ambit que sigui 
educatiu","" .té un context d'ac
tuació molt ampli", "hi ha una amplia
ció deis ambits d'intervenció cada 
cop més fora de I'ensenyament 
regla!", "" .totes les arees: escola, 
societat, empresa ... " 
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Continua plantejant-se la pola
rització positiva i negativa de les 
res postes, Les següents parau
les que ens deia un deis entre
vistats ens resumeixen aquesta 
visió: " .. ,el context d'actuació deis 
Ilicenciats en pedagogia no el 
podem encasellar ja que el 
camp educatiu és molt ampli, pero 
aixo és un factor de riquesa", 

Es pot afegir que aquests i 
aquestes professionals, amb 
més tradició en el camp educa
tiu, haurien d'estar oberts i pro
moure nous camps d'actuació que 
cobreixin necessitats encara la
tents que no han aflorat pel seu 
procés de conscienciació col'lec
tiva més lenta, Es tracta d'un 
professional que hauria d'antici
par-se a camps d'actuació que 
es donaran en noves situacions 
de la societat del futur, 

En qualsevol cas, sembla que 
hi ha un consens en qué I'ac
tuació de la persona titulada en 
Pedagogia no té una intervenció 
directa sobre les persones (infants, 
joves, adults, ,), sinó sobre els 
marcs institucionals on es donen 
els processos educatius i amb el 
professionals responsables direc
tes d'aquests processos, 

Respecte al perfil professio
na! deis pedagogs i de les peda
gogues, s'incideix en I'opinió d'un 
perfil obert, ampli, versatil, poli
valen!. S'argumenta que és un 
professional que pot actuar en 
diferents ambits en els quals, 
directament o indirectament, es 
dóna el fet educatiu, 

En el moment de concretar les 
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funcions que fa en I'exercici de 
la seva professió, les activitats 
que s'indiqúen són: disseny d'in
tervenció educativa, assessora
ment, investigació, organització i 
gestió, supervisió, avaluació, for
mació, desenvolupament de recur
sos, Se li atribueix una funció de 
reflexió i de teorització sobre el 
fenomen educatiu que, tot i que 
hi és present, no sembla tan essen
cial i prioritari en altres profes
sionals de I'educació, 

Un altre aspecte que s'ha tin
gut present és el de la co¡'¡egiació. 
L'opinió generalitzada és conside
rar-la positiva i gira entorn a la recer
ca d'una identitat professional, 

Afirmacions com les següents 
ho posen de manifest: "", poten
ciar la imatge del pedagog i de 
la pedagoga", "Desenvolupar la 
identitat professional al tenir un 
col'lectiu de referéncia .. ,", " .. , no 
oblidem que la promoció en I'ad
ministració es fa per titulacions," 
De totes maneres, hi ha aporta
cions que fan un toc d'atenció 
als possibles perills que comporta 
el corporativisme propi d'un col'legi 
professional: obligatorietat, immo
bilisme, etc, 

No voldríem acabar aquest 
punt sense exposar les paraules 
d'unes persones entrevistades i 
que considerem que inviten a la 
reflexió: "La credibilitat de la 
professionalitat del pedagog/a 
no s'aconsegueix amb un col'legi 
professional, sinó que passa per 
saber abordar els problemes edu
catius amb ética .. ," o "per creu
re en la nostra professió nosaltres 
mateixos," 
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El títol de psicopedagogia 

Una de les raons de ser de 
I'ensenyament de Psicopedago
gia és respondre a les deman
des d'assessorament psicopedag6-
gic a I'ensenyament formal pro
ducte de I'evolució del sistema 
educatiu (orientació de I'alumnat 
amb necessitats educatives espe
cials, assessorament a les insti
tucions, orientació professional, 
etc,), i de les demandes d'(~m

bits més amplis i no directament 
docents, com són el d'empreses 
de producció de serveis, el de 
I'assessorament de centres d'a
dults i de gent gran, etc. 

Al costat d'aquesta raó vin
culada a necessitats de la 
societat que demana un profes
sional específic, n'hi ha una altra 
que es refereix a la necessitat 
de trobar un únic marc de referen
cia on s'integrin les aportacions 
respectives de la psicologia i la 
pedagogia evitant les duplicitats 
d'ambits disciplinaris academics 
i professionals Per aix6 es pot 
dir que aquests professionals 
agrupen tasques que estaven a 
carrec de la psicologia escolar, 
de I'orientació escolar i profes
sional i de la pedagogia terapéu
tica. 

Ouan es delimita el context 
d'actuació del titulat i de les titu
lades en psicopedagogia hi ha 
un acord generalitzat a centrar
lo en I'ambit de I'ensenyament 
reglat, i dins d'aquest cal des
tacar els nivells d'educació infan
til, de primaria i de secundaria, 
encara que també pot tenir pro
jecció, com diu alguna de les 

persones entrevistades, " ... en 
altres camps com són el de la 
formació de formadors, en les 
empreses de serveis públics (ad
ministracions, INEM, ajuntaments, 
etc.), de serveis privades (se
lecció i orientació de personal, 
assessoria en I'orientació pro
fessional, etc.) i de producció ... ". 

Si bé sembla clara quina és 
la raó de ser i el context d'ac
tuació propi o, almenys, més fre
qüent deis psicopedagogs i psi
copedagogues, quan es volen de
limitar les competencies implíci
tes del seu perfil professional 
trobem respostes molt generals i 
poc definit6ries d'un perfil espe
cífic. El perfil professional d'a
quest especialista té vessants 
d'acció molt relacionats i inter
connectats amb altres títols del 
camp educatiu, especialment amb 
el de Pedagogia. Fins i tot els 
professionals externs entrevistats 
indiquen que els titulats en Peda
gogia i en Psicopedagogia for
men una gran família professional 
amb especialitzacions implícites 
i que és el context d'actuació el 
que emmarca I'especialització. 

Algunes de les persones entre
vistades fan aportacions que deli
miten el perfil professional, on, a 
més de contemplar competéncies 
generals, identifiquen funcions 
que li són específiques. Així, a 
títol d'exemple, el Col'legi de Doc
tors i Llicenciats de Catalunya 
ens diu que "les tasques que 
desenvolupa la persona psico
pedagoga són les pr6pies d'una 
técnica i, com a tal, fa treballs 
de planificació i coordinació, 
d'avaluació i diagn6stic, d'orien-
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tació escolar i professional per a 
infants, joves i grans (deficiéncies 
psíquiques i/o mentals, alumnat 
superdotat, etc.) indicant les pau
tes d'intervenció i, en casos es pe
cials, realitza própiament el treball 
d'intervenció" . 

Sobre el tema de la col·legia
ció, es dóna una resposta posi
tiva perqué es considera que és 
una bona iniciativa per estructu
rar el grup professional. Paraules 
com les següents argumenten 
aquesta afirmació: 

"És important aquest asso
ciacionisme per donar for«a a 
la col·lectivitat, a fi que es 

puguin tractar i resoldre pro
blemes deis professionals actius 
i que responguin a les neces
sitats deis cor lectius profes
sionals amb relació a la societat". 

Cal dir, peró, que no es dóna 
suport a I'obligatorietat de la 
col·legiació. 

El títol d'educador social 

La raó de ser de l'Ensenya
ment d'Educació Social la tro
bem en la necessitat de formar 
professionals per a una societat 
en canvi, on I'establiment de I'es
tat social i de dret fa que pren
guin rellevancia els drets humans, 
la democracia, el benestar social. .. 
En aquest context és on el mateix 
Estat adquireix I'obligació de satis
fer les necessitats vitals i socials 
deis subjectes, considerant-Io un 
sistema de promoció social 
basat en un marc legal i, con-
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següentment, és on es veu la 
necessitat de formació de pro
fessionals. Així, un deis entrevis
tats ens indica" ... és la necessitat 
d'una formació teórica i practica 
per dur a terme I'activitat edu
cativa en el marc social ... ". La 
majoria deis entrevistats estan d'a
cord en la formació de profes
sionals que des d'un marc teóric 
pedagógic puguin afavorir els pro
cessos de desenvolupament per
sonal i social. 

En referéncia a quin és el con
text d'actuació deis professionals 
de I'educació social hi ha diver
ses concepcions depenents de la 
perspectiva de I'entrevista!. Es pot 
indicar que unes respostes són 
de caracter general i defineixen 
el context com I'espai no formal 
de I'educació; altres I'emmarquen 
en un tipus de servei: "Iudoteca", 
"tallers", "serveis socials" ... ; uns 
tercers el determinen a partir de 
la problematica en qué s'ha 
d'actuar: "conflicte social", "mar
ginació", "drogaddicció" ... ; i, final
ment, un grup de persones el 
determinen a partir de la pobla
ció a la qual s'atén: "infancia", 
"tercera edat", "adults", etc. 

No hi ha un criteri únic res
pecte a si l'Educació Social es 
duu a terme només fora de I'es
cola o bé si té un espai dins I'e
ducació formal. Davant d'aquesta 
situació, cada cop es parla més 
de la possibilitat d'una interven
ció dins el marc escolar i així ho 
manifesten les persones entre
vistades. Es pot dir que el con
text de la persona diplomada en 
educació social té un espai socio
comunitari en tant que aquest és 
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el punt de referencia basic de la 
seva actuació; té una població, i 
té uns aspectes específics on ha 
de projectar-se: problemes socials, 
promoció social, etc. 

Respecte al perfil professio
nal s'opina que no hi ha un per
fil d'educador/a social. Quan es 
fa un intent de definició d'aquest 
professional es fa referencia al 
tipus de treball que es desen
volupa, a les accions, als con
textos d'actuació. Tanmateix 
s'indiquen algunes capacitats per 
ajudar a definir-lo, com són: "de 
comunicació", "de construir 
relacions", "de modificar pro
cessos", "de facilitació de can
vis" ... 

Es pot concloure dient que hi 
ha alguns aspectes competen
cials que poden ajudar a deli
mitar el perfil de I'educador social, 
alguns d'ells, molt generals, indi
quen un marc teóric referencial 
des de la Pedagogia, la Socio
logia, la Psicologia ... 

D'altres entrevistats donen un 
punt de vista més específic i indi
quen un conjunt d'habilitat i tec
niques que conjuntament amb el 
marc teóric els permetin desen
volupar una metodologia própia 
de treball, així com I'exercici d'una 
practica guiada que permeti arti
cular un marc teóric amb el tec
nic. 

per acabar podríem parlar 
d'un perfil huma (psicológic, social, 
relacional ... ) i "comunicador ... que 
es pot anar establint a partir deis 
aprenentatges concrets". 

La formació académica en els 
nous ensenyaments 

"En una época de canvis socials 
rapids com la que ens ha tocat 
de viure, és necessari dotar 
els plans d'estudis deis meca
nismes capagos de ter-los evo
lucionar d'acord amb la deman
da social i les transtormacions 
del mercat de treball. Estem 
en temps de transició i és 
imprevisible determinar quines 
seran les necessitats a les 
quals haura de respondre, d'a
quí a pocs anys, el nostre 
alumnat d'avui". 

Aquestes paraules les Ilegim 
en la guia de I'estudiant del tito I 
d'Educador Social i pensem que 
són generalitzables als títols de 
Pedagogia i Psicopedagogia. 

Les respostes de les diferents 
persones entrevistades sobre quins 
són els components bas;cs de 
formac;ó que la facultat ha de 
donar als futurs professionals, 
assenyalen que es poden distri
buir en aspectes general s comuns 
a totes les especialitats, en con
tinguts de tipus metodológic espe
cífics per a cada títol i, uns tercers, 
d'interes personal. 

En referencia a cada tito I , s'in
dica: 

Per al tito I de Pedagogia: 

• Un nucli de formació que 
desenvolupés el coneixement, la 
comprensió i la reflexió del fet 
educatiu. Aixó pressuposa adqui-
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rir una fonamentació teórica 
científica en Pedagogia i disci
plines afins (Teoria de l'Educació, 
Sociologia de l'Educació, Econo
mia de l'Educació",), 

• Un altre nucl'l que facilités 
els coneixements, les habilitats i 
les metodologies per treballar d'a
cord amb les grans funcions que 
defineixin el seu perfil professio
nal (Organització i Gestió de Cen
tres Educatius, Avaluació de 
Programes, Formació a les Orga
nitzacions",), 

Aquest nucli hauria de limitar
se a 'Introduir les técniques més 
especifiques per treballar en con
textos i funcions diferenciades, ja 
que la tendéncia a reduir els anys 
de formació de pregrau només 
permet un apropament i deixa per 
als postgraus i masters, I'espe
cialització per contextos i funcions 
especifiques, 

• Un tercer nucli que desen
volupés estratégies, habilitats i 
procediments basics tant de tipus 
personal com social i tecnológic 
(habilitats de comunicació inter
personal, informatica, processa
ment de la informació",); serien 
aquel les capacitats genériques 
que necessita qualsevol profes
sional, 

• Finalment, contemplar, com 
ja s'esta fent actualment en el 
Practicum, el coneixement de la 
realitat educativa, 

Pel que fa al títol de Psico
pedagogia, els components basics 
de formació que 'Indiquen les per
sones entrevistades són: 
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• Fonaments teórics que ha 
d'adquirir aquest professional. 

• Oesenvolupament d'habili
tats, citant com a més importants 
la presa de decisions, la capa
citat d'analisi, saber organitzar-se 
i saber integrar coneixements. 

Amb relació a la diplomatura 
d'Educació Social, es manifesta: 

• Aspectes generals: formé:lció 
adregada a desenvolupar la com
prensió, I'analisi i la reflexió d'as
pectes pedagógics i socials, Oota
ció deis fonaments teórics neces
saris per entendre el.fet educa
tiu en tota la seva complexitat, 
aixi com els processos i fets so
cials, per poder reflexionar sobre 
la practica mateixa (Sociologia, 
Psicologia, Pedagogia, Politiques 
Socials, Legislació".), 

• Aspectes metodológics: for
mació en les técniques basiques 
per intervenir en I'espai socioco
munitari, entenent que es tracta 
d'un espai en evolució constant 
i que, per tant, caldra plantejar 
uns continguts móbils, canviants 
i flexibles (analisi de la realitat 
social, metodologies d'interven
ció, técniques d'avaluació, plani
ficació, gestió" ,) 

• Aspectes personals: cal con
tribuir al desenvolupament de certs 
aspectes, com ara els de tipus 
comunicatiu, d'enriquiment d'ha
bilitats socials, d'augment de la 
responsabilitat social" 

Com es desprén de tot el 
que s'ha esmentat fins ara, dins 
de la formació académica de les 
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noves titulacions es con ceben 
dos amplis nuclis de formació 
referits: uns a la fonamentació 
teorica necessaria per exercir com 
a professional del títol; i uns altres 
de desenvolupament d'habilitats, 
destreses i procediments, tant 
personals com socials, que capa
citin per a I'exercici de la pro
fessió. 

Per respondre a la segona 
qüestió una part de les perso
nes entrevistades considera que 
en els currículums de les dife
rents titulacions hi ha els conei
xements essencials necessaris 
per a I'exercici professional. Pero, 
la majoria apunten mancances: 

• Falta de relació entre els 
diferents continguts, cosa que 
dificulta que I'alumnat tingui una 
visió de conjunt. És necessari un 
fil conductor que vertebri I'ofer
ta académica que configura cadas
cun deis ensenyaments. 

• Excessiva atomització deis 
coneixements. Una via de solu
ció plantejada per molts entre
vistats és el reagrupament de 
les assignatures i que s'establís 
un major nombre de crédits per 
assignatura . 

• Manca de coordinació entre 
les diferents assignatures, la qual 
cosa porta en alguns casos a la 
superposició de continguts, repe
ticions, abséncia de seqüencia
ció adequada, criteris d'avaluació 
dispars, poc aprofundiment d'al
guns continguts.. Es posa de 
manifest la necessitat de pro
moure un sistema de treball d'e
quip entre el professorat d'un 

mateix nivell, curs, assignatures 
afins, etc. 

• Abséncia de coneixements 
genérics com la deontologia pro
fessional, idiomes ... i altres d'es
pecífics propis de cada titulació. 

• Brevetat del títol. De fet 
algunes de les opinions recolli
des apunten a la necessitat d'a
Ilargar les titulacions amb un 
segon cicle fins a cinc anys per 
evitar moltes de les dificultats 
plantejades sobre I'excessiu nom
bre d'assignatures per curs, el 
ritme rapid que dificulta I'assi
milació deis continguts, etc. 

Pel que fa als itineraris d'es
pecialització, les persones entre
vistades remarquen de manera 
generalitzada que seria positiu 
per a la formació de I'estudian
tat que hi haguessin establerts 
itineraris formatius, que" ... sense 
oblidar els aspectes generals, es 
pogués introduir en un camp pro
fessional concret". El professo
rat considera que per portar a 
terme adequadament aquest plan
tejament s'ha de considerar: 

• La definició de cada itine
rari i la seva finalitat laboral. 

• La delimitació acurada 
deis aspectes basics de contin
gut. 

• La planlficació i la posada 
en practica d'una acció tutorial 
a fi que I'alumnat cursi el més 
adequat als seus interessos i pos
sibilitats. 

Si bé en els nous títols és 
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essencial I'aspecte professiona
litzador, no tot el professorat veu 
i actua en aquesta direcció. N'hi 
ha una part que opina que la ves
san! professionalitzadora ja és 
present en totes o gairebé totes 
les assignatures. Una altra par! 
considera que no hi és, que no 
es fa i, que en cas de dur-se a 
terme, es realitza d'una forma molt 
genérica. 

Cal dir que és molt important 
tenir presen! la dimensió profes
sionalitzadora tant en les assigna
tures teóriques com en les practiques, 
d'aquí que s'hagi de "seguir inci
dint en aquesta dimensió i d'es
forgar-nos en aquesta línia". 

Després de I'analisi precedent 
ens adonem que hi ha un pro
jecte teóric, un plantejament de 
base molt positiu. Peró també ens 
adonem que hi ha problemes en 
la implementació deis nous plans 
i on es reflecteixen sobretot és 
en algunes de les innovacions 
de les quals parlarem en el pro
per aparta!, que se sustenten, en 
part, en un sistema organitzatiu 
inadequat. 

Les innovacions academiques 

Els nous títols presenten un 
seguit d'innovacions en el seu 
aspecte académico Les conside
rades de més impacte en les 
titulacions que imparteix la 
Facultat de Pedagogia són les 
següents: 
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• La modificació unitat temps
curs amb relació a cada assig
natura, és a dir, la semestralització. 

• La preséncia bipolar de cré
dits teórics i crédits practics en 
les assignatures. 

• La inclusió en el currículum 
de la carrera de les practiques 
professionalitzadores o de I'as
signatura anomenada Practicum 

A continuació es presenta I'ana
lisi de cadascun d'aquests aspec
tes. 

La semestralització 

Els nous plans d'estudis com
porten una modificació en la uni
tat temporal de la docéncia: és 
I'organització en semestres i no 
en el curs, com era en I'anterior 
pla. Aquesta innovació ha apor
tat crítiques i comentaris, uns de 
positius i altres de nega!ius, i 
aquests s'han donat tant des de 
la perspectiva del professorat i 
de I'alumnat com des deis carrecs 
académics. La visió i les res postes 
de les entrevistes han estat molt 
similars en tots el títols que impar
teix la Facultat de Pedagogia. És 
per aixó que els analitzarem 
conjuntament. 

Com a aspectes positius s'in
diquen els següents: 

• El professorat té la possi
bilitat d'organitzar més concen
tradament la seva docéncia, la 
qual cosa li facilita, durant els 
semestres que té menys dedi-
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cació docent, poder dedicar-se 
més amb més intensitat a la 
relació amb altres centres i/o a 
la investigació. 

• El professorat pot fer un 
treball més continuat en les assig
natures a causa d'una major con
centració de I'activitat docent. 

• Els alumnes amb aquesta 
organització poden escollir entre 
un nombre més gran d'assigna
tures optatives, la qual cosa ofe
reix una major diversitat formativa 
i al mateix temps una més gran 
individualització curricular. 

• L'alumnat té una major vi a
bilitat per poder dur a terme inter
canvis interuniversitaris: ERASMUS, 
Intercampus, etc. 

Com a aspectes negatius des
taquen els següents: 

• Part de I'alumnat subratlla 
el ritme fort de treball, la qual 
cosa provoca que en algunes 
assignatures falti temps per 
sedimentar els aprenentatges. 

• Alguns professors indiquen 
que en algunes assignatures, per 
manca de temps, únicament poden 
oferi runa visió general deis dife
rents aspectes que tracta o bé 
se'n presenten aspectes parcials. 

• També hi ha professorat que 
comenta que els estudiants amb 
tantes assignatures perden la visió 
de conjunt del camp formatiu: 
" saben coses, pero no tenen 
la visió global, ni relacionen ... ". 

• Alguns docents i alumnes 

comenten que I'espai de temps 
és tan breu que "quan es comen<;a 
a disfrutar d'una assignatura el 
semestre ja s'ha acaba!" o " ... quan 
un entra a I'assignatura i s'hi diver
teix, s'ha acabat ... ". 

• Hi ha estudiants que indi
quen que la semestralització com
porta" ... una angoixa permanent" 
per la rapidesa amb qué s'im
parteixen els continguts i amb 
qué s'han de portar a terme els 
aprenentatges", i continuen dient 
" ... s'han de presentar treballs, fer 
examens ... no hi ha temps ... ". 

• També hi ha la queixa gene
ralitzada per part deis estudiants 
que " ... hi ha assignatures que 
se superposen, de manera que 
es repeteixen continguts, mentre 
que hi ha d'altres aspectes que 
queden per explicar ... ". 

• La massificació en algunes 
assignatures també és un altre 
aspecte negatiu que assenyala 
tant I'alumnat com el professo
rat. 

Una apreciació general que 
es desprén del recull d'opinions 
és que la semestralització com
porta més avantatges per al pro
fessorat que per a I'alumnat. 

Davant d'aquesta analisi, les 
persones entrevistades han expres
sat aquestes propostes i sugge
riments de millora: 

Les assignatures troncals més 
denses i amb més dificultat d'a
prenentatge s'haurien de dur a 
terme al lIarg de tot el curs acadé
mico 
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- Cada assignatura hauria de 
tenir més de 4,5 crédits. Aixó vol 
dir disposar de més temps-clas
se i, per tant, més dedicació i 
més aprofundiment. 

• Més coordinació entre les 
assignatures pel que fa no sola
ment a continguts sinó en tipo
logia de treballs d'aprenentatge, 
ambits on s'han de desenvolupar, 
etc. Els estudiants expressaven 

fer treballs comuns o trans
versals, és a dir, que respecte a 
un mateix tema de treball es pro
jectés alió que s'ha de desen
volupar a dues o més assignatures". 

• Hi ha hagut la proposta per 
part d'alguns professors de " ... fer 
crédits interdisciplinars fent I'a
valuació conjunta ... ". Altres indi
quen que seria bo " ... determinar 
els continguts prioritaris a cada 
matéria i indicar els que són trans
versals i així optimitzaríem el tre
ball docent i el d'aprenentatge ... " 
i continuen " ... aixó vol dir canvis 
en el plantejament de les assig
natures tant per part del profes
sorat com de I'alumnat, vol dir 
treball d'equip deis professors 
amb una bona coordinació i pro
moure la interdisciplinarietat". 

• Alguns docents han plante
jat I'avaluació globalitzada per 
semestres, tant des d'una pers
pectiva horitzontal com vertical. 

Aquesta nova organització 
semestral comporta problemes 
organitzatius en alguns aspectes 
específics deis nous plans. El cas 
de I'optativitat, que per si matei
xa és molt positiva, com diu I'a
lumnat, ja que permet " ... establir 
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en funció deis seus interessos el 
currículum específic per poder 
realitzar el propi itinerari forma
tiu ... ", comporta una formació més 
diferenciada i a la vegada indi
vidualitzada. El professorat, la coor
dinació deis practicums i els carrecs 
académics estan d'acord en aques
ta afirmació. Pero aquesta matei
xa visió tan unanime, si realment 
volem que hi hagi una maxima 
efectivitat, comporta un conjunt 
de necessitats, esmentades en 
alguns casos per I'alumnat i en 
altres pel professorat. Tot seguit 
les mencionem: 

• Necessitat d'establir una bona 
organització curricular i d'horaris 
de les classes. 

• Necessitat de tutories a
bans de la matrícula, ja que hi 
ha una oferta amplia d'assigna
tu res i és necessari "contextua
litzar-Ies, conéixer la compatibilitat 
i els continguts de les matéries, 
la manera com s'imparteixen, etc.". 

• Distribució deis continguts 
més acurada. Algun professor indi
ca que "hi ha algun cas en qué 
es donen continguts que haurien 
de ser obligatoris i estan en maté
ries optatives". 

• Millar organització horaria. 
L'alumnat es queixa que" ... hi ha 
assignatures que se superposen 
i no és possible cursar-les ... ". 

L'optativitat comporta proble
mes de seqüenciació entre les 
assignatures de la carrera. Es 
traba a faltar I'establiment d'in
compatibilitats, de requisits mínims 
o, si més no, d'una orientació d'or-
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dre entre algunes assignatures. 
No hi ha dubte que en certes 
matéries és necessari tenir uns 
aprenentatges assolits i hi ha 
casos d'alumnes que les cursen 
simultaniament i fins i tot inver
sament. Aixo comporta proble
mes que el professorat ha exposat 
de la manera següent: "haig de 
donar conceptes, continguts ... 
que s'aprenen en altres matéries 
i alguns deis alumnes no les saben 
perqué no han fet aquella assig
natura o I'estan cursant paral·lela
ment"; " ... hi ha alumnes que 
s'avorreixen perqué per ells repe
teixes ... pero si no els altres no 
ho entenen ... "; es perd temps ... 
i poc que en tenim ... ". 

El professorat considera que 
la solució al problema, si no es 
pot posar com a normativa, seria 
que es realitzessin unes tutories 
eficaces en aquesta direcció. 

En resum podem indicar que 
I'actual plantejament no satisfa 
plenament ni el professorat ni I'es
tudiantat. 

E/s erédits teGries i e/s erédits prae
ties 

Una altra innovació académi
ca és la distinció en cada assig
natura deis crédits teorics i practics. 
Al voltant d'ells es formulen 
interrogants: qué s'entén?, que 
aporten a I'alumnat i al profes
sora!?, quins treballs o activitats 
planifica el professorat en els seus 
plans docents amb relació als 
credits practics? i quines exigén
cies es demanen a I'alumna!? 

S'ha de dir que alguns pro
fessors i professores i alguns 
alumnes no distingeixen o pen
sen que no és clara i, conse
güentment, que no té sentit aquesta 
diferencia. Diuen que "no són 
gaire diferents entre si i que es 
barregen sovint en moltes assig
natures" . 

Malgrat el que acabem de dir 
la majoria del professorat i de I'a
lumnat entrevistat es mostra d'a
cord a valorar de forma positiva 
la distinció entre els credits teo
rics, tot indicant que aixo els obli
ga a establir una programació 
diferenciada per a la teoria i la 
practica i a establir activitats espe
cífiques i diferenciades per als 
dos tipus de crédits. 

Pel que fa al eoneepte que 
es té deis credits teorics, des
tacarem algunes res postes: "són 
els que aprofundeixen en con
ceptes de fonamentació i facili
ten la formació en el marc de 
referéncia", "són explicacions sobre 
la teoria (ofereixen informacions 
i orientacions sobre lectures, desen
volupament del temari ... ), pro
porcionen conceptes, sistemes 
conceptuals i models". 

Alguns diuen que donen infor
mació general, que són la base 
del treball de I'assignatura o que 
fonamenten la intervenció. Un 
nombre ampli del professorat con
ceptualitza com a credits teorics 
"aquells que ajuden a augmen
tar els coneixements de I'alum
nat mitjanc;;ant J'adquisició d'informa
cions i que es recolzen fonamen
talment en I'activitat expositiva del 
professorat" . 
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S'entén per credits practics 
aquells "que incideixen directa
ment en el desenvolupament d'ha
bilitats i actituds própies de 
I'assignatura, associada, en aquest 
cas, a activitats didactiques de 
caracter experiencial a on pre
dominen la producció, la simula
ció, I'exemplificació, etc.". Ens 
diuen les persones entrevistades 
que els credits practics "són aquells 
que contemplen els aspectes prac
tics deis continguts teórics, que 
són continguts procedimental s i 
que són formes d'aplicar alguns 
deis aspectes tractats en els cre
dits teórics". 

Una crítica que es fa a I'a
plicació deis crédits practics en 
els nous ensenyaments és que 
aquesta distinció encara no ha 
estat assimilada ni per I'alumnat 
(en les seves maneres d'apren
dre) ni pel professorat (en la seva 
manera d'ensenyar). Altres, el grup 
més nombrós, remarquen que ha 
suposat una millora qualitativa. 

L'alumnat desenvolupa estrate
gies d'aprenentatge significatiu, 
en que el seu treball i la seva 
iniciativa individual adquireixen un 
paper rellevant; mentre que per 
al professorat suposa un canvi 
d'enfocament i d'orientació de la 
seva assignatura i un contacte 
més rigorós amb I'alumnat a fi 
d'orientar-Io de forma efectiva. 
Així, en paraules deis alumnes: 
" ... Ia possibilitat de reflexionar 
sobre el coneixement de forma 
organitzada", "de veure la trans
ferencia de la teoria a la practi
ca", d"'interioritzar millor els 
aprenentatges" "ha suposat evi
tar la teorització excessiva intro-
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duint la classe magistral com a 
metodologia única". 

Des de la perspectiva del pro
fessorat ha facilitat una millor 
sistematització deis continguts de 
I'assignatura, introduir canvis en 
la dinamica de la classe, plan
tejar aplicacions practiques fona
mentals en la teoria, esfor<;ar-se 
a articular teoria i practica, i, en 
definitiva, adonar-se que hi ha 
una part de la reflexió que for<;o
sament I'ha d'introduir i procu
rar veure la dimensió activa de 
la seva assignatura si bé li "ha 
suposat molta més feina de pre
paració i de realització". 

S'observa que la forma de tre
bailar els crédits practics és molt 
variada i que depen de la matei
xa activitat i de I'enfocament de 
I'assignatura. Sembla existir una 
preocupació per part del profes
sora!, sobretot per part d'aquell 
que manté una clara actitud posi
tiva pels credits practics, per intro
duir activitats de tipus vivencial, 
si bé en realitat alguns es limi
ten a realitzar conferencies o 
taules rodones amb especialistes 
convidats o a estudiar amb pro
funditat algun text o article o a 
demanar als alumnes que realit
zin treballs individuals. 

En termes generals, el pro
fessorat reconeix que "cada vega
da hi ha més professors i professo
res que intenten realitzar activi
tats que afavoreixin la projecció 
practica deis continguts teórics, 
i que elaboren un text guia de 
I'apartat més practic que els ser
veix de suport". La majoria del 
professorat treballa els credits 
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practics a I'aula fent exercicis en 
petit grup i en gran grup o grup 
classe, exigint que I'alumnat 
prepari una part de I'activitat fora 
de I'horari lectiu, individualment 
o en equipo Algunes vegades visi
ten algunes institucions. 

Hi ha una divergéncia entre 
I'opinió que té I'alumnat i el pro
fessorat sobre les exigéncies que 
es demanen en els crédits prac
tics i el nombre total de crédits 
de I'assignatura. Mentre que I'a
lumnat considera que hi ha un 
desajustament, el professorat, 
en canvi, salvant algunes 
casuístiques particulars, consi
dera que "hi ha un ajustament 
entre el nivell d'exigéncia i el 
nombre de crédits de I'assigna
tura" tot i que en alguns casos, 
diuen, "els crédits practics pequen 
per excés i altres per defecte," 
i reconeixen el fet que hi ha "un 
excés de pressió per part d'al
guns professors o professores i 
que, per aquestes raons, igual 
que I'alumnat, creu que en el 
futur s'hauran de fer ajustaments" .. 

Una forma de superar aquest 
problema es realitzar activitats 
interdisciplinars o conjuntes entre 
dos o més professors de dife
rents assignatures. O'aquesta 
manera cada un podria aportar 
el seu punt de vista sobre el tema 
d'estudi, eliminant o reduint les 
visions fragmentades. Aix6 bene
ficiaria I'alumnat perqué no se'l 
carregaria de tants treballs per 
assignatura i alhora s'adonaria 
més facilment de les múltiples 
vessants que poden considerar
se en I'analisi d'una qüestió, i en 
veuria els diferents aspectes de 

forma global, interdisciplinar i inter
dependent. Per a dur a terme 
aquesta mesura caldria que el 
professorat es coordinés horit
zontalment o verticalment per esta
blir les activitats més escaients, 
la manera de treballar-Ies i d'a
valuar-les. 

El Practicum 

El Practicum és una de les 
innovacions curriculars més relle
vants que aporten els nous 
plans d'estudis deis diferents 
ensenyaments. La finalitat del 
Practicum és fer de pont entre 
la teoria i la practica, posar en 
contacte I'alumnat amb el món 
laboral. 

El Practicum és útil perqué I'a
lumnat conegui les sortides pro
fessionals de la seva competéncia 
i apliqui els coneixements adqui
rits al Ilarg de la lIicenciatura en 
situacions específiques del món 
del treball i desenvolupi actituds 

habilitats professionals. 

Els aspectes que orienten I'a
nalisi d'aquest apartat són: 

• El treball de base i el Prac
ticum. 

• La priorització d'una for
mació general o d'una formació 
específica. 

• Els suggeriments per opti
mitzar-Io. 

• L'opinió sobre el cost econ6-
mico 
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Un tema latent amb relació al 
primer aspecte tant per part del 
professorat com de I'alumnat, és 
si aquest ha de fer treball de 
base o no quan es troba en el 
seu lIoc de practiques. Definim 
el treball de base com les "acti
vitats que estrictament no són 
propies de la titulació pero que 
serveixen per coneixer el context 
on s'ha d'actuar (activitats de 
docencia, de gestió administrati
va, activitats amb nens, joves, 
adults ... que no corres ponen a la 
seva especialització)". 

El Practicum requereix, en pri
mer lIoc, que I'alumnat conegui 
bé el context on desenvolupara 
la seva activitat professional. Per 
aixo, quan a les persones entre
vistades els hem preguntat si I'a
lumnat ha de fer treball de base, 
la seva res posta ha estat majo
ritariament afirmativa. Les justifi
cacions que es donen recolzen 
la necessitat del coneixement 
del context. Les seves res postes 
són del to següent: "ajuda I'es
tudiantat a comprendre I'entorn 
del seu Iloc de treball i saber 
situar-s'hi per actuar posterior
ment", "és necessari que I'estu
diant conegui la realitat global, 

que realitzi tot el recorregut", 
" ... el treball de base afavoreix I'a
daptació al medi professional". 
En general, es reconeix la 
necessitat de fer treball de base 
per situar-se globalment en un 
ambit o en una organització, pero 
es considera innecessari quan I'a
lumnat arriba amb un coneixe
ment de la realitat practica. En 
aquest cas aprofitara millor el 
Practicum fent des del principl un 
treball que desenvolupi com-
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petencies professionals que li són 
adients. 

Una' petita diferencia que es 
considera important és que els 
professionals del món laboral donen 
més rellevancia formativa al tre
ball de base que el professorat 
i I'alumnat. És significatiu que 
alguns d'ells diguin: "En la vida 
professional s'ha d'estar preparat 
per resoldre diferents tipus de 
situacions" . 

Entrant en el segon aspecte 
que s'analitza sobre el Practicum, 
sobre la priorització de la formació 
general o específica, s'afirma, sens 
dubte, que idealment la formació 
que I'alumnat ha d'adquirir en el 
Practicum hauria de ser profes
sionalitzadora tant en aspectes 
generals com en aspectes espe
cífics. El debat sorgeix quan s'ha 
d'atendre aquest objectiu des d'un 
nombre limitat de crédits. Davant 
el reduH temps de formació de 
que disposa I'alumnat per realit
zar el Practicum, principalment en 
I'ensenyament de Pedagogia i Psi
copedagogia, la qüestió que sor
geix és: s'haurien de concentrar 
els esfor90s en una formació 
més general que després I'alumnat 
pugui transferir a situacions més 
puntuals? o, al contrari, s'hauria 
d'afavorir una formació més espe
cialitzada que asseguri el domi
ni d'algun aspecte professional 
específic? Davant d'aquesta qües
tió, I'opinió majoritaria és que, 
donada la duració actual, el Prac
ticum hauria de ser prioritariament 
formatiu en aspectes generals. 
Aquesta opció possibilita I'ad
quisició d'eines per a una inter
venció en qualsevol ambit o permet 
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coneixer i analitzar una interven
ció educativa de manera global, 
captant la conflictivitat d'interes
sos, les necessitats, els factors 
socials i personals, etc, 

Es considera que el Practicum 
no ha d'oblidar la formació d'un 
professional polivalent i pot plan
tejar-se I'especialització, sempre 
que la seva duració ho permeti 
i atengui els interessos de I'a
lumna!. Com diuen alguns pro
fessionals entrevistats "s'ha de 
considerar el món canviant en 
que ens trobem i en el qual s'haura 
de desenvolupar el futur profes
sional", 

Com s'observa, la duració 
del Practicum constitueix un ele
ment decisiu en la delimitació de 
I'abast del seus objectius, Hi ha 
un acord bastant general a con
siderar insuficient el nombre de 
credits assignats al Practicum en 
els plans d'estudis de Pedago
gia i Psicopedagogia pero no en 
el d'Educació Social. L'alumnat 
deis dos primers títols reclarra 
un major pes del Practicum en 
la carrera ja que li reconeixen un 
alt valor formatiu, la prova esta 
en que, a la practica, I'alumnat 
li dedica més hores que les esti
pulades en el pla d'estudis, Res
pecte al títol d'Educació Social 
la qüestió que es planteja no és 
si cal fer més o menys credits, 
ja que els actualment assignats 
es consideren suficients, sinó la 
seva distribució en I'organització 
curricular, La tendencia majoritaria 
és anar cap a un Practicum més 
intensiu que extensiu, és a dir, 
concentrar el temps destinat al 
Practicum en un semestre, dedi-

cant-li més hores setmanals, 

Pel que fa a la millora del 
Practicum i a aconseguir una 
major eficacia i efectivitat en la 
seva realització, les respostes deis 
entrevistats s'agru pen en quatre 
vessants: les que parlen de les 
entitats que hi participen; les 
que fan referencia a la relació 
que les assignatures de la carre
ra han de tenir amb el Practi
cum; les que ens indiquen que 
els esfore;;os que es fan sigui n 
com més productius millar i les 
que fan referencia al professorat 
supervisor que r,ealitza les tas
ques de seguiment de I'alumna!. 

No hi ha dubte, diuen les 
persones entrevistades, que un 
element important en I'exit del 
Practicum són les entitats que hi 
participen, Les entitats "realitzen 
un esfore;; de suport i ajuda a I'a
lumnat en el seu aprenentatge"; 
"Ii dediquen personal, temps, espai 
i, al mateix temps, estan obertes 
a les aportacions innovadores que 
I'alumnat pot fer", Aixo compor
ta una serie de mesures que 
incentivin la participació, Les opi
nions conflueixen en dos aspec
tes: la necessitat que hi hagi els 
mecanismes selectius necessa
ris per assegurar la idoneHat de 
les institucions de practiques i 
que hi hagi suficients canal s de 
comunicació i coordinació amb 
els centres per garantir-ne el 
bon funcionamen!. "El Practicum 
hauria de disposar d'una oficina 
tecnica que proporcionés un plan
tejament organitzatiu institucional 
comú als tres títols de la Facul
tat de Pedagogia", No oblidem 
que el Practicum constitueix un 
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deis vehicles fonamentals pel qual 
la Facultat es projecta cap a I'ex
terior, cap a la societat. 

Un altre aspecte considerat és 
si les assignatures que I'alumnat 
cursa durant la carrera I'ajuden 
a resoldre situacions en el Prac
ticum. Les diferents respostes mos
tren una gradació de matisos. 
Trobem I'opinió de part del pro
fessorat que destaca la manca 
d'utilitat de les assignatures per 
resoldre situacions en el Practi
cum, per considerar-les excessi
vament teóriques i allunyades de 
la realitat professional a la qual 
s'enfronta I'alumnat, i opinions que 
remarquen que tota fonamentació 
ajuda a la resolució de les qües
tions practiques que hi estan vin
culades i, per tant, es pot dir 
que una bona teoria és valida per 
resoldre les demandes própies 
del Practicum. 

Entre aquestes posicions extre
mes, hi ha el professorat que creu 
que s'hauria de fer més referen
cia al món laboral des deis cre
dits practics de les assignatures, 
i el que estableix diferencies segons 
si es tracta d'una assignatura fona
mental o optativa. Es pot acabar 
dient que el professorat és cons
cient de la necessitat de facilitar 
la transferencia de la teoria a la 
practica en el procés d'aprenen
tatge de I'alumnat; ara bé, la reso
lució, com cadascú ho porta a 
terme, s'ha de pensar que esta 
en procés de millora. 

La posició de I'alumnat sobre 
aquest particular és més optimista 
i no es decanta per una posició 
o una altra, ja que segons les 
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seves paraules "depen de la 
professora o professor, que I'as
signatura es desenvolupi en un 
plantejament més o menys teó
ric". Ara bé, sí que manifesten 
que "cal un temps per interiorit
zar les classes i que donada la 
immediatesa amb que han de 
resoldre situacions durant el Prac
ticum no es pot aplicar tot alió 
apres a les assignatures". 

L'altre aspecte basic del Prac
ticum és el mateix alumnat. La 
seva motivació, la serietat i la res
ponsabilitat, constitueixen les qua
litats més destacad es en I'alumnat 
compromes en la seva formació 
practica. Fins i tot una persona 
entrevistada va suggerir que el 
Practicum fos optatiu, és a dir, 
que sigui I'estudiant el que deci
deixi incorporar o no aquesta 
dimensió practica en el seu iti
nerari academic segons les seves 
necessitats formatives. 

Algunes idees per optimitzar 
el Practicum amb relació a I'a
lumnat insisteixen en la necessi
tat que se'ls ajudi a relacionar i 
analitzar I'activitat practica amb 
els coneixements teórics adqui
rits en les assignatures. També 
es considera beneficiós potenciar, 
a més de les tutories individuals, 
les tutories en grups referides, 
per exemple, al que s'ubica en 
un mateix ambit d'intervenció, tro
bar espais on I'alumnat pugui com
partir experiencies. 

L'altre aspecte clau, sobretot 
entre els estudiants, en I'exit del 
Practicum és el supervisor, la seva 
capacitat per orientar i ajudar I'a
lumnat en el seu aprenentatge del 
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món professional, així com la seva 
actitud i disposició per relacio
nar-se amb les entitats i/o empre
ses. 

Amb relació a les caracterís
tiques que han de configurar el 
perfil professional deis supervi
sors, la majoria de les persones 
entrevistades creuen que la prin
cipal és ser un bon coneixedor 
del camp professional que super
visen tant a nivell teóric com prac
tic. L'afirmació següent n'és un 
bon exemple: "el supervisor 
ideal és aquell que imparteix algu
na assignatura directament rela
cionada amb el contingut del 
Practicum i a més té experiencia 
professional en I'ambit de treball 
concret, ja que aixó li permet aju
dar I'alumnat a relacionar, refle
xionar i integrar coneixements". 
En canvi no són tant contun
dents a creure que ha de reunir 
unes característiques personal s 
específiques. Tot i així es parla 
de " ... professorat convenc;:ut de 
la importancia del Practicum" 
" ... motivat, amb vocació, empa
tia, que s'impliqui", "que sapiga 
treballar en equip amb el tutor 
del centre de practiques", " ... que 
detecti els avenc;:os i retrocessos 
de I'alumnat". És interessant remar
car la importancia que dóna I'a
lumnat al fet que la persona 
supervisora ha de ser necessa
riament exigent amb el desen
volupament del rol de I'educador 
social, del pedagog o del psi
copedagog. 

A partir de les opinions sem
bla que sorgeixen tres tipologies 
de supervisors. Una és la que 
reclama la figura del professorat 

associat que ens presenta la LRU, 
o sigui, un professional extern a 
la universitat que posa al seu ser
vei precisament el coneixement 
practic del món laboral. Una sego
na tipologia és que els supervi
sors han d'estar especialitzats en 
la materia Practicum com en qual
sevol altre contingut de natura
lesa més teórica. Una tercera 
pro posta és la del professorat 
que lIiurement opta per partici
par en el Practicum com a super
visor/a sense que aixó represen ti 
una dedicació prioritaria davant 
d'altres materies docents. 

En darrer Iloc, sobre la pre
gunta de I'estimació del cost 
económic del Practicum subrat
Ilarem que la demanda resultava 
inesperada per a moltes de les 
persones entrevistades. Tot i així 
les res postes coincideixen a dir 
que un bon Practicum és car, 
més car que qualsevol altra assig
natura de la carrera i no sola
ment des de la perspectiva del 
cost del professorat (ratio alum
nat/professorat), sinó per tota la 
qüestió de preparació del mate
rial, aspectes administratius (tele
fon, cartes, certificats ... ), desplac;:a
ments, etc. 

Ens atreviríem a dir que, en 
aquests moments, per part del 
professorat, no hi ha la suficient 
consciencia de plantejaments que 
professionalitzin els supervisors 
de practiques. Un exemple elo
qüent és I'expressió d'un deis 
entrevistats: "avui sembla un cas
tig ser supervisor". Ara bé, també 
esmenten que cal preveure meca
nismes per esdevenir supervisor, 
la necessitat de potenciar el seu 
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paper o la conveniéncia de, a poc 
a poc, especialitzar-se en el Prac
ticum, 

Punts de reflexió 

Si bé es cert que amb les 
noves titulacions es pretenen de
terminar millor els límits tant 
cientificoepistemologics com de 
professionalització entre els di
versos ensenyaments relacionats 
amb I'educació, no és menys cert 
que encara estem Iluny de tenir 
suficientment clars els límits de 
cadascuna d'elles, En I'estudi 
exposat al Ilarg d'aquestes pagi
nes, s'ha intentat recollir I'expe
riencia i la visió de la comunitat 
educativa de la Facultat de Peda
gogia en la posada en practica 
deis nous ensenyaments i no tol 
és facil, Es manifesta una inquie
tud pero també detectem un 
sentiment de confianga i satis
facció per I'avang que en gene
ral suposen les noves titulacions, 

Pero resten moltes coses pe n
dents que exigeixen per part de 
tothom una reflexió i una valora
ció d'on som i on volem anar, No 
oblidem que els individus i les 
organitzacions tenen un paper 
actiu en la construcció del seu 
futur, Preguntes com les que 
segueixen són les que hem d'in
tentar respondre, 

• S'ha donat un canvi real de 
cultura i de valors respecte a I'es
perit i a la filosofia que els nous 
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ensenyaments comporten tant des 
de la perspectiva académica com 
organitzativa, o es continua amb 
les mateixes directrius amb un 
canvi parcial d'estructures? 

• Les metodologies i estraté
gies d'aprenentatge que s'utilit
zen corresponen a les directrius 
implícites deis nous ensenyaments? 

• Els nous ensenyaments com
porten canvis en el sistema d'a
valuació de I'alumna!? Per exem
pie, seria necessaria una avalua
ció longitudinal (cada alumne/a) 
i una altra d'horitzontal, és a dir, 
I'avaluació conjunta de tot el pro
fessorat del grup-curs? o, potser 
hi hauria uns altres tipus i tecni
ques d'avaluació? 

• Esta incorporada la innova
ció en la realitat concreta deis 
ensenyaments? 

• L'alumnat percep i coneix 
connexions com "realitat acadé
mica - realitat laboral", "coneixe
ments - projecció laboral", 
"formació-rendiment", "motivació
innovació"" ,? 

• Hi ha un esperit humanístic 
i cultural en el centre? 

• ~uina és I'aportació que 
cadascú pot fer (professorat, alum
nat, carrecs academics",) res
pecte a la seva funció per desen
volupar tot allo que comporten 
els nous ensenyaments? 

Pero no sois hi ha a la Facul
tat una realitat educativa-formati
va interna; la Facultat de Pedagogia, 
respecte a la seva finalitat cab-
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dal, es troba en un context de 
rapides transformacions socials i 
técniques a les quals ha de donar 
resposta. 

Des d'aquesta perspectiva 
detectem dos ambits específics: 
un és el de la competitivitat acadé
mica, que s'anira incrementant al 
Ilarg del temps tant a nivell nacio
nal com internacional; un altre és 
el repte que procedeix deis can
vis i de les innovacions del mer
cat laboral, per la qual cosa la 
Facultat de Pedagogia ha de donar 
qualitat de serveis d'acord amb 
les necessitats d'aquest mercal. 

Aquesta realitat dóna pas a 
tot un seguit d'interrogants als 
quals hauríem de donar res pos
ta: 

• Se saben ajustar, raciona
litzar, els plans d'estudis davant 
deis indicadors concrets que es 
donen a la nostra societat? 

• La societat ens exigeix una 
definició de perfils professio
nals? 

• L'alumnat, professional del 
futur, estara més preparat si hi 
ha una definició de perfils? o la 
formació ha de ser més genera
lista i no per perfils concrets? o 
si hi haguessin perfils definits se'n 
podrien extreure els aspectes 
basics de formació? o s'ha de 
formar per a Ilocs específics (per
fils concrets)? 

• El mercat de treball tendeix 
a seleccionar les persones en fun
ció de la titulació? 

• És la Universitat o el món 
laboral el que ha de determinar 
el camp professional, o ho han 
de fer els dos ens en mútua 
relació? 

No hi ha dubte que els nous 
plans d'estudi són un repte per 
a tothom. S'ha iniciat "la posada 
en marxa" pero és necessari anar 
posant en funcionament aspec
tes concrets i específics en el 
taran na de cada dia de cadas
cun deis que participen en el 
canvi. S'ha de ser conscient de 
la realitat en la qual ens trobem 
tant en els aspectes positius com 
negatius; s'ha de saber on 
volem anar, qué volem i qué 
podem fer a cada pas, en cada 
momento "Planificació, realització, 
analisi, reestructuració, nova pro
jecció", aquesta és la nova re a
lital. 
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Abstracts 

Uno de los aspectos L 'université a un r6le One of the fields in 
donde la Universidad important Él jouer en which the university has 
tiene un papel importan- matiere de formation de an important role to 
te es en la formación professionnels. play is in the training of 
de profesionales. La faculté de pédago- professionals. 
La Facultad de Pedago- gie de l'Université de The Education Faculty 
gía de la Universidad Barcelone a pour mis- of the University of Bar-
de Barcelona es res- sion de préparer les celona is in charge of 
pon sable de la forma- professionnels Él trois training professionals for 
cíón de profesionales dipl6mes dans les disci- three qualifications in 
en tres títulos del ámbi- plines suivantes scien- the sphere of Education 
to de las Ciencias de la ces de I'éducation, Sciences: Teaching, 
Educación: Pedagogía, psychopédagogie et Educational Psychology 
Psicopedagogía y Edu- éducation sociale. and Social Education. 
cación Social. L'arficle propose une The article puts forward 
En este escrito se plan- appréciation, et non pas a view which assesses, 
tea una visión valorati- une évaluation, des but does not judge, the 
va, no evaluadora, de nouveaux programmes new syllabuses for 
los nuevos planes de d'étude de ces dipl6- those qualifications. It 
estudio de estos tltulos, mes en montrant la includes the descripti-
mostrando la visión des- vis ion descript/Ve et ve/assessing views of 
criptivo-valorativa de appréciative d'étudiants, students, teachers, peo-
estudiantes, profesora- de professeurs, de res- pie in posts of acade-
do, cargos con respon- ponsables universitaires, mic responsibility, active 
sabilidad académica, de professionnels en professionals, professio-
profesionales en ejerci- exercice, d'associations nal institutions and 
cio, colegios y asocia- et d'ordres profession- associations -55 inter-
ciones profesionales -55 neis (55 personnes inte- viewed- about the justifi-
entrevistados-, sobre la rrogées) sur la raison cation for the different 
razón de ser de las d'étre des différents qualifications, the con-
diferentes titulaciones, dipl6mes, le domaine text in which the profes-
el contexto de actua- d'intervention des pro- sionals work, the 
ción de los profesiona- fessionnels, la relation relafion between the 
les, la relación entre la entre la formation élé- basic training required 
formación básica nece- mentaire indispensable by the real world of 
saria en la realidad dans le monde du tra- work and the content of 
laboral y los contenidos vail et les contenus des the new syllabuses, the 
de los nuevos planes nouveaux programmes changes and innova-
de estudio, sobre los d'étude, enfin, les chan- tions in the structural 
cambios e innovaciones gements et innovations and teaching aspects. 
en los aspectos estruc- au plan structurel et de The article ends with 
turales y de docencia. /'enseignement. some statements and 
Finaliza el artículo pre- L 'article se termine sur questions arising from 
sentando unas atirma- les affirmations et inte- the interviews, which 
ciones y preguntas que rrogations soulevées au the authors regard as a 
se desprenden de las til des différentes entre- basis for reflection. 
diferentes entrevistas y vues et dont les auteurs 
que las autoras consi- pensent qu'elles peu-
deran base de reflexión. vent constituer une 

base de réflexlon. 
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