
La formació del professorat universitari: sinopsi 
d'un informe 

Virgínia Ferrer Cerveró * 

«Malgrat tot, la Universitat, com totes les institucions, continua 
sotmesa a la Ilei de ferro de la inercia. Aixó vol dir que, malgrat els 
canvis exteriors i interiors, perduren formes tradicionals de fer, 
algunes saludables, peró d'altres completament obsoletes» 
(Rotger,J.M., 1991, pag.9) 

L'lnforme "La formación del profesorado universitario» ha estat 
promogut per la Subdirección General de Formación del Profesorado 
del MEC i ha estat elaborat per V. Benedito Antolí (coordinador) i V. 
Ferreres Pavia (coordinador adjunt) i els següents professors/es: F. 
Anguita Virella, J. De Juan Herrero, M. Fernández Pérez, V. Ferrer 
Cerveró, l. Izuzquiza Otero, R. Llopis Otero, G. Pujals Pérez i M. A. 
Santos Guerra. 

1. Introducció 

L'aportació principal del document que comentarem, I'informe del 
Ministerio de Educación y Ciencia "La formación del profesorado 
univesitario ", consisteix a ser el primer estudi realitzat a I'estat 
espanyol on s'examina globalment la situació del professorat 
universitari en relació als processos de formació i desenvolupament 
professional. 

Es passara a descriure els apartats de I'informe i el seu contingut 
principal, així com es consideraran els aspectes més conflictius i 
problematics que poden emergir en el procés de plantejament d'una 
millora de la capacitació docent universitaria . 

• Virginia Ferrer és Professora del Departament de Didáctica i Organització Es
colar de la Universitat de Barcelona. 
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... 
~ 2. Cal la formació del professorat universitari? 
.E 
.~ 
.5 «La professió docent, no és una professió inespecífica.» (Informe 
~ FPU,1991, pag.1) 

Aquesta és la primera frase de la introducció de I'informe «La 
formación del profesorado universitario» (a patir d'ara «Informe 
FPU). 

Una lectura superficial d'aquesta asserció introductória menys
prearia la formulació i el contingut de la senténcia, ja que, 
aparentment, no diu res !Sembla un joc de paraules! 

Aquesta afirmació inicial compleix, formalment, alió que en la 
lógica aristotélica s'anomena el «principi de no-contradicció»: A no 
és no-A (la professió docent -específica per ser docent- no és una 
professió inespecífica). El principi de no-contradicció, també és sinónim 
del «principi d'identitat»: A és A. Aquest tipus de fórmules 
tautológiques, no ens informen res de nou sobre la realitat, ja que són 
evidents i es validen per sí mateixes. Així hom podria dir: «És ciar 
que A és Al». 

Ara bé, tornant a la semantica i la pragmatica de la frase analitzada, 
preguntem, ¿és tan ciar i evident com en el cas anterior afirmar: 
«És ciar que la professió docent és una professió específica»? 

La lógica de la identitat no funciona de la mateixa manera en 
diferents contextos. L'exercici de la sospita ens porta al dubte. 
L'experiéncia i les investigacions sistematiques confirmen que la 
societat i, molts cops fins i tot els mateixos ensenyants i altres 
membres de la comunitat educativa, perceben i valoren la docencia 
com una professió inespecífica, és a dir, com una professió que 
podria exercir qualsevol, que no su posa excessiva especificitat
especialització, que no cal gaire preparació ni qualificació per a 
ensenyar. 1, a partir d'aquí, molts cops, prové la manca de valoració 
i prestigi social de I'ensenyant. 

Per tant, quan s'afirma, aparentment de forma gratuHa, a I'inici 
de I'informe, que la docencia no és una professió inespecífica, el que 
es pretén és reafirmar i explicitar un principi que, malauradament, 
no s'assumeix en la realitat. 

Aquesta sencilla frase amaga un seguit de premises ocultes, tot 
constituint una declaració d'intencions que orientara I'informe sobre 
la formació del professorat universitario Aquests postulats encoberts 
serien els següents: 

1. La docéncia és una professió. 

2. Com totes les professions, és específica. 
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3. Si és específica, vol dir que té unes qualitats i unes carac
terístiques diferents de les de la resta de professions. 

4. Per aprendre aquestes qualitats i característiques especials cal 
una formació especial. 

5. El professorat universitari també és docent. 

6. El professorat universitari necessita una preparació específica 
per a desenvolupar la seva professió. 

Per tant, i tornant a I'interrogant que encapgala el títol d'aquest 
apartat, cal una formació inicial i permanent del professorat uni
versitari, no només per raons externes (avang deis coneixements 
científics i tecnológics, adaptació deis plans d'estudi a les necessitats 
del mercat, exigencia social d'una millora en la qualitat de I'ense
nyament universitari, competitivitat entre les diferents universitats 
nacionals i estrangeres, etc.) sinó, principalment, i com s'ha intentat 
demostrar, per raons fonamentalment intrínseques i essencials de la 
mateixa activitat. 

3. Un context problematic 

En un primer apartat, plantegem el context problematic que envolta 
la formació del professorat universitario Per una part, I'actual ine
xistencia de sensibilització sobre la necessitat d'una capacitació 
especial per part del professorat universitari; per una altra part, 
I'absencia d'iniciatives estructurades, coordinades i amb suport 
institucional de formació i perfeccionament de la funció docent 
universitaria. 

Ádhuc la constatació, referent a aquest tema, de la dissonancia 
que existeix en relació als ensenyants deis nivells no-universitaris, 
els quals reben formació pedagógica específica per a realitzar les 
seves tasques, així mateix, la formació del docent universitari és un 
camp de gran complexitat a causa de I'entrellat de diferents funcions 
que aquest ha de realitzar, i a causa també de la diversitat d'objectius 
que ha d'assolir la Universitat, com a servei públic, com a institució 
educativa, com a centre d'investigació, com a empresa que s'ha de 
gestionar i com a escenari cultural i de debat ideológic i polític. 

Aleshores, abans de formular diferents propostes i estrategies de 
formació de I'ensenyant universitari, abordem el que, el com, el per 
que de la Universitat i del professorat universitari i cap on van al 
nostre país. Un cop delineats certs criteris aclaridors sobre aquestes 
qüestions, es passa a tractar i desenrotllar el tema objecte d'estudi, 
que és la capacitació i el perfeccionament del docent universitari. 
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4. Historia i estructura de I'informe FPU 

L'lnforme FPU ha estat elaborat per una Comissió de treball de la 
"Subdirección General de Formación del Profesorado del Ministerio 
de Educación y Ciencia", a requeriment de Joaquín Prats, "Sub
director General de Formación del Profesorado". 

La Comissió ha estat formada per professors i professores de 
diferents universitats de I'estat espanyol, provinents d'Elrees del 
coneixement i, tots, amb gran experiencia en els temes de la formació 
del professorat, la formació permanent, la didactica universitaria i 
en projectes d'innovació en I'ensenyament superior. Aquest grup de 
treball va realitzar I'estudi durant el 1990 i el 1991. Es va portar 
a terme un recull prolix d'experiéncies, iniciatives, projectes, models, 
associacions, programes institucionals, tant nacionals com interna
cionals, en relació a la formació i el perfeccionament del docent 
universitario Es va realitzar una analisi de la documentació recollida 
i una selecció d'aquelles tendéncies i estratégies que es podien trans
ferir en millors condicions al nostre context i a la situació de les 
nostres universitats. Es va elaborar un model teóric de desenvolu
pament professional del docent universitari que es va concretar en 
un seguit de propostes i suggeriments a I'administració i a totes 
aquel les institucions responsables de la millora de la qualitat de I'en
senyament universitario L'lnforme FPU ha estat sotmés, préviament 
a la seva redacció definitiva, a I'opinió i el judici de diferents experts 
nacionals i internacionals de la pedagogia universitaria. Els dictaments 
corresponents han estat incorporats i han servit per a millorar el 
document. 

L'estructura i els eixos rectors de 1'"lnforme FPU" queden patents 
en el Grafic 1. L'"lnforme FPU" presenta tres parts principals. A la 
primera, es considera el marc contextual, legal, teóric i d'experiéncia, 
tant a nivell nacional com internacional, de la formació del professorat 
universitari; a la segona part, es proposa el model de desenvolupament 
professional i d'avaluació del docent universitari i a la tercera part, 
es concreta tot I'anterior en principis d'intervenció en la formació 
del professorat universitari, format per un seguit de propostes i 
suggeriments de com dur a terme la formació del professdrat de la 
universitat. 
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Gratic 1: Estructura de !'informe "La Formació de! Professorat 
Universitari" 

GEFERÉNCIES TEORIQUES) 0ITUAC,Ó NAC. I INTERNAc) 

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL DEL ~ 
DOCENT UNIVERSITARI 

PRINCIPIS D'INTERVENCIÓ EN 
LA FORMACIÓ DEL PROFES
SORAT UNIVERSITARI 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
DE LA PROPOST A 

AVALUACIÓ DEL 
PROF. UNIV. EN 
EL SEU CONTEXT 
SOCIO-PROFESS. 

5. La relació investigació/docéncia a la Universitat 

Es parteix de la base que la qualitat de la tasca docent i deis 
processos d'ensenyament-aprenentatge universitaris depenen, en gran 
mesura, de la qualitat de la preparació del professorat, tot tenint 
present la necessitat de garantir condicions materials, laborals i 
institucional s suficients perqué aquest pugui dur a terme la seva 
activitat pedagógica, investigadora i de gestió. 

Referent a la concepció del professor universitari, a l'lnforme es 
dóna la següent definició: 

.. El professor universitari és un professional que realitza un servei a 
través de la universitat. Ha de ser un professional reflexiu, crític, 
competent en I'ambit de la seva propia disciplina, capacitat per a 
exercir la docencia i realitzar activitats de recerca». (Informe FPU, 
1991, pag.38). 
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Dins de les tres tasques més importants que realitza el professor 
universitari (docencia, investigació i gestió) és de destacar el divorci 
existent entre docencia i investigació. 

El nostre plantejament parteix del principi de la connexió que ha 
d'establir-se entre la investigació i la docencia. La recerca hauria 
d'actuar com a nucli generador d'una docencia innovadora i de qualitat. 
Anar cap a una investigació no només centrada en la disciplina, sinó 
també en aspectes de la pedagogia universitaria, de I'activitat peda
gógica del docent, del processos d'ensenyament-aprenentatge i que, 
en general, ajudi afer progressar I'ensenyament universitario Aquest 
tipus de recerca s'hauria de valorar i prestigiar igualo més que la 
recerca tradicional sobre la disciplina, ja que s'insereix directament 
en el nucli de la millora docent. 

6. Panorama nacional i internacional 

En l'lnforme FPU es realitza una breu revisió de I'estat de la 
qüestió a I'estat espanyol i a I'estranger. Al nostre país, la formació 
del professorat universitari no ha obtingut, encara, un marc legal. 
Recentment s'han posat en marxa processos d'avaluació institucional 
del professorat. La valoració de la docencia ha estat superficial i 
positiva en tots els casos; no ha succe'it el mateix en relació a la 
investigació, per a la qual s'han aplicat procediments i criteris més 
acurats i estrictes en la seva analisi. 

En els darrers anys han sorgit iniciatives de diferents tipus que 
solen provenir de forma a'fllada de certes universitats, departaments 
o institucions com els ICE. Acostumen a centrar-se en convocatóries 
per a la millora de I'ensenyament universitari, com és el cas de la 
"Convocatoria de Proyectos para la mejora de la práctica docente» 
de la Universitat de Malaga durant el curs 1989-90, o en experiencies 
d'investigació i d'innovació pedagógiques, com el "Plan de Innova
ción Educativa» (PIE) de la Universitat Politecnica de Valencia. A la 
Universitat de Barcelona és de destacar la iniciativa duta a terme pel 
Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitaria (GAIU). 

En altres pa'isos, el panorama tampoc no és gaire encoratjador. 
Solament a Franc;:a, a alguns pa'fsos africans de I'area francófona i 
a un cert nombre d'estats de l'Europa de l'Est (en aquests darrers 
la formació és quasi obligatória), es troba un sistema de formació i 
perfeccionament del professorat universitari estructurat, institu
cionalitzat i centralitzat, amb pressupostos económics especials, 
amb un marc legislatiu específic i amb plans de formació de formadors. 
En el cas frances s'ha d'assenyalar la importancia de I'organització 
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de la formació inicial deis ensenyants universitaris al voltant deis 
CIES ("Centres d'lnitiation a l'Enseignement Superieur»). A la resta 
de pa'lsos analitzats, Alemanya (I'antiga RFA), Australia, Canada, 
Estats Units d'América, Gran Bretanya i Suécia, la formació i el 
perfeccionament docents es realitzen mitjangant una gran varietat de 
modalitats, programes, models d'organització i formes de finangament 
que no assoleixen, molts cops, el grau de coordinació i planificació 
suficient per a garantir una política coherent de millora universitaria. 
Com a exemples podríem citar el "Coordinating Committee for the 
Training of University Teachers» i el "Postgraduate Certificate 
Education» (PGCE) a la Gran Bretanya; el "Faculty Internship 
Programme» als EUA; els cursos específics de curta durada oferts 
per la Universitat de McQuarie a Australia; el "Centre d'lnvestigació 
Interdisciplinaria sobre Métodes d'Ensenyament a la Universitat» de 
la Universitat d'Hamburg. 

7. El desenvolupament professional del docent universitari 

Considerem que la capacitació i el perfeccionament del professor 
universitari estan inclosos en el gran concepte de desenvolupament 
professional, aquest darrer entés i referit a I'ambit universitari, 
com: 

" ... qualsevol intent sistemátic de millorar la práctica, les creences 
i els coneixements professionals del docent universitari, amb el propósit 
d'augmentar la qualitat docent, investigadora i de gestió. Aquest 
concepte inclou el diagnóstic de les necessitats actuals i futures d'una 
organització i deis seus membres , i el desenvolupament de programes 
i activitats per a la satisfacció d'aquestes necessitats». (Informe 
FPU, 1991, pág.111) 

El desenvolupament professional del docent universitari s'ha de 
contemplar doncs, dins el marc ampli de la vida professional deis/les 
professors/res i, per tant, hauria d'incloure els processos de selecció, 
de preparació inicial, de formació del professor novell, de perfec
cionament del professor experimentat, de promoció académica i de 
desenvolupament del departament com a centre neuralgic de I'activitat 
deis professors i professores. 

La referéncia al departament universitari és important ja que 
considerem que és la instancia directa i de principal responsabilitat 
a promoure i garantir una qualitat docent i investigadora del pro
fessorat. 

El model de desenvolupament professional que proposem, vol in
tegrar tres dimensions inseparables i essencials del fer universitari: 
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~ la investigació, la innovació i la formació mitjan<;:ant una reflexió 
Q¡ rigorosa sobre la propia practica professional. 
u.. 
(1) 

:~ Grafie 2. Model de DPDU (Desenvolupament Professional del Doeent 
~ Universitari) 
:> 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI 

REFLEXIÓ 
SOBRE LA 
PRAcTICA 
PROFESSIONAL 

RECERCA SOBRE 
AREA CONEIXEMENT 

INVESTIGACIÓ 
PEDAGÓGICA 

INNOVACIÓ 
PEDAGÓGICA 

Una reflexió que, de forma individual i col·lectiva, aposti per la 
problematització de la propia tasca, pel qüestionament de la funció 
docent, per la sensibilització sobre els processos d'aprenentatge i 
d'autonomia intel·lectual de I'alumne universitari, per I'autocrítica 
enfront de les rutines, per I'atenció sobre el fracas universitari, per 
la indagació sobre la millora deis sistemes d'avaluació, per I'exigencia 
d'una etica professional i per la inquietud sobre els valors i els 
models de vida que es transmeten. 

Una reflexió que és doncs, punt de parten<;:a i condició necessaria 
per a desenvolupar la tasca investigadora. Una investigació referida 
tant a la disciplina com a la mateixa docencia, a I'entorn deis processos 
d'ensenyament-aprenentatge de I'aula universitaria i sobre la didactica 
de la propia materia. Cal repensar una docencia que s'hauria de 
caracteritzar pel seu taran na innovador; innovació tant en el contingut 
com en la metodologia. Practica innovadora que suposaria una 
actualització constant mitjan<;:ant la qual, el docent es posa al dia en 
els aven<;:os de la seva especialitat, tot incorporant i compartint amb 
els alumnes les seves investigacions sobre la disciplina, i que implica, 
també, una renovació contínua en la metodologia d'ensenyament 
d'aquella area de coneixement. Tot aixo, garantiria el perfeccionament 
docent. 
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8. Propostes institucionals organitzatives de formació 
perfeccionament 

Tot aixó s'ha intentat concretar en un seguit de propostes i de 
suggeriments institucionals i organitzatius que promoguin i estimulin 
el col'lectiu del professorat universitari a millorar, de forma volun
taria i responsable, la seva professionalitat. 

Gr8fic 3: Principis d'intervenció en la formació del professorat 
universitari 

CRITERIS 
DE 

FORMACIÓ 

ESTRATEGIES 
DE 

FORMACIÓ 

SUGGERIMENTS INSTITUCIONALS 

Compromisos institucionals 

1. Millora de condicions d'actuació 
professional 

2. Temps per a la reflexió sobre 
la practica 

3. Pressupostos, projectes, mi
llora de la qualitat d'enseny. 

4. Desenvolupament d'experi
mentacions pedagogiques i 
projectes de didactiques espe
cials 

5. Convocatoria de projectes 
d'investigació i innovació do
cent 

6. Investigar models innovadors 
de gestió administrativa uni
versitaria 

7. Organitzar la distribució de 
recursos didactics al servei del 
professorat 

8. Millora del projecte docent 

I 

Suggeriments organitzatius 

1. Creació del Centre Estatal per 
a la Coordinació d'lniciatives 
sobre la Formació del Profes
sorat Universitari 

2. Col'laboració entre universitat 
i món del treball 

3. Promoció d'lnstituts Universi
taris de Desenvolupament Pro
fessional i Investigació Educa
tiva 

4. Desenvolupament de I'orienta
ció didactica deis Vice-recto
rats d'Ordenació Académica o 
creació deis Vice-rectorats de 
Oualitat de l'Ensenyament 

5. Organització d'un Master de 
Docéncia Universitaria 

6. Potenciació de la dimensió for
mativa docent deis departa
ments universitaris 

7. Mesures per a afavorir la con
tractació, la integració i el 
desenvolupament professional 
docent del professorat 

131 

r-
1)) 

"t:J 
(1) 
Q. 
11) 

10 
o 

10 
¡¡j" 
1: 
:l 
<" 
(1) .. 
IJ) 
;:::;: 
11), .. 
¡¡j" 



... 
CI) ... ... 
CI) 
LL 

.~ 

.!: 
C) ... 
:;: 

8. 1. Compromisos institucionals 

No es pot obviar la dimensió institucional que té I'actuació profes
sional del docent universitario Garantir certes condicions de treball, 
facilitar la utilització de recursos suficients i desenvolupar una gestió 
al servei de la qualitat universitaria, haurien de formar part d'una 
política incentivadora de la millora docent. Per tant, des de I'ambit 
institucional, la formació i el perfeccionament professional deis docents 
universitaris es podria estimular i facilitar mitjanyant les següents 
mesures i iniciatives: 

a) Mil/orar les condicions en qué el professorat desenvolupa la 
seva activitat. Cal disminuir la ratio d'alumnes per aula i d'alumnes 
per professor; flexibilitzar la configuració i I'ús deis espais; combatre 
un cert esperit meritocratic que sol allunyar els docents de la preo
cupació per una qualitat de I'ensenyament; promocionar un clima de 
millora i de professionalització universitaris entre els diferents 
membres de la comunitat educativa. 

b) Procurar temps per a la formació i la reflexió sobre la practica 
professional. En concret es suggere.ix I'establiment de períodes 
sabatics. 

c) Financ;ar projectes de mil/ora de la qua/itat de I'ensenyament. 

d) Oesenvolupar experimentacions pedagogiques i projectes de 
didactiques especials en els plans d'estudi. Aix6 significaria poten
ciar la recerca de didactiques generals i especials per a cada area i 
I'especialització del coneixement. 

e) Convocatories de projectes d'investigació i d'innovació docents. 
Tindran com a finalitat principal la millora de la practica docent. 
Podrien referir-se a: plans departamentals de formació i avaluació; 
models d'avaluació institucional del professorat; propostes d'innovació 
de metodologies docents; tecniques d'avaluació del procés d'ense
nyament/aprenentatge; disseny, desenvolupament i avaluació de 
propostes organitzatives de docencia; disseny de programes i 
elaboració de materials per al desenvolupament professional; 
introducció de noves tecnologies en I'ensenyament universitario 

f) Investigar sobre models innovadors de gestió administrativa 
universitaria. Serviria per promoure models de gestió agils i actua
litzats. 

g) Organitzar la distribució de recursos didactics al servei del 
professorat. Consistiria a oferir recursos metodol6gics i formació 
per a la seva utilització adequada. 

h) Mil/ora del projecte docent. Cal augmentar la qualitat i la 
rellevancia deis projectes docents en els concursos aplaces. 
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8.2. Suggeriments organitzatius 

Es tracta de crear suports organitzatius en el marc de la institu
cionalització de les propostes formatives i de perfeccionament docents. 

a) Creació del "Centre Estatal per a la Coordinació d'lniciatives 
sobre la Formació del Professorat Universitari». Aquesta organització 
tindria com a finalitats principals: el finangament de projectes de 
millora de I'ensenyament universitari; la coordinació de les iniciatives 
que provenen de diferents administracions i institucions auton6miques; 
I'impuls d'experiéncies de caracter didactic; la difusió de documentació 
didactica; la creació d'una xarxa d'intercanvi d'experiéncies i mate
rials pedag6gics; I'assessorament al professorat en el desenvolupa
ment de projectes d'innovació; la investigació sobre el camp de la 
formació; I'analisi i el diagn6stic de necessitats futures. 

b) Co¡'¡aboració entre les universitats i el món del trebal/. Aquesta 
col'laboració tindria com a finalitats principals: beneficiar-se de 
I'experiéncia professional del camp de la producció, els serveis i 
I'empresa en general; promoure I'intercanvi tecnol6gic; adequar 
certes estratégies formatives de I'empresa a I'aula universitaria; 
establir convenis d'intercanvi de professionals i de practiques deis 
estudiants de segon i tercer cicle. 

c) Promoure e/s "Instituts Universitaris de Desenvolupament 
Professional i Recerca Educativa. Tindrien com a tasques principals: 
impulsar experiéncies, assessorar projectes, publicar informes, 
organitzar iniciatives, potenciar equips docents d'investigació; co
ordinar iniciatives; facilitar documentació didactica; elaborar i 
difondre materials de suport a la docéncia. Aquestes funcions podrien 
desenvolupar-se als ICE (Instituts de Ciéncies de l'Educació) sempre 
que aix6 fos possible o desitjable; en cas contrari, serien de nova 
creació. 

d) Desenvolupament de I'orientació didactica deis Vice-rectorats 
d'Ordenació Académica o crea ció de Vice-rectorats de Qualitat de 
l'Ensenyament. Amb aquesta proposta s'intenta que, des de diferents 
instancies de gestió de la Universitat, es concreti la preocupació per 
la millora de I'ensenyament. 

e) Organització d'un Master de Docéncia Universitaria. Alguns deis 
continguts d'aquesta proposta de tercer cicle serien: la naturalesa 
del procés d'ensenyament/aprenentatge universitari; la concepció i 
les característiques del professor universitari i la seva profes
sionalitat; I'estudi de la Universitat com a institució cultural, social, 
académica, organitzativa, etc.; el coneixement de la dinamica de 
I'aula universitaria; la teoria, el disseny i el desenvolupament curri
cular universitari; el domini d'estratégies de recerca educativa; 
I'aprenentatge i el maneig de técniques instrumentals per a la docéncia. 

133 

r
DI 

" CD 
Q. 
DI 

10 
o 

10 
m' 
e: 
:J 
cE' 
CD ... 
111 
;:o: 
DI' ... 
m' 



f) Potenciació de la dimensió formativa docent deis departaments 
universitaris. Algunes de les funcions formatives deis departaments 
es podrien centrar a: organitzar sessions d'assessorament per als 
professors novells; assignar tutors de docencia als professors novells; 
crear la figura del Coordinador de curs; potenciar un clima de 
col'laboració i d'intercanvi d'experiencies entre els docents; orien
tar les reunions formals del departament cap a temes relacionats 
amb la millora de I'ensenyament universitario 

g) Mesures per a afavorir la contractació, la integració i el 
desenvolupament professionals del professorat. Parar atenció als 
processos de captació, reclutament, selecció, incentivació i formació 
del professorat contractat per a garantir-ne les óptimes condicions 
de professionalitat. 

8.3. Seguiment i avaluació de les propostes 

La demanda de seguiment de la pro posta de formació del professorat 
universitari pretén evidenciar un defecte freqüent que cal evitar: el 
de posar en marxa experiencies i iniciatives sense demanar-se pel 
resultat ulterior. 

De I'avaluació deis resultats i deis processos desencadenats en la 
posada en marxa de les propostes i suggeriments plantejats, sorgirien 
les decisions pertinents per a millorar les polítiques de formació i 
perfeccionament del professorat universitario 

9. Cap a una universitat millor 

En un estudi realitzat el 1988 ver V. Benedito i altres a la Univer
sitat de Barcelona sobre la innovació en I'aprenentatge universitari, 
ja apareixia la gran preocupació per la millora deis metodes 
d'ensenyament universitaris i, en general, per la qualitat de la docencia 
a I'ensenyament superior. Ja aleshores es percebia el gran compromís 
i la responsabilitat que hauria d'assolir el col'lectiu pedagógic per a 
donar resposta i ajut a ra posada en marxa de processos de millora 
de la didactica universitaria, tot alertant sobre I'absencia 
d'aportacions rellevants que, fins aleshores, s'havien realitzat des 
d'aquests ambits. 

"Otra gran premisa, punto de partida de la investigación, es la nece
sidad de contribuir al desarrollo de una Didactica universitaria. No es 
precisamente el nivel universitario -y dentro de él su profesorado- el 

134 



que mantiene una actitud más positiva hacia la renovación pedagógico
didáctica de sus enseñanzas ( ... ) el profesorado, en su mayoría, aún se 
muestra reticente a todo lo pedagógico. Entre otros motivos quizá porque 
tampoco la Pedagogía y la Didáctica han realizado excesivas aporta
ciones científicas que "convenzan» a unos docentes que, por otra 
parte, en un elevado porcentaje, son conscientes de la insuficiencia de 
sus métodos de trabajo.» (Benedito, V. i altres, 1988, pago 10) 

Tenim I'esperanga que la posada en marxa de projectes i iniciatives 
individuals, col·lectives i institucionals de millora professional deis 
docents universitaris ens ajudin a combatre, com diu Rotger en la 
citació que hem reproduH a I'inici, aquesta "lIei de ferro de la 
inercia» que no deixa avangar la nostra Universitat. 
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