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Algunes notes sobre 
la formació del 
professorat 
Salvador Carrasco ¡Calvo * 

Parlar sobre la formació del 
professorat a Catalunya i Euro
pa, en el marc d'una reforma 
educativa i de les prioritats 
europees del 1993, considerant 
la formació inicial i la permanent, 
no és tasca facil. Aquest és, 
peró, I'encarrec rebut i el 
compromfs adquirit. Sóc con s
cient d'algunes de les limitacions 
d'aquestes pagines, que provenen 
de la complexitat mateixa de les 
qüestions plantejades. Amb tot, 
no he renunciat a opinar amb 
Ilibertat sobre la nostra situació 
actual, referint-me tant a 
aspectes globals com a re a
litzacions i programes concrets, 
i fent-ho sense les limitacions i 
condicionaments que imposen, 
sovint, les representacions 
institucionals. 

Cal situar la nostra ex
periéncia en el seu lIoc precís i 
en el seu context europeu, sense 
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entusiasmes de neófits (fa molts 
anys que aquest país mira a Eu
ropa i hi actual, i sense derro
tismes pessimistes (que desco
neixen la situació real de Cata
lunya). Fa molts anys que la 
dimensió europea i I'obertura de 
la innovació pedagógica interna
cional és un fet en la formació 
permanent deis professors 
catalans (l'Escola d'Estiu naixia 
impulsada en part ja per aquestes 
idees, I'any 1914). La situació 
europea actual planteja uns 
reptes nous i amb una urgéncia 
com mai no s'havia presentat 
fins ara. El record d'aquella 
tradició de renovació pedagógica 
europeista no es pot esgrimir per 
amagar la novetat de la situació 
i la necessitat d'un fort revulsiu 
que desvetlli la consciéncia 
deis problemes que ja tenim 
plantejats. 

Una educació per a la 
construcció d'Europa 

Per a la construcció d'Europa 
és necessaria una clara identitat 
cultural de les seves regions en 
el marc general d'una civilització 
plural i una projecció histórica 
comuna. La construcció d'Europa 
esta basada en el fet del 
multiculturalisme i la diversitat 
amb fonts comunes. L'educació 
hi té, en aquesta construcció, un 
paper clau per exigéncies de 
lógiques socials i culturals 
autonomes respecte del món 
económic i del lucre, pero també 

153 



Salvador Carrasco ¡Calvo 

relacionades de fet amb la 
racionalitat economica que ins
pira la inquietud comunitaria i 
I'actual sensibilitat europea pel 
món de I'educació. 

És d'interés constatar el 
retard existent en els inter
canvis culturals, en la superació 
de barreres idiomatiques i en la 
identificació deis europeus com 
a tals, respecte deis intercanvis 
economics. I és encara més 
preocupant comprovar que la 
mobilitat en els intercanvis 
educatius, promoguda pels pro
grames comunitaris específics, 
va establint una desigualtat en 
detriment deis pa'(sos del sud 
que, també de fet, potser estem 
contribuint a financ;:ar la mobilitat 
deis europeus deis pa'(sos rics, 
desaprofitant oportunitats per 
beneficiar-nos-en en la mesura 
que ho podríem fer. No voldria 
ser simplista, pero la constatació 
d'aquesta conjuntura ens ha de 
moure a dinamitzar una estrate
gia que permeti canviar una 
tendencia tan negativa, fins i tot 
tenint present que Catalunya és 
la nacionalitat capdavantera de 
I'Estat en el tema. 

La creació d'un espai educatiu 
europeu ha esdevingut un deis 
temes majors de la construcció 
d'Europa. Aquest espai educatiu 
és una exigencia de les 
transformacions economiques 
previstes per al 1993 i, des 
d'aquesta perspectiva, les 
polítiques educatives pro
gramades pels organs comu
nitaris intenten potenciar 
l'Europa de I'educació. La creació 
d'aquest espai educatiu europeu 
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va més enlla de les exigencies 
del mercat interior europeu. La 
presencia de Catalunya en la 
creació de noves xarxes euro
pees d'ensenyants i en la 
programació de noves iniciatives 
de formació deis docents, és un 
fet significatiu que cal potenciar 
coordinant esforc;:os i iniciatives, 
incrementant i tenint cura de la 
dimensió europea en les nostres 
activitats, i participant acti
vament en les organitzacions no 
governamentals comunitaries a 
la formació del professorat. 

La diversitat deis sistemes 
educatius europeus i les múlti
ples diferencies que separen Ilurs 
formes d'organització i funcio
nament fan palesa la diversitat 
de les tradicions pedagogiques 
regionals i condiciona la formació 
deis ensenyants, malgrat les 
mesures d'harmonització que 
s'instrumenten, com són 
I'allargament de I'escolaritat 
obligatoria o la tendencia a igua
lar la durada deis cicles deis 
estudis. 

S'ha dit amb raó que "1'Europa 
de I'educació podra ser un camp 
d'enfrontaments com ho és 
l'Europa social" (Leclerq-Rault, 
1989, pag.128). La comparació 
és ben grafica, a la vista de la 
lentitud i les incomprensions amb 
que s'ha anat obrint camí la Carta 
Comunitaria deis drets socials 
fonamentals deis treballadors. 

La creació i I'evolució de di
versos programes d'acció edu
cativa de la Comunitat, des del 
1976 al 1989, ens permet afir
mar que s'han posat les bases 
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d'una acció educativa a la C.E. i 
que existeixen ja tendencies 
profundes i experiencies que 
configuren I'espai educatiu de que 
venim parlant (Consell, 1986; 
Company, 1989; Majó,1989). 
Els objectius que caldra assolir 
s'orienten cap al reconeixement 
deis drets de tots els ciutadans 
europeus a rebre la formació que 
els permeti esdevenir realment 
ciutadans de pie dret, i cap a la 
superació del fracas escolar. 

Els sistemes educatius han de 
possibilitar una formació de base 
amplia, polivalent i específica 
alhora, garantida per la 
intervenció moderada i eficaQ 
deis poders públics, i equilibra
da per la participació deis agents 
socials directament implicats en 
la construcció d'un model 
educatiu mixt (privat/públic), 
que garanteixi la qualitat de 
I'escola en tot el seu conjunt. 
L'Europa de I'educació només es 
pot construir sobre la base de la 
diversitat i del pragmatisme; 
sobre el pluralisme i la qualitat 
de I'oferta educativa i sobre la 
transferencia efectiva de com
petencies a les regions europees. 

Malgrat el que s'ha Elit abans, 
és cert que el procés económic i 
la competitivitat de I'empresa a 
Europa han estat el detonant que 
ha permes l'avenQ comunitari en 
materia d'educació. La desigual 
industrialització europea s'ex
plica históricament, entre 
d'altres factors, per la capacitat 
d'adaptació a les tecnologies 
modernes i per I'impacte que hi 
tenen els sistemes educatius. Uns 
sistemes educatius poc adequats 

a les noves situacions contri
bueixen, sens dubte, a perpe
tuar estructures i valors arcaics 
i al manteniment de sistemes 
profuctius poc competitius. Eu
ropa és un deis més importants 
mercats del món i per tenir una 
tecnologia capaQ de competir 
necessita la reforma i millora de 
la qualitat deis seus sistemes 
educatius. En la nostra situació, 
s'ha dit, I'educació és "un fac
tor d'estrangulament del nostre 
desenvolupament i base única 
possible del nostre futur 
progrés" (Majó, 1988). 

La introducció de la 
dimensió europea en 
I'educació 

La realització del mercat únic 
interior de 1993 ha impulsat la 
introducció de la dimensió euro
pea en I'ensenyament, per tal de 
"reforQar en els joves la 
identitat europea i aclarir-Ios el 
valor de la civilització europea", 
per "preparar els joves per a la 
seva participació en el desen
volupament económic i social de 
la Comunitat", per "fer-Ios 
prendre consciencia deis avan
tatges que en suposa" i "millorar 
Ilurs coneixements de la 
comunitat". 

S'ha previst un conjunt 
d'accions que afecten la formació 
del professorat, tant la inicial 
com la permanent, i que intenten 
promoure mesures encaminades 
a estimular el contacte entre 
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alumnes i professors de diferents 
pa'isos; I'elaboració de materials 
didactics; la implantació de la 
dimensió europea en activitats 
de formació permanent i ajuts 
que facilitin manten ir-se al dia 
sobre les activitats de la 
Comunitat. 

Les dificultats sorgeixen en 
el moment de concretar defini
cions del que s'entén per di
mensió europea. Tradicions 
educatives i sensibilitats molt 
diferenciades fan difícil I'acord 
i el treball practic conjunt. 

Recentment s'han engegat 
algunes iniciatives que apunten a 
la introducció estructurada de la 
dimensió europea en els curricula 
base de primaria i secundaria, i 
es comencen a donar les pri
meres passes en la creació de 
catorze xarxes d'institucions de 
formació per treballar temes 
concrets en aquesta línia. La 
preparació d'aquestes xarxes és 
prevista com un instrument de 
formació personal i de preparació 
de futurs professionals de la 
docéncia, en el marc de la lIiure 
circulació de professionals a 
partir del 1993 (Vaniscotte, 
1990). El Col·legi de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciéncies de Catalunya n'és 
organitzador d'una. Aquesta 
mateixa institució organitza 
d'enQa una década activitats 
formatives sobre temes euro
peus amb la participació de 
formadors procedents de di
versos pa'isos de la Comu
nitat. 
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Els intercanvis entre grups 
d'alumnes europeus és, també, 
una iniciativa en marxa, poten
ciada des de diversos programes 
europeus (Vilarmau, 1991). La 
mateixa Generalitat de Cata
lunya, a través de l'Oficina de 
Cooperació Educativa i Científi
ca amb la Comunitat Europea, ha 
realitzat algunes convocatories 
per facilitar i promoure aquests 
intercanvis. Les limitacions 
pressupostaries ha originat una 
manca de mitjans i recursos per 
a intercanvis que arriba a 
situacions realment absurdes, i 
que fan palesa la situació de 
desfasament entre les expecta
tives deis programes mateixos i 
les realitzacions concretes. 
L'esforQ d'alguns deis nostres 
col· legues universitaris i 
secundaris, i la dedicació inten
sa de molts administradors, 
mereix més respecte i consi
deració institucional, trad u"its en 
termes de suport técnic, logístic 
i economic. A la fi, al darrere 
deis intercanvis i del treball 
europeu, hi ha persones con
ven¡;;udes del futur que té el que 
porten entre manso 

En el moment d'escriure 
aquestes notes sobre la dimensió 
europea, m'assabento de I'or
ganització d'un curs sobre "Di
mensió Europea" per part del 
Departament d'Ensenyament, que 
s'impartira en diferents ciutats 
catalanes a partir d'aquest 
curso 
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Algunes tactiques 
recoma nades per la 
Comissió per al període 
1989-1992, i la nostra 
situació 

A la comunicació de la 
Comissió de les Comunitats 
Europees "Educació a la Comu
nitat Europea. Perspectives a 
mitja termini: 1989-1992", s'hi 
indiquen les prioritats comu
nitaries per a la política educa
tiva de formació del professorat. 
En destaquem algunes pel seu 
interes i pel retard amb que les 
plantegem a Catalunya: 

- centrar la formació regular 
del professorat en el Iloc de 
treball: "fomentar els projectes 
de desenvolupament dins els 
centres d'ensenyament i la 
formació del professorat en el 
Iloc de treball"; 

- crear relacions més es
tretes entre el món de I'educació 
i el del treball; 

- fomentar una activa c o 1·1 a
boració entre I'escola i els pa
res; 

- incrementar les activitats 
complementaries en la formació 
i el treball, per elevar la cons
ciencia del professorat pel que 
fa als temes de la igualtat sexual. 

Per propia experiencia en el 
camp de la formació del pro
fessorat, puc constatar la lenti
tud amb que s'avanQa en la 
direcció d'aquests objectius. Els 
ritmes i el temps deis plani
ficadors europeus no són els deis 

centres, ni els de les nostres 
administracions, ni els deis 
mateixos docents o el de les 
entitats professionals impli
cades. 

L'autonomia deis centres i la 
disponibilitat de recursos per a 
formació del professorat en el 
Iloc de treball, en funció de 
projectes concrets de centre, 
s'ha d'articular amb el procés 
descentralitzador de les admi
nistracions i amb els mecanismes 
adequats de control. El paper 
dinamitzador d'una inspecció 
eficaQ, proxima als centres, és 
una de les claus de volta per al 
bon funcionament d'aquesta 
formació, que demana la 
professionalitat deis agents 
implicats: equips de professors, 
equips directius assessors i 
experts externs. Tot aixo no 
s'improvisa ni es resol a forQa 
de decrets del DOGC o del BOE. 
Es tracta d'iniciar experiencies 
concretes amb grups de profes
sors que detectin necessitats 
reals de formació, en funció de 
projectes de centre i en I'horari 
laboral del professorat. El canvi 
que cal fer és enorme i la nostra 
realitat, poc esperanQadora en 
aquest punto 

D'altra banda, la situació deis 
equips directius en els centres 
públics és ja insostenible; el 54% 
deis directors de centres d'EGB, 
el 40% de BUP i el 59% de FP a 
l'Estat espanyol, no són escollits 
pels consells escolars, sinó no
menats directament per I'ad
ministració. No disposo de les 
dades catalanes, pero no se'n 
desviaran excessivament, d'a-
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questes. L'organització d'acti
vitats formatives per a directors 
i la incentivació real de la seva 
tasca són mesures adequades, 
per6 insuficients i allunyades de 
la formació d'equips directius als 
centres, en la línia suggerida. 

Finalment, I'assistencia 
d'experts i asssessors externs 
als centres pressuposa una 
autonomia de gestió econ6mica i 
un increment de les partides 
pressupostaries del centre. S'ha 
previst fer-ho així? 

El panorama no és, tampoc, 
excessivament reconfortant pel 
que fa a les al tres proritats. Els 
problemes, per6, no es poden 
formular com si fossin qüestions 
irresolubles: cal desconfiar de 
posicions que no comptin amb la 
capacitat de reacció i resposta 
deis docents. Tampoc no s'ha 
d'esperar tot d'una la reforma 
global del sistema educatiu, com 
si es tractés d'una acció 
transformadora per se deis mal s 
que pateix la nostra educació. Cal 
relativitzar qualsevol reforma 
global del sistema educatiu i -en 
la nostra situació- qüestionar el 
seu exit si aban s no s'ha 
planificat gradualment la for
mació permanent del professorat 
implicat, i si aquesta no s'ha anat 
realitzant al ritme del procés 
d'implantació generalitzada del 
nou sistema. A la fi, de la refor
ma quedara al16 que professors, 
pares, alumnes i administradors 
hagin estat capagos de fer 
coordinant esforgos, recursos 
escassos i grans dosis de 
professionalitat. L'experiencia 
de reformes anteriors ens ha 
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acostumat a ser realistes i a 
desconfiar de grans reformes 
que acostumen a canviar les 
estructures i els noms de les 
coses, sense entrar en qüestions 
metodol6giques i pedag6giques. 
L'entusiasme deis docents pel seu 
treball professional i la com
petencia i eficacia tecnica de 
I'administració són tant o més 
importants, per a qualsevol re
forma educativa, que els recur
sos materials disponibles i in
dispensables. 

La formació deis docents 

La formació del professorat 
és un factor determinant de la 
millora de qualitat del sistema 
educatiu. La rapidesa i I'ac
celeració deis canvis, en tots els 
camps, imposa als ensenyants 
una autoexigencia professional de 
renovació pedag6gica i capa
citació per a noves metodologies 
i programes. Amb afirmacions 
com aquestes inicien Blackburn i 
Moisan (1987) un estudi com
paratiu sobre la formació deis 
ensenyants, encarregat per la 
Comissió de les Comunitats 
Europees. 

Considero interessant, co
mengant per la formació inicial 
deis docents, destacar I'exis
tencia, a tots els paIsos 
comunitaris, d'una dualitat de 
sistemes de formació inicial 
corresponents als nivells primari 
i secundari superior (amb 3 o 4 
anys d'estudis superiors majo-
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ritari ame nt un ive rsitar i s, el 
primer; de més de 5 anys 
d'estudis universitaris, amb 
estad es de 6 a 18 mesos en cen
tres escolars, els segons). La 
formació inicial deis professors 
de la secundaria inferior segueix 
en alguns pa'lsos el primer model, 
i en d'altres el segon, i és el 
nivell amb més diversitat de 
situacions. Com a grans tenden
cies, en destaquen una propensió 
a I'allargament de la durada deis 
estudis per als ensenyants de 
primaria, i una comuna inquietud 
per la manca de formació 
professional pedagogica 
didactica deis de secundaria. 

La nostra situació no és una 
excepció en aquest context. La 
insuficiencia deis estudis inicials 
deis actuals professors d'EGB i 
la manca de formació profes
sionalitzadora docent deis de 
secundaria nohan estat tractades 
amb rigor a la LOGSE, que torna 
a reproduir la situació mantin
guda fins ara, allunyant-nos de 
tendencies europees. Hem 
perdut, segurament per decades, 
una oportunitat historica, de 
greus conseqüencies profes
sionals. És més, el tractament 
que la jurisprudencia espanyola 
esta fent de la {unció docent 
habilita de fet els Ilicenciats o 
equivalents de qualsevol espe
cialitat a impartir la docencia a 
secundaria, amb que s'acaba amb 
la concepció de la docencia com 
una professió. El M.E.C. i els 
Tribunals Superiors espanyols 
han dificultat, de fet i per molts 
anys, l'avenQ cap al cos únic 
d'ensenyants (una aspiració que 

alguns deis autors de la reforma 
havien defensat fins no fa gaire) 
i la definició legal d'una professió 
necessitada del reconeixement de 
la societat i de la forQa que prové 
de la unitat d'una sola i gran 
organització professional. Només 
una visió estreta i corpora
tivista, que tanca els docents en 
els compartiments estancs 
d'altres professions, en podria 
sortir beneficiada a poc que 
badessin. La tasca que cal 
realitzar ara pel col'lectiu 
professional deis docents del país 
és enfortir i cohesionar esforQos 
i plantejar a I'administració ca
talana la urgencia d'una política 
que afavoreixi, i no disgregui, 
la professió docent. 

De fet, tornant al fil princi
pal d'aquest punt, ens trobem 
amb professionals de I'ense
nyament amb trajectories i 
formacions amb metodes i Mbits 
de treball, ben diferenciats; amb 
mancan ces diferents a la seva 
formació inicial; amb status 
socials i retribucions diferents. 
En el futur, segons les dis
posicions de la LOGSE, alguns 
d'ells s'hauran de trobar junts 
als mateixos centres. Una visió 
de futur reclama caminar cap a 
la superació de les velles 
polemiques entre "mestres" i 
"llicenciats", en la comuna 
afirmació de la condició de 
professionals de la docencia. 
Sens dubte, ens hem de situar 
davant d'un procés de pro
fessionalització amb tasques 
noves i situacions fins ara, 
encara avui, desconegudes. 
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L'informe Blackburn-Moisan 
comenta, entre d'altres punts, 
que la formació permanent del 
professorat a la C.E. esta 
organitzada de manera poc es
table i que es tendeix a la millora 
de la coordinació de les diverses 
ofertes de formació. La man
canga de recursos economics i 
la recerca d'eficacia per aquesta 
formació aconsellen ser molt 
prudents en el moment de 
programar actuacions i de no 
suscitar expectatives desme
surades. La manca de claredat 
en la definició deis objectius 
d'aquesta formació és, també, 
una situació generalitzada a Eu
ropa. La formació académica i de 
continguts, pero també ha d'a
tendre I'actualització de la 
competencia pedagogica i di
dactica, I'actualització que 
capaciti per a I'orientació esco
lar i la teoria. La formació per
manent és un dret i un deure deis 
docents i deis equips de profes
sors, i un deis grans problemes 
comunitaris és que la major part 
de docents no participa en els 
programes de que parlem. 

La nostra situació no és gaire 
diferent del que acabem 
d'assenyalar. Existeix una co
ordinació d'iniciatives de 
formació permanent exercida pel 
Departament d'Ensenyament, a 
partir de la subvenció i I'ajut 
públic a iniciatives socials i deis 
ICE. En els darrers anys, hem 
vist millorada i potenciada 
aquesta coordinació des d'unes 
línies d'acció basicament 
compartides per la comunitat 
educativa catalana. Aquesta 
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coordinació s'ha comptabilitzat 
amb iniciatives propies del 
Departament, especialment les 
referides a la reforma. 

Del panorama de la formació 
permanent, el que més en pre
ocupa és el professorat de la 
futura secundaria obligatoria, 
atribu'ida a Ilicenciats o 
equivalents (LOGSE, art. 24) i a 
mestres (Transitoria 4a de la 
mateixa Ilei). La nova etapa, com 
a secundaria que és, haura de 
posar I'accent en I'expressió 
-comprensió per mitja deis 
símbols lingüístics o numerics. 
Els nous conceptes i la seva 
sistematització demanen del 
professorat d'aquest nivell una 
preparació científica i didactica 
específica, per arees i materies, 
i una adequada comprensió del 
procés d'iniciació i maduració del 
pensament abstracte. La nova 
etapa no és un afegit a I'EGB, ni 
pot ser tampoc un inici precipitat 
del que fins ara es feia a BUP. El 
seu professorat haura de ser 
preparat adequadament en els 
nous continguts interdisciplinaris 
(que no s'ha previst ni a les 
escoles de professorat d'EGB ni 
a la Universitat); del procés 
d'aprenentatge adient a I'edat 
deis adolescents; deis processos 
d'iniciació i configuració del 
pensament abstracte i de la 
personalitat deis individus; de 
I'orientació de la tutoria. Ni la 
major part deis mestres, ni la 
deis Ilicenciats ha rebut una 
formació específica i completa 
per a la docencia en aquesta nova 
etapa. ¿Caldra insistir en la ur
gencia d'un pla d'actuació 
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immediata (potser disposem no
més de dos anys) per reciclar el 
professorat que ensenyara en 
aquests nivells? S'han de conci
liar les exigéncies de nivell de 
continguts de la nova secundaria 
obligatoria amb la democratit
zació de I'ensenyament. Aquest 
és el repte en una situació de 
diversitat a I'aula que no hem 
viscut fins ara deis 12 als 16 
anys. 

Insistia abans en la necessaria 
professionalitat deis docents com 
a la clau de la reforma. Ara és 
just afirmar que, si les admi
nistracions no ofereixen els 
mitjans i recursos imprescindi
bles als centres per detectar i 
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Esta colaboración 
plantea algunas 
cuestiones referidas a 
la formación permanente 
del profesorado en 
Cataluña, desde la 
perspectiva de la 
situación europea y de 
los nuevos retos del 
programa de acción 
comunitaria en materia 
de educación. En primer 
lugar, se sitúa la 
educación en la 
construcción de Europa y 
en la creación de un 
espacio educativo propio 
que, motivado como está 
por exigencias económi
cas y de competitividad 
tecnológica y empresa
rial, va más al/á y 
obedece a exigencias 
socioculturales de la 
civilización europea. La 
introducción de la 
dimensión europea en la 
educación es un hecho 
significativo y una 
prioridad comunitaria 
que tiene algunas 
concreciones significa
tivas en Cataluña. El 
autor señala algunas de 
el/as, sin ánimo de 
exhaustividad, atendien
do a su continuidad y 
proyección en instancias 
europeas. Finalmente, se 
analizan algunas 
tácticas recomendadas 
por la Comisión para el 
periodo 1989-1991 y 
las tendencias generales 
europeas en la forma
ción inicial y permanen
te del profesorado. 
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Abstracts 

Cette col/aboration se 
pose quelques questions 
sur la formation 
permanente des 
professeurs en 
Catalogne, la situation 
européenne et les 
nouveaux défis du 
programme d'action 
communautaire 
d'éducation en 
perspective. 
O'abord, on place 
I'éducation dans la 
construction de l'Europe 
et dans la création d'un 
domaine éducatif propre 
qui, en tant que motivé 
par des exigences 
économiques et de 
competitivité 
technologique et 
patronale va plus loin et 
obéi á des exigences 
socio-culturel/es de la 
civilisation européene. 
L 'introduction de la 
dimension européene 
dans I'éducation est un 
fait important et une 
priorité communautaire 
qui posséde certaines 
concrétions 
significatives en 
Catalogne. L 'auteur en 
souligne quelques-unes, 
sans aucune intention 
d'étre exhaustif, s'en 
tenant á leur continuité 
et á leur rayonnement 
en Europe. 
Finalement, certaines 
stratégies conseil/ées 
dans la période 1989-
1992 et des tendences 
générales européenes de 
la formation initiale et 
permanente des 
professeurs sont 
analysées. 

This article considers 
the continuous training 
of teachers in Catalonia 
within the perspective 
of the situation in 
Europe and the new 
challenges posed by EC 
activity in education. 
Firstly, consideration is 
given to the place of 
education within the 
construction of Europe 
and in the creation of a 
space for education 
which, motivated by 
economic demands and 
technological and 
industrial 
competitivity, goes 
beyond this and obeys 
the social and cultural 
demands of European 
civilisation. 
The introduction of the 
European dimension into 
education is an 
important development 
and a priority of the EC 
with implications for 
Catalonia, several of 
which are enumerated 
by the author, with 
consideration of their 
continuity and 
projection within the 
Community. 
Final/y, analysis is 
made of some of the 
strategies recommended 
by the Commission for 
the period 1989-1992 
and general tendencies 
in Europe regarding 
initial and continuous 
teacher training. 
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