
 
 

 

JORNADA DE TREBALL 

 

 “REPENSANT ELS SABERS NECESSARIS PER A LA FORMACIÓ DE 

MESTRES” 

 

 

 

DATA I HORA: 1 de juliol 9.30-13.30 hores 

LLOC: Per determinar 

DIRIGIT A: Professorat del Grau Mestre Infantil/Primària UJI, Mestres en actiu o jubilats, FAPA, 

Estudiantat egressat, Membres de l’administració educativa. 

INSCRIPCIÓ: Mitjançant aquest formulari:  http://goo.gl/forms/2rM4zkL4HVLh1LMS2 

 

 

 

Les opcions pedagògiques que abracen la possibilitat de ressituar l'ésser humà en el món 

exigeixen un canvi de paradigma cognitiu i d'estructura organitzativa de l'educació. Una cosa 

extremadament difícil que un cop més evidencia tensions i distàncies entre les reflexions 

teòriques i les pràctiques socials. Però l'educació ha d'aprofitar les sinèrgies que optimitzen un 

canvi de mentalitat i fer visibles les pràctiques i els sabers per a una nova ciutadania. Això implica 

per als docents una renovació dels seus compromisos amb el coneixement i les pràctiques 

educatives. En un vídeo realitzat a l’any 2010 per un grup de docents salvadorencs, contestaven 

a les actuals demandes d'innovació educativa per part de l'alumnat d'una manera molt 

il·lustrativa: "Som docents del segle XXI, formats al segle XX i el nostre sistema és del segle XIX". 

És un interessant punt de partida per indagar en l'abast d'aquestes distincions des del punt de 

vista professional, cultural i vocacional dels actuals mestres. Quan Freire (1970: 90) va dir que 

"ningú educa ningú, ningú s'educa sol, els homes s'eduquen entre si mediatitzats pel món" va 

reformular el paper dels educadors com a impulsors de diàlegs d'un saber compartit en 



 
 

interacció amb l'entorn. Caldria saber si aquest és el marc de percepció dels futurs docents sobre 

la seva funció, tant per les experiències adquirides com a alumnes en les seves relacions amb el 

professorat com en els discursos dominants sobre l'educació. I si fos així, si parteixen del principi 

que l'educador és també educand, encara que amb unes competències específiques per crear 

les possibilitats de produir coneixements, caldrà problematitzar tant per les múltiples 

contradiccions i paradoxes que dificulten aquesta tasca a les aules com pels canvis essencials en 

el llenguatge, en les narratives i en els escenaris que afectaran els seus ensenyaments. 

 

Després del procés d’avaluació per part de l’AVAP en el qual va quedar patent la necessitat de 

fer algunes millores, considerem important fer una crida a la participació comunitària per veure 

cap a on volem avançar en la formació de mestres. Aquesta jornada de reflexió té com a objectiu 

treballar sobre aquesta qüestió per tal d’actualitzar el compromís de la Universitat Jaume I en 

aquest àmbit.  

  

 

 

 

PROGRAMA 

 

9.30-10.00 Presentació de les jornades i de les dinàmiques de treball 

 

10.00-11.30 Allò que sabem, ho sabem entre tots/es (Antonio Machado) 

Identificar, discutir i prioritzar 5 sabers bàsics per al professorat d’avui i contrastar amb 

l’actual formació universitària dels graus 

 

11.30-12.00 Exposició amb les conclusions i esmorzar 

 

12.00-13.15 Som un espai i una pràctica d’aprenentatge (Comissió educació 15-M) 

 On s’aprèn a ser mestre/a: aula, escola, altres àmbits…? 



 
 

Quines actituds, compromisos, expectatives o coneixements ha de tindre una persona 

que decidisca formar-se com a mestre/a? 

Quines matèries introduïm o reformulem en el currículum dels graus de mestre/a? 

 

13.15-13.30 Plenari. Conclusions de tots els grups de treball 

 


