
Desenvolupament professional docent

Propostes de millora en el marc 
de l’agenda Educació 2030



Per què millorar el desenvolupament 
professional docent?



“Si bé els estudis demostren que el principal factor de l’èxit 

acadèmic (..) és tenir un bon mestre, la professió docent continua 

estant infravalorada, devaluada, mal pagada i rep poc suport”

“Els docents són les figures sobre les quals descansen les 

possibilitats de transformació (de la nostra societat)”

“La docència és un ofici complex, intricat i desafiant que tensiona 

el vessant públic i el personal. ”

Les polítiques de desenvolupament professional són clau per a l’èxit del sistema i per 

a la satisfacció i benestar dels docents



“És indispensable repensar la formació del professorat per alinear-

la amb les prioritats educatives.”

“Els docents necessiten oportunitats de desenvolupament 

professional, formació i suport a diversos nivells”

“La fase de transició entre la formació inicial i l’exercici 

professional és decisiva en la vida professional dels docents”

El sistema ha de posar les condicions per a un millor desenvolupament professional, 

i cal fer-ho a través del diàleg



Què volem fer?
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Com ho volem fer?

● Diàleg amb tots els agents

● Amb temps, espais i informació rellevant i de qualitat

● Posant en pràctica a petita escala per després generalitzar

● Sostenible, hem de poder escalar al conjunt del sistema el que 
codissenyem
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1. Empoderar i donar autonomia al 
professorat en el seu desenvolupament 
professional

2. Orientar els plans de formació docent de 
centres, zones educatives, també a nivell de 
sistema

3. Construir col·lectivament una millor identitat 
docent i incrementar el reconeixement de la 
professió docent

Marc de les competències professionals docents



Desplegament de les competències i les dimensions



Com s’ha fet i què farem a partir d’ara?
El desplegament del Marc es contextualitza en referències 
internacionals relacionades amb l’educació, en l'anàlisi i la triangulació
de marcs competencials internacionals

La creació s’ha fet de manera col·laborativa per un equip de treball 
transversal de la DG d’Innovació,Digitalització, Currículum i Llengües. 
Hi han col·laborat les diferents direccions generals del Departament 
d’Educació, juntament amb persones expertes:

● Elvira Borrell Closa. UOC
● Elena Cano García. UB
● Xavier Chavarria Navarro. UOC
● Jordi Collet Sabé. UVIC-UCC
● Georgeta Ion. UAB
● Anna Jolonch Anglada. UB
● Núria Pérez Escoda. UB

La validació s’ha realitzat a partir del contrast per part de persones 
expertes que lideren grups de recerca consolidats d’universitats 
catalanes, docent i altres agents educatius. S’ha fet seguint criteris de 
suficiència, rellevància,claredat i coherència. 

El procés de debat per al consens sobre el Marc i la seva aplicació 
suposa la implicació dels agents educatius perquè les competències 
professionals docents siguin patrimoni col·lectiu.
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És una experiència de capacitació professional pensada especialment

per als docents novells de primer any. Els prepara per ser més

autònoms, i els aporta les eines clau per desenvolupar la seva tasca amb

més impacte en l’alumnat i amb més qualitat docent al llarg de la seva

vida professional.

Què és el Programa Sensei? 



● Garantir que els docents assoleixen competències que són clau per
donar resposta als reptes del sistema educatiu català.

● Millorar els resultats educatius globals del sistema. Els països amb
millors resultats educatius i més equitatius tenen programes de
residència inicial docent.

● Millora de la satisfacció laboral i el benestar docent. L’assoliment de
les competències professionals necessàries per assegurar un bon
exercici de la funció docent, també pel que fa a les relacions socials en
el centre, estan molt relacionats amb la satisfacció laboral.

A quines necessitats dona resposta? 



Actualment, 19 dels 27 països de la UE ja tenen un Programa de 

pràctiques de 12 mesos o una residència inicial docent.



Concreció del Programa

El programa s’ha dissenyat en base a les evidències dels sistemes

educatius amb programes d’inducció de més qualitat. Incorpora

components clau per fer un salt en l’acompanyament docent i la

seva capacitació pràctica:

1. Es duu a terme en centres formadors seleccionats per les

seves pràctiques i la seva capacitat formadora.

2. Paper central de mentors docents en centre alliberats a un

màxim de mitja jornada lectiva.

3. Pla de treball amb seminaris, experiències pràctiques,

reflexió, codocència i feedback constant.

4. Implica la col·laboració amb altres docents, universitats i

formadors externs.

La majoria de països europeus que ja tenen un programa

d’inducció de 12 mesos encara no incorporen tots aquests

elements de qualitat. Per tant, el Programa situa Catalunya com a

referent en el suport inicial als docents.



A qui s’adreça el Programa?

El programa de Residència inicial docent  s’adreça als docents novells un cop han superat la formació 

inicial de Grau o Màster i s’hi ha inscrit a la borsa de treball de personal docent del Departament 

d’Educació. 

El programa de Residència inicial docent no s’hibrida amb la formació inicial, seguint les 

recomanacions de diferents estudis, perquè els objectius de la formació inicial i de la inducció són 

diferents i perquè el Programa es concep com una política pròpia de l’ocupador, en aquest cas, el 

Departament d’Educació.



Aspectes clau del Programa

1. Es duu a terme en 60 centres formadors seleccionats per les 
seves pràctiques i la seva capacitat formadora.

2. Paper central de 85 mentors docents en centre,  alliberats fins a 
un màxim de mitja jornada lectiva. 

3. S’ofereix a 500 docents novells de la borsa (250 el curs 23-24 i 
250 el curs 24-25) a partir de convocatòria pública anual.

4. El programa està especialment pensat per als docents sense 
experiència prèvia o inferior a 3 mesos i, per tant, no haver 
participat en el curs i avaluació prevista a la normativa vigent 
per a interins novells. 

5. Se certificarà amb 250 h. de formació i té els mateixos efectes 
que la superació del Curs d’iniciació a la tasca docent.

6. És un programa cofinançat per la Unió Europea en el marc del 
Programa de Catalunya 2023-2025 del Fons Social Europeu Plus,  
amb una taxa de cofinançament per part del FSE del 95%.

Fase 
experimental

Del curs 2023 al 
curs 2025

docents novells 
secundària

100

docents novells 
primària

150

total docents 
novells

250

docents mentors 85

centres formadors 60



Àmbits i Objectius d’aprenentatge del docent novell

Context educatiu català. Integrar els trets identitaris del 

sistema educatiu català en el disseny i l’avaluació de l’acció educativa 
en el marc del projecte de centre. 

Pràctiques d’aprenentatge. Desenvolupar pràctiques 

d’aprenentatge informades en l’evidència.
2

Els 6 objectius d’aprenentatge del docent novell

Gestió d’aula. Generar un clima d’aula per afavorir la 

participació, l’aprenentatge i el desenvolupament personal de 
l’alumnat.

3

1 Avaluació. Desenvolupar l’avaluació per a la presa de 

decisions de l’aprenentatge de l’alumnat. 
4

Desenvolupament professional. Créixer en una comunitat 

professional d’aprenentatge per ajudar al docent novell en el 
desenvolupament de la identitat docent.

5

Gestió socioemocional. Incorporar estratègies que 

afavoreixen un bon clima socioemocional per al benestar comú. 6

Aborda les competències professionals docents més rellevants que permetin, en el context actual, la multiplicitat d’opcions perquè tot
l’alumnat pugui trobar la seva via d’aprenentatge. El pla d’estudis selecciona uns objectius d’aprenentatge clau, la majoria dels quals ja
s’han desenvolupat en la formació inicial, perquè són clau en el període d’inici. La diferència amb la formació inicial és com es treballa:
mobilitzar tots els aprenentatges i coneixements a la pràctica, en situacions i contextos diferents. No es tracta d’integrar a la pràctica
puntualment, sinó aplicar i fer-se responsable de manera continuada en la pràctica real.



Documents del Programa
● Elaboració col·laborativa Departament d’Educació-experts. 
● sobre el desenvolupament, l’avaluació i la millora.



Governança
El Programa està dissenyat per créixer de manera sostenible i rigorosa, tant en 
la implementació com en l’avaluació.

La col·laboració es concretarà en:

1. Creació d’un òrgan de coordinació del Programa: 
Hi participaran Degans/deganes de les Universitats catalanes, 
representants del Programa MIF i del màster de secundària, MUFPS.

2. Grup d’experts d’avaluació del Programa:
El Departament d’Educació, en col·laboració amb universitats, dissenyarà i 
encarregarà una avaluació bianual del Programa, amb revisions anuals.

3. Grup tècnic de seguiment del Programa: 
Hi participaran: SG d’Innovació i Formació, SG de la Inspecció d’Educació, SG de 
Funció Directiva i Lideratge Pedagògic, representants del Programa MIF i 
MUFPS.

4. Col·laboració amb el Consell Escolar de Catalunya:
Agents socials i comunitat educativa, element clau per a l’avaluació periòdica 
del Programa, per a la implementació de millores i per a posar a debat el 
disseny proposat.
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Procés de reflexió sobre el contínuum formatiu

1. Marc de competències professionals docents

2. Condicions del sistema per a uns resultats educatius millors

3. Formació inicial i inducció a la docència

4. Formació permanent i contínuum formatiu

5. Qualitat i formats de formació

6. Escoles d’estiu

7. Altres perfils educatius a formar

8. Temes emergents

Entitats relacionades amb l’educació Educació superior-ICEs-MIF-PmMUFPS Sindicats educatius

Temes per al debat:

Iniciat el debat amb:


