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Justificació
Canvien els noms i les disposicions de les lleis educatives, canvien 
els equips directius en els centres, canvia el temps present però les 
pràctiques dins les assignatures es mantenen essencialment inal-
terables, almenys en la secundària obligatòria. El sistema educatiu 
espanyol funciona pitjor que en la resta d’Europa i només millora 
temporalment quan les condicions econòmiques dificulten més 
l’entrada del jovent en el món laboral. L’experiència quotidiana a les 
aules de bona part del professorat  del sistema públic -però també 
el del sistema concertat- va relacionada amb sentiments negatius. 
Caldrà revisar, des del punt de vista del professorat crític, quines 
accions s’han de dur a terme, des de diferents àmbits d’actuació i 
de responsabilitat, per tal de fer més positiva l’experiència laboral 
dels professionals de la pràctica educativa. És a dir, per ajustar les 
pràctiques educatives als objectius marcats per les lleis educatives 
vigents.  Perquè considerem que aquest desajustament és una de les 
causes del malestar docent.
D’alguna manera, en els debats sobre educació i sobre el sistema edu-
catiu, el professorat, com a grup professional, es troba invisibilitzat. 
Som un col·lectiu gens avesat a reflexionar sobre la nostra professió 
i sobre la nostra pràctica. Entre altres raons, perquè no hem cons-
truït espais institucionals per a fer-ho.  No solem intervenir en les 
discussions per organitzar els centres, ni en el disseny del currículum 
que s’hi correspon, ni en cap dels efectes que aquestes transforma-
cions impliquen. El nostre coneixement professional, fonamentat en 
la reflexió crítica sobre la pràctica,  queda sistemàticament marginat.
Pensem que l’acció sindical relativa a les condicions de treball 
del professorat no s’ha de confondre amb el debat inherent a la 
construcció del coneixement professional. El primer àmbit està 
gestionat pels sindicats de professorat. Però el segon àmbit està 
pendent de construir per poder donar veu i creixement professio-
nal al professorat. Per això, volem iniciar el camí amb aquest sim-
posi, que hauria de ser el primer d’una sèrie estable en el temps.



Estructura
El I Simposi del Professorat de Secundària es fonamenta en tres tau-
les rodones on participarà només professorat de secundària que llança 
idees i proposa reflexions als assistents. Després de cada taula rodona, 
hi haurà els espais de discussió en grups grans que tindran com a ob-
jectiu redactar un document de conclusions sobre cada un dels temes 
tractats. Així,  es tracta de sistematitzar els punts de vista del profes-
sorat, fonamentats en les seues pràctiques, i es va construint coneixe-
ment professional compartit i publicable. 
Les paradetes són els espais de mostra, intercanvi i promoció de pràcti-
ques educatives realitzades en diferents centres. No cal que estes pràc-
tiques hagen estat distingides honoríficament o administrativament. 
En la major part de centres es realitzen tasques dignes de ser mostra-
des als col·legues. Finalment, considerem fonamentals les interaccions 
personals i la construcció de relacions entre el professorat en els espais 
informals que hem reservat: dinars, sopars i activitats lúdiques. 

Intercanvi d’experiències: paradetes
Cada centre, grup de professorat o professorat individual pot exposar 
en una de les paradetes que hi haurà al vestíbul de la sala de confe-
rències de la seu de la UPV de Gandia, alguna experiència, pràctica o 
proposta educativa que es considere interessant de compartir amb el 
professorat assistent.
Per a muntar una paradeta, seguiu estes instruccions i recomanacions:
• Feu constar en el formulari d’inscripció, en l’apartat corresponent, 

el títol de la paradeta.
• Si és possible, el projecte/experiència/proposta educativa ha d’es-

tar exposada en un suport visual i un fullet informatiu.
• Ha d’haver-hi un/a responsable que explique el projecte als i a les 

assistents que ho demanen i els en resolga dubtes.
• El vestíbul ja està preparat perquè no calga dur taules o plafons. 
• Si cal ordinador per presentar informació,  l’ha de portar cada cen-

tre, grup o professor/a.



Dia 1 de juliol
8:15  Registre del professorat inscrit

8:45 Presentació del I Simposi del Professorat de Secundària

9:00 Taula rodona 45 min: Per a quin futur educar? 

Parlar d’educació és parlar de quin tipus de societat volem i quin tipus de 
ciutadans l’habitaran. El professorat reflexiona sobre la part de responsabi-
litat que li pertoca en   la construcció del futur. Fins a quin punt som capaços 
d’educar? En quins sentits eduquem? Eduquem instruint? Eduquem sermo-
nejant? Eduquem fent? El mitjà és el missatge en educació? 

9:45 Preguntes i aclariments sobre les intervencions en la taula rodona

10:15 Descans

10:30 Debat en grups grans sobre les idees exposades a la conferència 
Document de conclusions de cada grup de debat

12:00 Intercanvi formal/informal d’experiències organitzatives i curricu-
lars  (paradetes, etc.)

14:00  Dinar i migdiada

17:00 Taula rodona 45min: Què ens impedeix assolir amb satisfacció 
els objectius que marquen les lleis educatives? 

Les diferents lleis educatives ens marquen objectius que dibuixen el ciutadà 
ideal. Però els mitjans, és a dir, el disseny del sistema educatiu i, en concret, el 
de la secundària, és l’adequat per assolir estos objectius? Què n’hauríem de 
canviar?

17:45 Preguntes demanant aclariments sobre les intervencions en la 
taula rodona

18:15 Descans

18:30 Debat en grups grans sobre les idees exposades a la conferència. 
Document de conclusions de cada grup de debat.

20:00 Final treball

Nota: Totes les converses quedaran enregistrades.

21:00  Sopar, interaccions i actuació musical a Coco’s Gandia



Dia 2 de juliol
9:00  Taula redona 45 min: Llibertat, individualisme, imposició i col·la-
boració en la pràctica docent

Quin és el paper del professorat en la secundària, especialment l’obligatòria. 
Se’ns demana i ordena  col·laborar, però no funcionen sempre els àmbits on 
fer-ho. Fins a quin punt som lliures de decidir la nostra pràctica? Com afron-
tem les contradiccions entre els projectes i les limitacions organitzatives? Sa-
bem formar part d’una organització? Com gestionem les imposicions legals? 
Existeix el passe gremial, encara? Com passem de la cultura tradicional de 
l’individualisme a la cultura de la col·laboració? Per a què col·laborar entre 
nosaltres? És possible fer-ho? Col·laborar afecta el currículum?

9:45 Preguntes i aclariments sobre les intervencions en la taula rodona

10:15 Descans

10:30 Debat en grups grans sobre les idees exposades a la conferència. 
Document de conclusions de cada grup de debat.

12:00 Intercanvi formal/informal d’experiències organitzatives i curricu-
lars  (paradetes, etc.)

Nota: Totes les converses quedaran enregistrades.

14:30  Dinar de comiat a Coco’s Gandia



Inscripció

Per inscriure’s com a assitent al Simposi cal emplenar el formulari go-
ogle que hi ha a la pàgina web de Capgirem l’ESO.

Allotjament

La comarca ofereix múltiples possibilitats d’allotjaments en cases ru-
rals, hotels, hostals, albergs, etc. que els participants hauran de ges-
tionar si volen quedar-se a Gandia la nit de l’1 al 2 de juliol per tal de 
participar en la vetlada lúdico-festiva.

Ací teniu alguns dels allotjaments on vos podeu quedar:

• Hotel Borgia Gandia

• Camping Caravaning Bungalows L’Alqueria

• Alberg de Segària

• Alberg de L’Orxa

• Alberg d’Ador

• Hotel Valldigna

https://sites.google.com/view/capgirem/inici
https://hotelborgia.com/
https://www.lalqueria.com/
https://www.comunitatvalenciana.com/es/alacant-alicante/ondara/alojamientos/alojamientos-rurales/alberg-de-segaria
https://brujulea.net/albergues-lorcha_orxa_l
https://www.facebook.com/CampamentoAlbergueSierraDeAdorSl/
https://www.online-reservations.com/?hotelid=2474283&gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkW7OsebPug-5X41AFU0dhaltSserEdb835Loy0e0fB-NBdsoXCYKyRoCAJEQAvD_BwE


Entitats promotores i col·laboradores

Comité organitzador:


