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PRESENTACIÓ

Aquest document és l’informe corresponent a la recerca encarregada pel Moviment per l’Educació 
Transformadora i la Ciutadania Global com a treball extern a la Universitat de Santiago de 
Compostel·la en el marc del conveni “Per una educació transformadora i per a la ciutadania global 
compromesa amb el compliment dels ODS” liderat per les ONGD Alboan, Entreculturas, InteRed i 
Oxfam Intermón, que ha estat aprovat i finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament, AECID. 

Aquesta publicació pretén destacar els elements més significatius de l’anàlisi 
i de les conclusions obtingudes en la recerca, i té per objectiu últim enunciar 
recomanacions per a la inclusió dels enfocaments de l’educació transformadora 
per a la ciutadania global en el sistema educatiu formal. Aquestes recomanacions 
busquen ser una aportació per al diàleg intersectorial entre els titulars de 
responsabilitat en l’àmbit educatiu, tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic.

Aquest treball no hauria estat possible sense la participació de diferents actors que, de manera 
desinteressada, han ofert informació sobre la incorporació de l’educació transformadora per a la 
ciutadania global en el sistema educatiu espanyol. Estenem el nostre agraïment al professorat i als 
equips directius dels centres educatius que formen part de les xarxes que componen el Moviment per 
l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global: la comunitat Edukalboan (Alboan), la Red Solidaria 
de Docentes (Entreculturas), la Xarxa Transformadora de Centres Educatius per al Desenvolupament 
i la Ciutadania Global (InteRed) i la Xarxa d’Educadores i Educadors per a la Ciutadania Global 
(Oxfam Intermón). També donem les gràcies a les universitats i a les administracions públiques 
participants. I, finalment, volem agrair a l’equip d’investigadores i investigadors del grup TeXe de la 
Universitat de Santiago de Compostel·la, que, malgrat les adversitats viscudes durant l’any 2020, 
han tirat endavant aquesta recerca. 

Gràcies a totes les persones i entitats per la col·laboració en uns temps de tanta incertesa. Sense 
el vostre suport, aquesta tasca no hauria estat possible.
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INTRODUCCIÓ

El Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global és una iniciativa desenvolupada 
per fomentar processos que promoguin la incorporació de l’educació transformadora per a la 
ciutadania global (en endavant, ETCG) en l’educació formal, en la mesura que els seus enfocaments i 
les seves pràctiques són rellevants per promoure una ciutadania crítica, responsable i compromesa 
amb la construcció d’un món més just, més equitatiu i més respectuós amb les persones i amb el 
medi ambient, tant en l’àmbit local com en el global.

L’aprovació de l’Agenda 2030 l’any 2015 ha generat un compromís global sense precedents 
amb l’ETCG. Des d’aquell moment, tots els països han assumit la responsabilitat d’activar els 
mecanismes necessaris per al compliment dels ODS. En el marc de l’ODS 4 “Educació de qualitat”, 
la meta 4.7 insta a la promoció del “desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant 
l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, 
la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la 
valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible”.[1] 
Com a part de la comunitat educativa, hem d’exercir i volem exercir la nostra responsabilitat a l’hora 
de promoure un desenvolupament sostenible per al planeta i per a les persones, en consonància 
amb aquest compromís.

Aquest informe, denominat “L’educació transformadora per a la ciutadania global en el sistema 
educatiu formal espanyol: recomanacions per a la incorporació i l’abordatge”, està basat en els 
resultats de la recerca sol·licitada pel Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global 
a la Universitat de Santiago de Compostel·la per mitjà del grup de recerca Terceira Xeneración, 
amb l’objectiu de comprendre com els processos basats en ETCG desenvolupats en l’àmbit de 
l’educació formal poden contribuir a la incorporació d’aquests enfocaments en el sistema educatiu 
formal espanyol.

A la llum de les evidències obtingudes, aquest informe presenta els elements destacats de l’anàlisi, 
les conclusions i les recomanacions que possibilitarien la inclusió de l’ETCG en l’àmbit de l’educació 
inicial i permanent del professorat, així com en l’àmbit escolar. D’aquesta manera, aquest treball 
busca contribuir al compliment de la meta 4.7 dels ODS a Espanya.

Esperem que aquest document serveixi per obrir canals de diàleg i de reflexió entre els diferents 
agents vinculats a l’educació formal.

1 https://es.unesco.org/creativity/files/unesco-avanza-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible.

https://es.unesco.org/creativity/files/unesco-avanza-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible
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RECOMANACIONS

1. Incorporar l’ETCG 
en els processos de 
gestió i programació 
dels centres 
educatius

2. Afavorir el 
desenvolupament 
de les competències 
docents orientades 
a la incorporació de 
l’ETCG

3. Aprofitar les 
oportunitats 
existents entorn 
del disseny del 
currículum i de la 
implementació per 
a la incorporació de 
l’ETCG

4. Potenciar el vincle 
entre entitats socials i 
centres educatius, així 
com l’articulació amb 
altres agents

5. Aprofundir en els 
enfocaments i 
les competències 
claus de l’ETCG en 
els processos de 
professionalització 
docent 

6. Afavorir la 
incorporació 
de l’ETCG en la 
implementació de 
la política educativa 
i en la gestió dels 
processos 

7. Incorporar de 
manera explícita 
l’ETCG en els plans 
d’estudi i en les 
programacions 

8. Promoure la utilització 
d’enfocaments 
i metodologies 
que afavoreixin la 
incorporació de l’ETCG

9. Promoure els vincles 
entre les universitats i 
les ONGD per enfortir 
l’ETCG mitjançant la 
pràctica

10. Promoure la 
formació continuada 
del professorat 
universitari i l’intercanvi 
d’experiències 
relacionades amb 
l’ETCG





MARC DE LA 
RECERCA
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OBJECTE I PROPÒSITS 
DE LA RECERCA

L’ETCG és un concepte en constant 
evolució en la mesura que està construït 
sobre diferents denominacions 
homòlogues, termes complementaris, 
significats i interpretacions més o 
menys afins que permeten donar 
resposta als reptes globals actuals per 
mitjà de l’educació. 

La recerca en què es basa aquest 
document busca generar un marc de 
coneixement i d’actuació que faciliti 
la presència de l’ETCG en l’educació 
formal, així com afavorir la comprensió 
del grau de desenvolupament de l’ETCG 
als centres educatius i contribuir a la 
presa de decisions per a intervencions 
futures per mitjà de recomanacions que 
potenciïn el caràcter transformador de 
l’educació. 
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PREGUNTES I OBJECTIUS 
DE LA RECERCA

Quin és el grau de 
desenvolupament de 
l’ETCG en el sistema 
educatiu espanyol? 

Les administracions 
educatives són 
facilitadores de les 
condicions necessàries 
per al desenvolupament 
dels principis de l’ETCG 
i l’abordatge dels grans 
reptes globals mitjançant 
el sistema educatiu?

Quins són els reptes als 
quals s’enfronta l’ETCG 
per ser reconeguda i 
generalitzada en els 
nivells d’educació primària 
i educació secundària 
obligatòria?

01. PREGUNTA 02. PREGUNTA 03. PREGUNTA



L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL / 16

Conèixer el grau de desenvolupament de l’ETCG en centres educatius amb 
un ampli bagatge en la seva implementació, identificant barreres i elements 
“palanca”. 

Analitzar el paper de les administracions educatives en el desenvolupament 
de l’ETCG en el sistema educatiu des de la seva implicació en la generació 
del marc normatiu, la formació permanent del professorat i l’impuls de la 
innovació educativa en centres. 

Aproximar-se a les oportunitats i al grau d’inserció de l’ETCG en la formació 
inicial dels i les mestres en educació primària i del professorat d’educació 
secundària. 

Aportar entrades al debat pedagògic i a la generació de coneixement sobre 
ETCG en l’àmbit acadèmic, les entitats socials i el sistema educatiu. 

OE1

OE2

OE3

OE4
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METODOLOGIA 
DE LA RECERCA

L’anàlisi descriptiva de la recerca s’ha desenvolupat mitjançant l’estudi de casos emmarcat en un 
enfocament qualitatiu, entès com el més apropiat per comprendre el significat que les persones i 
les entitats participants atorguen a les experiències educatives que protagonitzen.[2] 

Per dur a terme l’anàlisi, s’han consultat els actors següents:

2 Kemmis i McTaggart, 1988; Goezt i Lecompte, 1988.

CENTRES EDUCATIUS

Anàlisi d’experiències de centres educatius 
amb pràctiques educatives ancorades de 
manera estable en l’ETCG. 

Entrevistes a professorat i equips directius. 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Anàlisi de les propostes de formació 
continuada promogudes per cada 
comunitat autònoma.

Entrevistes a les administracions educatives 
de les comunitats autònomes pel que fa a 
la implicació en la concreció curricular, la 
formació continuada del professorat i la 
promoció de la innovació educativa.  

UNIVERSITATS

Anàlisi dels plans d’estudi de les titulacions 
de Grau de Mestra i Mestre d’Educació 
Primària i Màster de Formació del 
Professorat a Secundària.

Entrevistes a professorat universitari que 
desenvolupa pràctiques educatives des 
dels enfocaments de l’ETCG.

Entrevistes al personal de les unitats de 
cooperació de la universitat.

NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA

Anàlisi del disseny curricular base des de la 
presència de l’ETCG en el currículum.
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COBERTURA DE LA RECERCA

1

2 3

4

6

5

7

8

9

ANDALUSIA

CASTELLA I LLEÓ

CATALUNYA

COMUNITAT DE MADRID

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT VALENCIANA

EUSKADI

EXTREMADURA

REGIÓ DE MÚRCIA

1 4 7

2 5 8

3 6 9

La recerca s’ha dut a terme en nou comunitats autònomes del país, amb la participació de centres 
educatius, universitats i administracions públiques. La figura representa la distribució de la mostra 
en les diferents localitzacions:
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ANDALUSIA 
Universitat de Loyola
Universitat de Màlaga
Junta d’Andalusia
CEP Ángel Campano Florido, Ginés (Sevilla)
Col·legi San Estanislao de Kostka
IES Murillo
SAFA Blanca Paloma

CASTELLA I LLEÓ
Universitat de Valladolid
Junta de Castella i Lleó
Col·legi Niño Jesús, Burgos.
IES Diego Tadeo González, Ciudad Rodrigo
Santa Mª la Nueva y San José Artesano

CATALUNYA
Universitat Autònoma de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
CEIP La Jota
IES Jaume Mimó, Cerdanyola del Vallès

COMUNITAT DE MADRID
Universitat Autònoma de Madrid
Centre de Formació Padre Piquer
Col·legi Divino Corazón
Col·legi Gamo Diana 

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA 
Universitat Pública de Navarra
Govern de Navarra
Col·legi Hijas de Jesús
Col·legi Jesuitas Pamplona
IES Eunate
IES Sancho III el Mayor, Tafalla 

COMUNITAT VALENCIANA 
Universitat de València
Generalitat Valenciana
Col·legi El Armelar
Col·legi Niño Jesús
IES Jaume I
IES Vicent Andrés Estellés 

EUSKADI 
Universitat del País Basc/Euskal Herriko 
Unibersitatea

Universitat de Mondragón

Govern d’Euskadi

CEIP Areatza HLH

Col·legi Berrio Otxoa

Centre d’Educació Secundària i Formació 
Professional Egibide

EXTREMADURA
Universitat d’Extremadura
Diputació de Badajoz
Col·legi Nuestra Sra. de la Asunción
IES Albarregas
IES Virgen de Gracia

REGIÓ DE MÚRCIA 
Universitat de Múrcia
Col·legi Herma
IES Alcántara

1
6

7

8

9

2

3

4

5AGENTS 
PARTICIPANTS EN 
CADA COMUNITAT 
AUTÒNOMA





L’EDUCACIÓ 
TRANSFORMADORA 
PER A LA CIUTADANIA 
GLOBAL ALS CENTRES 
EDUCATIUS
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El rol dels centres en la promoció de transformacions educatives és clau. Atesa la seva importància, 
cal comprendre de quina manera s’insereix l’ETCG a nivell institucional en general. Per fer-ho, es 
veu necessari conèixer en profunditat aquells casos en què l’ETCG ja està incorporada en la vida del 
centre educatiu, ja que permetrà identificar quines són les condicions perquè aquesta incorporació 
sigui efectiva i orientada des dels enfocaments de l’ETCG.

En el procés de recerca hi han participat 77 persones, per mitjà de 46 entrevistes, d’un total de 28 
centres educatius, dels quals quinze són centres concertats i tretze públics de nou comunitats 
autònomes: Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de 
Navarra, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura i Regió de Múrcia. 

La mostra, conformada per centres molt heterogenis pel que fa a la titularitat, nivells educatius 
en què treballen (cinc dels centres estan especialitzats en educació primària, onze en educació 
secundària obligatòria i dotze més integren tots dos nivells en la seva oferta educativa), mida i 
context socioeconòmic, té en comú l’experiència en el desenvolupament d’activitats en el marc de 
l’ETCG.

En les entrevistes que s’han fet hi han intervingut vint persones pertanyents a divuit equips 
directius dels centres (catorze dones i sis homes): cinc caps d’estudis, tres coordinadores d’estudis 
en representació de les direccions, deu directores i directors. A més a més, hi han participat 57 
representants de professorat (37 dones i vint homes). 

Aquesta mostra ha estat proposada per les entitats promotores de la recerca, a partir de centres i 
docents que participen en les seves xarxes de treball de manera permanent o que en algun moment 
han col·laborat en alguna activitat formativa. Era condició indispensable per a la participació 
l’experiència del centre en el desenvolupament d’activitats en el marc de l’ETCG.

77 
PERSONES

9
CCAA

46 
ENTREVISTES

28 
CENTRES

CONTEXT DELS 
CENTRES EDUCATIUS



L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL / L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL / 23

ELS ÀMBITS DE TREBALL 
DE L’ETCG ALS CENTRES 
EDUCATIUS

03
EL PROFESSORAT: 
PERFILS D’ALTA 
IMPLICACIÓ

01

EL CURRÍCULUM 
I L’ETCG

04

EL DESENVOLUPAMENT 
DE PRÀCTIQUES 
EDUCATIVES 
EMMARCADES EN ETCG

02

LA RELACIÓ AMB ENTITATS 
EXTERNES

05

L’anàlisi s’ha organitzat de la manera següent:
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PREGUNTES ORIENTADORES 
DE L’ANÀLISI

Quines característiques tenen 
aquests centres educatius perquè 
puguin incorporar de manera 
exitosa l’educació transformadora 
per a la ciutadania global?

Què facilita als centres educatius 
el desenvolupament de pràctiques 
educatives emmarcades en 
l’educació transformadora i la 
ciutadania global?

01. PREGUNTA 02. PREGUNTA
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Els centres educatius entrevistats que desenvolupen accions d’ETCG les integren en el seu projecte 
educatiu (PE) i, majoritàriament, en la programació general d’aula (PGA). Els centres concertats 
també fan referència a la integració en el seu pla estratègic.

Com ja s’ha vist en la introducció de l’apartat, els centres educatius que treballen l’ETCG són 
diversos i heterogenis. Però, més enllà d’aquestes dades descriptives de titularitat, mida i nivells 
educatius que imparteixen, és destacable que onze dels centres estan inserits en barris o zones 
socioeconòmiques complexos i amb famílies en situacions de vulnerabilitat.

A més a més, vuit centres del total d’entrevistats estan desenvolupant processos de canvi i de 
construcció de noves propostes orientades a la millora i a la transformació a partir de mirades 
crítiques i de processos participatius.

En tots els casos, els equips directius es dibuixen com a motors dinamitzadors i generadors 
d’oportunitats. Els equips directius recolzen i fomenten processos (faciliten espais, sistemes 
de reconeixement, franges de temps, inclusió dins de la planificació), organitzen i distribueixen 
responsabilitats i faciliten, en definitiva, el desenvolupament de processos i d’activitats d’ETCG al 
centre educatiu.

Un element a destacar en la caracterització dels centres es troba en els processos de selecció i en 
l’estabilitat del claustre, com dos aspectes que poden ajudar al desenvolupament i a la consolidació 
de projectes. En aquest sentit, hi ha diferències pel que fa a la titularitat del centre:

CARACTERÍSTIQUES DELS 
CENTRES EDUCATIUS QUE 
TREBALLEN L’ETCG I DEL 
PROFESSORAT IMPLICAT EN 
AQUESTA PROPOSTA
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CENTRES 
PÚBLICS

CENTRES 
CONCERTATS

Els centres públics senten minvades les possibilitats de 
consolidació i continuïtat d’accions a causa de la inestabilitat 
i l’eventualitat de les plantilles del personal. A més a més, 
els canvis permanents curs a curs compliquen la projecció 
de processos a mitjà termini, l’optimització de la formació 
i l’assumpció del projecte educatiu del centre, així com la 
implicació del professorat eventual.  

Els centres concertats valoren en el seu professorat les 
experiències en processos participatius i la capacitat de 
treballar cooperativament. La capacitat de contractació per 
part d’aquests centres i l’estabilitat en els equips docents 
faciliten la posada en marxa de processos d’innovació. Un 
altre factor positiu que va lligat a l’anterior és la capacitat 
de generar estructures pròpies. Són habituals les persones 
responsables d’acció o dimensió social, així com les direccions 
o coordinacions per àmbits d’interès (justícia i solidaritat, 
sostenibilitat, igualtat, etc.).  

ESCOLA
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EL PROFESSORAT: 
PERFILS D’ALTA IMPLICACIÓ

Si ens referim ja estrictament al perfil del professorat implicat en ETCG dins dels centres educatius, 
és destacable que una part important del professorat participant en les entrevistes té una dilatada 
experiència en la funció docent, tot i que també s’han incorporat docents en la fase inicial de la 
carrera. La procedència de les titulacions d’accés a la funció docent, les àrees de coneixement 
d’especialització i les matèries impartides en els plans d’estudis són molt diverses.

Al llarg de les entrevistes, tot el professorat evidencia un alt grau d’implicació en la seva tasca i fa 
referència al component vocacional de la professió. Són diverses les persones que assumeixen 
o han assumit llocs de responsabilitat al centre (coordinacions de comissions o àrees, gestió de 
plans estratègics o equips directius). 

Aquest tipus de professorat reconeix una vinculació 
personal amb l’ETCG, manifestant una vocació cap a 
l’àmbit social, i són diverses les persones entrevistades 
que han tingut alguna experiència de cooperació 
internacional sobre el terreny. Totes mostren un perfil 
actiu en la relació amb la comunitat i són proactives 
en la formació permanent. 

En una part important del professorat s’identifica 
l’origen de la vinculació amb l’ETCG en inquietuds 
personals sobre l’àmbit social, i en molts casos la 
pertinença, la participació o la militància en entitats 
del tercer sector. Són vuit les i els docents que s’han 
format en cooperació internacional i han participat en 
alguna experiència sobre el terreny. 

A més a més, un terç del professorat entrevistat va 
iniciar la vinculació a l’ETCG per mitjà d’experiències 
que ja estaven en funcionament al centre educatiu 
on imparteixen docència actualment o en un altre 
d’anterior. També ho fan com a resposta a una cerca 
d’alternatives en l’exercici professional, i troben 
aquesta resposta en xarxes de professorat i de centres 
acompanyats per organitzacions externes a aquests 
centres.
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EL DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTIQUES 
EDUCATIVES EMMARCADES EN L’ETCG

En les pràctiques analitzades, s’ha identificat un ampli ventall d’activitats vinculades a l’ETCG (tot 
i que no sempre es denominin com a tal) que oscil·la entre les que tenen un caràcter puntual 
fins a les que s’integren en projectes d’innovació educativa que permeen el centre i que es poden 
analitzar prenent com a referència diferents variables.

La primera és el grau d’integració al centre. Tots els casos han integrat l’ETCG en el seu projecte i està 
present en els processos educatius de cada curs acadèmic. Alguns ho aconsegueixen proposant 
accions puntuals que impliquen tot el centre (dies clau, setmanes o activitats temàtiques) i que es 
descobreixen com una oportunitat per iniciar dinàmiques de transversalització als centres, generar 
empremta en cada participant i identitat de grup. Una altra tendència es concreta en propostes 
des de les diferents matèries en què cada docent o petits equips vinculen el treball de l’aula a 
una iniciativa particular. Per últim, una minoria han lligat l’ETCG a processos de canvi, profunds 
i complexos, en els seus processos educatius. En concret, s’han identificat centres que tenen un 
pla de coeducació o un pla d’igualtat, és a dir, una estratègia per incorporar la coeducació o per 
transversalitzar l’enfocament de gènere en els continguts didàctics i en el funcionament intern. 
Els últims anys, la legislació de les comunitats autònomes ha posat en marxa recursos per 
incentivar l’elaboració d’aquest tipus de plans als centres educatius, i també ha assignat persones 
responsables per impulsar-los i fer-ne el seguiment. A més a més, en dos centres educatius més 
s’ha apreciat l’existència d’estructures específiques per al desenvolupament d’accions vinculades 
a la sostenibilitat mediambiental, denominades “comissions de medi ambient”.

En definitiva, el desenvolupament d’aquestes activitats es relaciona amb la capacitat del centre per 
fer canvis estructurals en les matèries i en la planificació. 

Una segona variable té relació amb el grau de vinculació de les activitats realitzades des dels 
enfocaments i les metodologies de l’ETCG amb el currículum escolar. D’una banda, un nombre 
important de centres treballen periòdicament i de manera estable, amb suport del centre i impuls 
del professorat, però fora de les hores lectives i de la planificació d’aula.[3] 

Altres centres proposen activitats i projectes al llarg del curs, més o menys sostinguts en el temps, 
centrats en temàtiques concretes a partir de les quals s’involucra una part del professorat, l’alumnat 
i, en algunes ocasions, la comunitat. Alguns tenen l’origen en projectes temàtics d’entitats, en 
projectes d’innovació o en la detecció de necessitats i oportunitats en l’entorn. En alguns casos, 

3  Moltes de les propostes estan relacionades amb la creació d’una Xarxa Solidària de Joves d’Entreculturas (vuit centres). Solen 
basar-se en grups d’alumnat voluntari que compta amb el suport d’un grup de professorat i que treballen en una estructura 
organitzada paral·lela a la que dona suport al desenvolupament curricular. 
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estan inclosos en matèries, en altres, en treball per projectes (ABP) o en aprenentatge servei (ApS). 
En alguns centres, aquests projectes tenen més envergadura i busquen implicar tot el centre 
educatiu.[4]

Són diversos els centres que fan referència a un treball nuclear d’aula que dona lloc a iniciatives 
que no estan registrades en la planificació i, per tant, no es fan visibles. En aquest sentit, es troba a 
faltar planificació conjunta, treball en equip i comunicació. 

Una tercera variable és el grau d’autonomia en el disseny i la implementació de les activitats per 
part del professorat. Hi ha una reivindicació clara per part del professorat sobre la capacitat de 
prendre decisions i de planificar les activitats d’ETCG de manera adaptada al seu context, i alhora 
continua havent-hi receptivitat cap a les propostes d’intervenció i els materials elaborats per les 
entitats externes als centres educatius. 

La quarta variable a tenir en compte és el grau d’implicació i d’autonomia de l’alumnat en el 
desenvolupament de les activitats d’ETCG. En nivells educatius més alts, es dona més marge 
a l’alumnat en el disseny i la implementació d’accions. Aquesta implicació va des de la mera 
participació en activitats organitzades pel professorat (en la majoria dels casos), fins a la planificació 
i la decisió en aquesta organització. 

Una qüestió més que s’ha analitzat és l’equilibri entre la dimensió local i la global. La majoria dels 
centres activen intervencions en totes dues esferes, si bé són poques les accions que les reuneixen 
totes dues i n’evidencien la interconnexió. La dimensió global s’identifica amb la internacionalització 
i amb experiències en països empobrits. Les temàtiques d’igualtat de gènere i de medi ambient són 
recurrents per assolir l’equilibri entre l’àmbit local i el global.

En l’anàlisi feta es percep una forta necessitat d’incorporar totes aquestes activitats i projectes 
d’ETCG. D’una banda, el professorat fa referència al fet que, malgrat la inclusió en els documents 
de centre, cal fer-les visibles i més articulació entre elles. A més a més, reclamen compromisos 
específics per fer-ho. Derivat d’això, hi ha una cerca de reconeixement per l’esforç invertit que se 
centra en la conquesta de petites facilitats, com ara franges de temps en els horaris, un espai físic 
per reunir-se o cabuda en la planificació de centre, com a qüestions fonamentals. 

4  Set centres es troben en processos de canvis profunds en el seu projecte educatiu. Dos centres ja han aconseguit consolidar 
el treball en equip i amb implicació social al seu centre. Nou fan referència a l’aprenentatge basat en projectes (ABP). Dels dotze 
centres que apliquen ApS, quatre ho tenen integrat com a matèria o com a metodologia obligatòria per a tot l’alumnat d’algun 
dels cursos d’ESO o batxillerat.
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ELS ÀMBITS DE TREBALL DE L’ETCG ALS 
CENTRES EDUCATIUS  

La sostenibilitat mediambiental és l’àmbit de l’ETCG que té més presència als centres educatius. 
Les temàtiques concretes són múltiples i variades: les energies renovables, el canvi climàtic, la 
reducció de residus, el reciclatge, el comerç just i el consum responsable, entre altres. Per fer-ho, 
es posen en marxa campanyes de recollida d’escombraries, recollida de mòbils, visites a centres 
mediambientals i activitats de sensibilització els dies commemoratius. La participació en el context 
escolar d’entitats socials del barri és estratègica per incorporar el treball entorn d’aquest tema.

La presència d’aquesta dimensió es podria explicar, d’una banda, per l’impuls de l’Agenda 21 
Escolar, programa educatiu vinculat a la sostenibilitat mediambiental que fa anys que es treballa; i, 
de l’altra, per l’impuls polític que s’està donant des de les administracions (tant autonòmiques, com 
provincials o locals) per contrarestar els efectes del canvi climàtic i la degradació mediambiental.

La igualtat de gènere és la segona dimensió més treballada després de la sostenibilitat 
mediambiental. En aquestes institucions educatives, la igualtat s’aborda des de temàtiques com 
la lluita contra la violència de gènere, la participació, les relacions de poder, l’empoderament, la 
visibilització de l’aportació de les dones a la ciència, la història o la cultura, la seguretat (assetjament 
o ciberassetjament) i l’educació emocional. En un dels centres educatius, s’han incorporat a més a 
més les temàtiques de la interdependència i l’ecodependència. Encara que es tracti d’una experiència 
concreta, és possible afirmar que s’estan inserint nous enfocaments, com l’enfocament feminista 
de sostenibilitat de la vida.
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Diversos centres escolars incorporen en les seves iniciatives experiències de caràcter 
intergeneracional, per mitjà de la col·laboració amb centres de persones grans o centres que 
atenen col·lectius en risc d’exclusió social. En concret, són experiències que fomenten la generació 
d’activitats beneficioses per a totes les persones involucrades, així com processos de col·laboració 
mútua i d’interdependència. Aquest tipus de programes s’emmarquen dins l’enfocament de 
gènere, en la mesura que són un exercici de cura mútua que, d’una manera directa i amena, estan 
en consonància amb l’enfocament ecofeminista de sostenibilitat de la vida, que advoca per la 
interdependència de la vida humana, la cura d’una mateixa, de les altres persones i de la natura.

D’altra banda, tot i que en menys presència que la igualtat de gènere o la sostenibilitat mediambiental, 
s’identifica la temàtica de la interculturalitat. Això es podria explicar pel fet que el fenomen migratori 
és en l’actualitat una realitat assentada a l’Estat espanyol. En aquest sentit, és oportú recordar que 
fa una mica més d’una dècada la immigració era un fenomen relativament nou, i això va augmentar 
la demanda dels centres escolars de comptar amb claus i eines per gestionar la diversitat cultural 
present a l’aula.

De la documentació analitzada durant el procés de recerca, tot sembla indicar que als centres 
escolars la gestió de la diversitat s’aborda des del concepte ampli d’inclusió, que permet posar 
el focus en diferents diversitats: cultural, funcional, sexual i de gènere, etc. D’aquesta manera, la 
interculturalitat es desplaça de ser un element central en el treball dels centres per integrar-se en 
altres elements constitutius de la diversitat, com són la inclusió, la convivència i la resolució de 
conflictes. A més a més, es continuen abordant temàtiques més específiques com la lluita contra 
la xenofòbia o la realitat de persones refugiades.

Per últim, gràcies a la recerca, podem afirmar que, de tots els àmbits vinculats a l’ETCG, el menys 
treballat és el dels drets humans. Si bé s’ha observat que aquesta temàtica està inclosa al currículum 
o s’aborda com a contingut d’alguna assignatura, no s’han trobat experiències significatives que 
tinguin un enfocament clar de drets. 

En definitiva, les temàtiques que s’aborden als centres escolars són l’educació per a la pau, la 
ciutadania activa i global, la pobresa, l’exclusió social, l’exclusió de la joventut, el dret a l’educació i 
el dret dels nens i les nenes.
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EL CURRÍCULUM I L’ETCG

Reprenent la segona pregunta que guiava la proposta de recerca sobre elements facilitadors de la 
incorporació de l’ETCG als centres educatius, sorgia el dubte de si el currículum prescriptiu era un 
element facilitador o una barrera. 

Per als centres educatius i el professorat consultats, el currículum no és un obstacle, sinó un 
element possibilitador. Consideren que la no implementació de l’ETCG està basada més en el 
desconeixement, en la mala interpretació dels textos reguladors, en l’assimilació entre currículum i 
continguts o en el fet d’entendre el llibre de text com a ordenant del currículum. Tot i així, té algunes 
febleses, com per exemple un currículum massa extens per nivell educatiu i curs, un nombre 
excessiu de continguts, un ajust escàs a la realitat i a les necessitats de l’alumnat i al context en 
què viuen, i poca precisió en qüestions de ciutadania i educació en valors. 

Els centres i el professorat coincideixen en l’amplitud del marc de referència de l’ETCG, cosa que 
facilita fer connexions entre matèries i amb qualsevol àrea o assignatura del pla d’estudis. El 
professorat té la capacitat de vincular l’ETCG a les diferents àrees i assignatures del pla d’estudis, 
tot i que l’espai reservat a les matèries de tutoria es refereix com un dels més recurrents a partir del 
qual s’enllacen accions puntuals amb altres assignatures. 

Per aconseguir l’articulació entre àrees, assignatures i projectes, cal considerar les condicions 
a partir de les quals el professorat pot generar propostes formatives socialment rellevants, 
transformadores i de qualitat. En aquest sentit, és clau analitzar els temps i els espais efectius 
amb què compta el professorat per desenvolupar planificacions acurades, contextualitzades, 
articulades en el currículum i coherents amb el progrés de l’alumnat al llarg dels anys. Tanmateix, la 
vessant administrativa i la burocratització dels processos educatius solen irrompre negativament 
en aquestes iniciatives.

D’acord amb l’anàlisi, les articulacions dins del centre i amb la comunitat constitueixen una 
oportunitat per desenvolupar pràctiques educatives enfocades des de l’ETCG, ja que promouen 
metodologies pedagògiques actives, desenvolupen competències acadèmiques i socioemocionals, 
i promouen un conjunt de valors per a l’assoliment d’una ciutadania crítica, responsable i global.

Un element que es destaca com una eina per assentar els aprenentatges des dels enfocaments de 
l’ETCG és l’avaluació. Es tracta d’un element singular que aporta informació sobre el grau de resolució 
i integració dels processos educatius, en particular, l’avaluació enfocada en el desenvolupament de 
competències.
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LA RELACIÓ AMB ENTITATS EXTERNES

Tots els centres col·laboren amb entitats externes,[5] com ONG, associacions del barri en què s’insereixen 
o institucions de les diferents administracions públiques. A més a més, és habitual que col·laborin amb 
altres institucions, com centres de gent gran, menjadors socials, empreses o cooperatives d’economia 
social. De les relacions amb entitats externes, el professorat valora el següent:

De fet, iniciatives com la Xarxa Solidària de Joves (Entreculturas) i la Xarxa d’Educadors i Educadores 
per la Ciutadania Global (Oxfam Intermón) permeten afermar el treball en xarxa i fomenten 
l’empoderament, tant de part del professorat com de l’alumnat. Es configuren com un espai lliure i 
no estructurat que transcendeix la formalitat que requereix un centre, i potencien aquesta presa de 
consciència inicial tan necessària per avançar cap a processos de transformació social.

Una qüestió que cal tenir en compte és l’oferta massiva de projectes i iniciatives que cada centre 
rep cada any, tant d’entitats com d’administracions públiques. D’una banda, són oportunitats per 
enriquir les dinàmiques del centre i els aprenentatges de l’alumnat; però, de l’altra, la provisionalitat 
de la majoria de les propostes i la necessària actualització dels processos poden generar la 
convivència en un mateix centre de diferents iniciatives que acabin dividint l’atenció i els esforços 
si no s’integren. 

Els programes sostinguts en el temps que, a més a més, inclouen en moltes ocasions 
formació al professorat i acompanyament als projectes d’ETCG al centre educatiu.

Els materials i les activitats ofertes per les entitats són ben valorades per les temàtiques, 
la qualitat dels materials, les metodologies i la capacitat de motivar l’alumnat.

El desenvolupament d’accions en col·laboració amb associacions locals properes al 
centre educatiu i que suposen un impacte positiu en la comunitat. Aquestes accions 
ajuden a visibilitzar i a donar una identitat dins del teixit social als centres, afavoreixen 
la integració de l’alumnat i els ajuda a entendre el seu entorn i el paper que hi tenen.

5  Tots els centres entrevistats tenen col·laboracions externes amb les organitzacions promotores de la recerca: dotze dels 
casos es vinculen a Entreculturas per mitjà de la Xarxa de Joves i de col·laboracions estables, set centres fan referència a la 
seva col·laboració amb el projecte Connectant mons i la Xarxa d’Educadores i Educadors per a una Ciutadania Global d’Oxfam 
Intermón, tres a la seva pertinença a la Xarxa de Centres d’InteRed, tres dels centres formen part d’Escuelas Solidarias de 
Navarra, on treballen amb Alboan, i quatre més fan referència a la seva col·laboració amb aquesta entitat.
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EMERGÈNCIA SANITÀRIA

La pandèmia ha afectat el ritme de les activitats de l’ETCG als centres. La majoria del professorat 
declara que aquesta situació els ha fet baixar el ritme de les activitats d’ETCG. A més a més, 
s’identifica una disminució del treball cooperatiu i de metodologies participatives. Atesa la situació 
viscuda, el professorat ressalta la necessitat de treballar l’àmbit socioemocional de l’alumnat.

Tot i que la pandèmia ha suposat un exemple clar de connexió entre l’àmbit global i el local, pocs 
centres han aprofitat la pandèmia per treballar activitats centrades en aquesta relació, si bé en 
general sí que es veu una oportunitat de treball interdisciplinari i de generació de projectes amplis 
amb un enfocament crític i amb una dimensió global - local. 
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L’ETCG es pot desenvolupar en qualsevol centre, ja que s’ha detectat una àmplia heterogeneïtat de 
característiques en els centres que la implementen. Per exemple, es valora com una oportunitat 
en centres inserits en barris o zones socioeconòmiques complexes i amb famílies en situacions 
de vulnerabilitat, perquè afavoreix la integració activa en el teixit social de la comunitat. Aquesta 
integració es veu reflectida en una millor valoració del centre i en una millor integració de l’alumnat, 
que, a més a més, comprèn millor el seu entorn.

Els equips directius són importants per a la inclusió de projectes i activitats d’ETCG, encara 
que després es compti amb professorat voluntari o amb una estructura que s’encarregui del 
desenvolupament, ja que s’identifica com una eina útil en processos de canvi i en la construcció i la 
implementació de propostes educatives orientades a la millora integral del centre. 

Pel que fa al professorat, es considera un actor clau en la implementació de l’ETCG al centre 
educatiu, si bé cal cuidar la invisibilitat de la seva feina i la sobrecàrrega que de vegades provoca 
el fet de promoure activitats i projectes d’ETCG dins dels centres (adequació curricular, temps 
dedicats fora d’horari de feina, formació personal, entre altres).

CONCLUSIONS
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Entre les característiques principals que destaquen d’aquest professorat, hi hauria:

Pel que fa a les activitats i els projectes, cal considerar que es denominen de manera diferent 
en cada centre educatiu, però que, tanmateix, es reconeix el marc i la proposta educativa que és 
subjacent al concepte.

L’heterogeneïtat d’experiències analitzades, lluny de ser un inconvenient, mostra les possibilitats 
de l’ETCG per adaptar-se a diferents contextos i per desenvolupar processos més controlats i 
progressius en la seva implicació. 

La categoria de les activitats està relacionada amb la capacitat del centre per fer canvis estructurals 
en les matèries i en la planificació. 

Moltes de les propostes vinculades a l’ETCG tenen una dependència important del professorat 
promotor, cosa que genera sensació de sobrecàrrega i un alt risc d’esgotament i d’extinció de les 
experiències. Cal fer visibles les accions, reconèixer-les i augmentar l’articulació que tenen amb el 
currículum i amb l’acció educativa del centre. 

La participació voluntària de l’alumnat suscita una doble consideració que cal tenir en compte 
depenent de l’objectiu que es vulgui assolir. D’una banda, les iniciatives voluntàries fora de l’horari 
escolar tenen un gran impacte en cada participant perquè es fan en grups petits, en un procés 
fàcilment controlable i en el qual, de manera conscient, els i les participants inverteixen temps 
i implicació. D’altra banda, les iniciatives de concreció curricular i els processos educatius que 
insereixen espais de voluntariat o ApS en horari lectiu ajuden a crear contextos favorables i 

La diversitat de 
titulacions i d’àrees de 
coneixement, així com 
del seu recorregut al 
centre educatiu..

L’alta implicació amb 
el centre i una vivència 
vocacional de la 
professió.

La consideració de 
l’ETCG com una part de 
la seva funció educativa.

Amb vocació envers 
l’àmbit social. En 
moltes ocasions, 
amb experiències de 
voluntariat (nacional i 
internacional).

Amb un perfil actiu 
en la relació amb la 
comunitat.

L’apertura a la 
formació permanent 
i a continuar 
involucrant-se.
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generalitzadors d’ETCG. A més a més, són experiències en les quals participa tot l’alumnat. 

Dins de les accions i els projectes, no hi ha un equilibri entre la dimensió local i la global. La majoria 
de les accions incideixen en l’àmbit local, més representatiu per a l’alumnat, però dilueixen el 
significat de l’ETCG. 

Un dels elements que destaca amb força en l’anàlisi duta a terme en la recerca és que el currículum 
escolar no és un condicionant impossibilitador per a la realització d’activitats d’ETCG. L’enfocament 
curricular per competències facilita el treball des d’aquesta perspectiva, si bé el professorat 
continua referint problemes amb la planificació i la posada en marxa. En aquest àmbit encara hi ha 
un ampli marge per continuar avançant en la implementació d’un marc competencial i de resultats 
d’aprenentatge que sigui més coherent amb l’ETCG que el sistema actual basat en continguts 
curriculars. 

En l’actualitat, la implementació de propostes vinculades a l’ETCG implica als centres i al professorat 
molt temps per planificar-les, organitzar-les i programar-les. Són continguts, competències i 
propostes que no es recullen, per exemple, en els llibres de text. La burocratització i la vessant 
administrativa dels processos educatius també es perceben com un llast per la quantitat de 
gestions i de documents que implica fer nous projectes i noves propostes dins del centre educatiu. 

En aquest sentit, els centres i el professorat reivindiquen la seva competència i especialització 
per dissenyar el procés educatiu, i la seva capacitat de vincular l’ETCG en les diferents àrees i 
assignatures del pla d’estudis. Una formació inicial del professorat que inclogui l’ETCG i una 
perspectiva àmplia de la seva inclusió a l’aula hi ajudaran.

Els centres reben una oferta excessiva de projectes per participar, tant des d’entitats com des 
de la mateixa administració, i moltes d’aquestes ofertes no tenen una planificació que pugui ser 
sostinguda en el temps. Els centres tendeixen a lligar-se a massa propostes, en lloc de desenvolupar 
processos integrats, cosa que fa que divideixin esforços i s’afebleixin els resultats.

Finalment, respecte a les relacions entre els centres educatius i altres actors, es considera que 
la col·laboració amb entitats és rellevant. De fet, la major part de les activitats descrites pels 
centres s’han posat en marxa amb el seu suport. Hi ha molt bona receptivitat envers les propostes 
d’intervenció i els materials elaborats per les entitats, i s’identifiquen totes dues qüestions, a més a 
més, amb la seva pròpia formació permanent. 
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1. Planificar processos transformadors que 
incloguin l’ETCG a partir d’un eix central, com 
pot ser el projecte educatiu de centre.

2. Promoure en els equips directius l’assumpció 
del lideratge d’aquests processos. D’aquesta 
manera, l’ETCG pot ser part dels canvis i les 
millores integrals als centres.

3. Incidir en la planificació del curs i vincular 
l’ETCG amb la implementació de metodologies 
actives i participatives com l’ApS i l’ABP. La 
implementació d’instàncies d’acompanyament 
al professorat en aquesta tasca pot promoure 
processos d’innovació vinculats a l’ETCG.

4. Crear un mapeig d’experiències i de pràctiques 
singulars en ETCG que ajudin a reconèixer 
esforços, a promoure el treball en equip i 
que puguin ser font d’aprenentatge per al 
professorat.

5. Promoure la creació i la selecció de materials 
educatius que connectin la realitat global amb 
la local, i afavoreixin una millor comprensió de 
l’entorn.

RECOMANACIONS
Àmbit: Centres educatius

01 Incorporar l’ETCG en els processos 
de gestió i programació dels centres 
educatius
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6. Promoure experiències pràctiques i vivencials 
d’ETCG entre el professorat. La sensibilització és 
clau per a la incorporació dels enfocaments de 
l’ETCG. En aquest sentit, és important adaptar 
les instàncies formatives i de sensibilització al 
perfil i a les necessitats del professorat. En l’àrea 
competencial és una oportunitat per treballar 
l’ETCG.

7. Reforçar processos de formació a professorat i 
a equips directius, diferenciant, d’una banda, els 
adreçats al professorat que treballa entorn de 
l’ETCG, i de l’altra, dels orientats al professorat 
que encara no ha incorporat aquests 
enfocaments. 

8. Planificar processos d’acompanyament i 
suports al professorat novell que s’incorpora 
a la funció docent, per fer ETCG i no reproduir 
models antics.

9. Aprofitar en la formació dels claustres la 
capacitat catalitzadora de temàtiques com la 
igualtat de gènere, els drets humans, la diversitat 
cultural, la justícia social i la sostenibilitat 
mediambiental per equilibrar la dimensió global 
i local.

10. El procés de planificació i desenvolupament 
per competències encara no ha calat en el 
professorat. La formació necessària en aquest 
àmbit pot ser una oportunitat per treballar 
l’ETCG.

11. L’origen i les conseqüències de l’emergència 
sanitària poden ser una oportunitat per 
sensibilitzar i obrir noves línies de treball, 
especialment orientades a la comprensió dels 
grans reptes globals i al desenvolupament 
de processos educatius que promoguin 
metodologies actives (davant la possible 
regressió a procediments tradicionals).

02 Afavorir el desenvolupament de les 
competències docents orientades a la 
incorporació de l’ETCG

RECOMANACIONS 
Àmbit: Centres educatius
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12. Prioritzar aquelles propostes formatives 
externes que s’integrin curricularment en la 
programació general de l’aula i que permetin 
treballar a mitjà i llarg termini. La durada dels 
processos és una variable essencial per a la 
visibilització dels assoliments.

13. Més enllà de “no impedir” o “no limitar”, 
la generació d’un marc legislatiu s’ha de 
construir com a impulsor de la integració 
de perspectives que possibilitin pràctiques 
educatives transformadores per a un millor 
desenvolupament de l’alumnat i de la comunitat. 

14. Les CCAA tenen un marge ampli per concretar i 
generar propostes educatives que incloguin els 
enfocaments de l’ETCG, en la mesura que són 
compatibles i transversals als marcs curriculars 
autonòmics.

03

15. Aprofitar el marc curricular de la LOMLOE pel 
que fa a l’ETCG.

16. Vincular el marc curricular amb metodologies 
com l’Aprenentatge y Servei i l’Aprenentatge 
Basat en Projectes és una oportunitat. 
Aquest tipus de metodologies afavoreixen les 
connexions i la consciència entre l’àmbit local 
i el global, el desenvolupament d’habilitats 
i competències com el pensament crític i 
el treball en equip, així com actituds com la 
solidaritat i la cura.

17. Promoure espais de participació del professorat 
en processos d’apropiació curricular. Això pot 
impactar positivament en el planejament de 
l’ensenyament, així com en l’elaboració de 
material educatiu.

Aprofitar les oportunitats existents entorn del 
disseny del currículum i la implementació per a 
la incorporació de l’ETCG

RECOMANACIONS 
Àmbit: Centres educatius
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18. Generar mecanismes de coordinació entre els 
agents que actuen directament o indirectament 
als centres educatius. Hi ha precedents de 
col·laboració que involucren l’àmbit de les ONG, 
les administracions i els centres educatius que 
poden ser font d’inspiració.

19. Alinear els esforços que les entitats socials fan 
per incorporar l’ETCG en l’educació formal amb 
altres iniciatives del teixit social de les quals 
l’alumnat pot ser partícip.

04 Potenciar el vincle entre entitats socials 
i centres educatius, així com l’articulació 
amb altres agents

20. Fomentar l’elaboració de propostes didàctiques 
nuclears sobre temàtiques rellevants i urgents. 
És una bona manera d’iniciar professorat novell.

21. Procurar quela diversitat terminològica 
associada a l’ETCG no constitueixi un 
impediment per al desenvolupament en l’àmbit 
de l’educació formal.

RECOMANACIONS 
Àmbit: Centres educatius





L’EDUCACIÓ 
TRANSFORMADORA 
PER A LA CIUTADANIA 
GLOBAL EN LA 
FORMACIÓ PERMANENT 
DEL PROFESSORAT
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L’anàlisi de la presència de l’ETCG en la formació permanent del professorat proposada des de les 
administracions públiques amb competències educatives ens dona una idea dels esforços que 
s’estan fent per a la consecució de la meta 4.7 en el nostre context, així com de les capacitats 
que el cos docent en exercici pot estar desenvolupant en aquest camp o que pugui necessitar 
desenvolupar.

La formació permanent es considera tant un dret, que ha de ser garantit des de les administracions 
públiques, com un deure del cos de docents, i, per tant, una responsabilitat del mateix professorat. 
Veure com i en quina mesura està present l’ETCG en la formació permanent ens dona informació 
rellevant per identificar possibles absències i fer recomanacions orientades a incorporar-la, 
de tal manera que contribuïm al fet que el professorat tingui les eines, els temps, la formació i 
l’acompanyament necessaris per incorporar-la en la seva pràctica educativa. 

Al llarg de la recerca s’ha revisat la documentació disponible dels serveis de formació de les 
nou comunitats autònomes que s’han pres de referència per a aquest estudi i s’han fet set 
entrevistes, cinc a serveis d’educació, una al Servei de Cooperació Internacional de la Junta de 
Castella i Lleó i una més a la Subdirecció General de Cooperació Territorial i Innovació Educativa 
(SGCTIE) del Ministeri d’Educació i Formació Professional. En les entrevistes hi han participat un 
total de quinze persones, de les quals deu han estat dones.

15 
PERSONES

9
CCAA

7 
ENTREVISTES

CONTEXT DE LA FORMACIÓ 
PERMANENT
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QUI FA LES PROPOSTES 
FORMATIVES PER A LA 
FORMACIÓ CONTINUADA 
DEL PROFESSORAT

EN QUINA MESURA ESTÀ 
PRESENT L’ETCG EN LES 
PRIORITATS FORMATIVES

CARACTERÍSTIQUES 
DE LES PROPOSTES 
FORMATIVES

01 02 03

L’anàlisi s’ha organitzat de la manera següent:
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PREGUNTES ORIENTADORES 
DE L’ANÀLISI

L’ETCG està inclosa 
en les propostes 
de formació docent 
dissenyades des de 
les administracions 
educatives 
autonòmiques? 

Hi ha experiències 
de coordinació entre 
diferents agents (diferents 
departaments de les 
administracions públiques, 
organitzacions socials, 
un altre tipus d’agents, 
etc.) per al disseny de 
propostes de formació 
docent sobre ETCG? 

Hi ha propostes de 
formació docent sobre 
ETCG promogudes per 
les administracions 
educatives autonòmiques 
que per les seves 
característiques puguin 
ser referents per a la 
posada en marxa d’altres 
propostes similars?  

Hi ha temàtiques o 
metodologies relacionades 
amb l’ETCG incloses en 
aquestes propostes de 
formació docent? 

Quines recomanacions 
podem fer des de l’àmbit 
de les ONGD a les 
administracions educatives 
per facilitar la incorporació 
de l’ETCG en les propostes 
de formació docent?

Quines característiques 
(durada, format, 
metodologia) tenen 
les propostes de 
formació docent sobre 
ETCG dissenyades o 
promogudes des d’aquests 
àmbits?  

01. PREGUNTA

04. PREGUNTA

02. PREGUNTA

05. PREGUNTA

03. PREGUNTA

06. PREGUNTA
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Segons rediE, la formació permanent del professorat és “el conjunt d’activitats formatives adreçades 
a millorar la seva preparació científica, tècnica, didàctica i professional. Ha d’estar d’acord amb 
l’evolució de les ciències i les didàctiques específiques, a més d’oferir coneixements relacionats 
amb la metodologia, l’atenció a la diversitat, les tecnologies de la informació i la comunicació i la 
formació en llengües estrangeres” (rediE a Eurydice España i rediE, 2019). Hi ha un terme paral·lel, 
el desenvolupament professional continu (DPC), que es defineix com la formació permanent que 
les i els docents fan al llarg de la seva carrera professional i que els permet ampliar, desenvolupar 
i actualitzar els coneixements, les destreses i les actituds. Pot ser formal o no formal i incloure 
tant formació sobre matèries concretes com de tipus pedagògic. S’ofereix en diferents formats, 
com ara cursos, seminaris i observació entre iguals, així com per mitjà del suport de xarxes de 
professors (Comissió Europea/EACEA/Eurydice, 2018, p. 118).

FORMACIÓ PERMANENT DEL 
PROFESSORAT
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Més enllà dels matisos que es puguin incloure en cada una d’aquestes aproximacions conceptuals, 
totes dues, en conjunt, ens presenten un àmbit formatiu, adreçat a docents, que preveu diferents 
àrees d’intervenció (des de les estrictament relacionades amb l’educació, fins a d’altres relacionades 
amb les àrees culturals o matèries que s’imparteixen), una àmplia diversificació de formats i 
diferents nivells de sistematizació.

La llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en l’article 103, implica directament 
les administracions educatives en la planificació d’activitats de formació del professorat que 
garanteixin una oferta diversificada i gratuïta, així com en l’establiment de les mesures oportunes 
que afavoreixin la participació. Totes les administracions públiques amb competències en educació 
concreten línies prioritàries per a la formació permanent del professorat.[6]

Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi de la informació disponible, cal anticipar dues limitacions del 
procés: la manca d’actualització de la informació disponible, i la disparitat de les propostes. Pel 
que fa a la primera, en alguns casos, la documentació disponible digitalment no és recent, per la 
qual cosa es desconeix si hi ha documents de referència més actuals amb informació diferent 
i rellevant; pel que fa al segon element, si bé no és una limitació que impedeixi l’anàlisi, sí que 
cal assenyalar que les propostes de formació fetes per les diferents comunitats autònomes són 
abundants i dispars, la qual cosa ens fa ser prudents en l’elaboració de conclusions extrapolables 
a totes les comunitats autònomes. Dit això, i assenyalat específicament en cada cas, sí que creiem 
que hi ha elements d’interès que han emergit de l’anàlisi feta, i que ens animem a compartir en 
aquest treball.

A l’annex sobre la formació permanent del professorat[7] hi ha disponible l’anàlisi sintetitzada de les 
nou comunitats autònomes participants en la recerca, a més d’informació complementària sobre 
aquesta qüestió a la resta de comunitats autònomes de l’Estat.

6 Més informació a: http://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/profesorado/formacion-permanente-
profesorado.html

7 Pàg. 69-129.
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QUI FA LES PROPOSTES FORMATIVES 
PER A LA FORMACIÓ CONTINUADA DEL 
PROFESSORAT

Des del punt de vista estructural i organitzatiu, les conselleries i els departaments d’educació, en cada 
comunitat autònoma, solen donar suport a la gestió de la formació i a la innovació en direccions generals 
(DG). A més a més, en alguns casos, dependents dels anteriors, es creen serveis o unitats tècniques 
específiques. També hi pot haver una comissió o assessoria de formació, que s’encarrega de donar-
los suport. Una altra de les peces clau del sistema són els centres de formació del professorat, que 
s’encarreguen de planificar i impartir la majoria de la formació i reben denominacions diferents en cada 
comunitat autònoma. 

En l’àmbit estatal, l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF),[8] 
que ofereix diferents alternatives de formació (MOOC, NOOC, EduPills, [9] cursos d’estiu i suport a 
estades professionals), fomenta la creació de recursos educatius oberts, la transformació metodològica 
i la integració de les tecnologies digitals en l’entorn educatiu. 

Els diferents agents públics implicats en aquesta tasca formen un engranatge complex i divers que dona 
suport a la formació permanent de tot el professorat del sistema educatiu no universitari.

Cal destacar la importància del bagatge i de l’especialització dels equips assessors dels centres de 
formació del professorat. En les diferents comunitats hi ha assessories específiques relacionades amb 
àmbits d’intervenció. Amb tot, no es preveu l’especialització d’aquests equips en ETCG, sostenibilitat, 
ODS, compromís social, justícia global, etc.[10]. A manca de propostes definides d’incorporació de 
l’ETCG en els perfils de les persones que formen part de les estructures de les unitats de formació, 
l’experiència acumulada per les persones que accedeixen als llocs d’assessoria adquireix una 
rellevància especial.[11]. Les assessories es cobreixen amb professorat en exercici, per mitjà de 
comissions de serveis. Si una de les assessories no s’identifica amb el perfil d’ETCG, deixa a criteri 
de la persona que accedeix al lloc la possibilitat d’organitzar formació específica o d’orientar la 
relacionada amb altres temàtiques des d’aquesta perspectiva singular.

8 Més informació a: https://intef.es/

9 EduPills és una APP de microformació per a docents, per tal que el professorat adquireixi i/o desenvolupi habilitats, destreses i 
competències digitals d’una manera senzilla i ràpida. Més informació a: https://edupills.intef.es/

10 El cas de la ciutat de Barcelona, per la seva organització particular per mitjà del Consorci d’Educació, és una excepció, tal com 
s’assenyala en la taula corresponent.

11 Destaquem algun cas aïllat d’algun perfil amb un ampli treball en el marc de l’ETCG, com a excepció que confirma la regla.
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En parlar de formació permanent del professorat, no és possible obviar el paper que han tingut 
els serveis o les unitats de cooperació de cada comunitat autònoma, ja sigui per mitjà d’accions 
d’ETCG finançades amb convocatòries públiques a ONGD, ja sigui per mitjà de la posada en marxa 
de programes acordats i compartits amb les unitats administratives d’educació. Les primeres 
intervencions són les que tradicionalment han dut l’ETCG a les escoles i han facilitat la formació dels 
equips docents. Malgrat l’esforç i la voluntat històrica mostrats per les organitzacions que treballen 
en ciutadania global per apostar per aquests processos, cal reconèixer que s’enfronten a limitacions 
importants: la dificultat per tenir una cobertura integral del mapa de centres; la continuïtat en el 
temps, que sol estar vinculada als vaivens dels capítols d’educació de les convocatòries públiques 
de cooperació al desenvolupament; les resistències per part dels diferents actors de la comunitat 
educativa a reconèixer-los legitimitat com a interlocutors, etc. 

Hi ha algunes experiències de propostes formatives per a docents articulades entre diferents 
actors: administracions públiques amb competències en educació, els serveis de cooperació 
en l’àmbit autonòmic, les organitzacions socials de cooperació al desenvolupament i altres. 
Aquestes propostes compartides es basen en acords de reconeixement d’hores de formació per al 
professorat per part dels serveis d’educació, i en el disseny i el desenvolupament de les iniciatives 
per part d’entitats recolzades per les unitats de cooperació.[12]. Un altre element rellevant és que 
són propostes basades en la coordinació multisectorial, que a més de constituir una estratègia 
rellevant per a la incorporació de l’ETCG, permeten aprofundir en l’enfocament de drets humans, ja 
que la multisectorialitat és un element constitutiu d’aquest enfocament.

També identifiquem esforços en totes les CCAA per acostar-se a l’Agenda 2030 i als ODS.[13]  Ara bé, 
tot i que hi ha algunes propostes més ambicioses, les iniciatives fetes en aquest sentit encara són 
febles, si pensem en la consecució de la meta 4.7 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En l’àmbit estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha posat en marxa la Subdirecció 
General de Cooperació Territorial i Innovació Educativa (SGCTIE), dependent de la Direcció General 
d’Avaluació i Cooperació Territorial. Aquesta Subdirecció inclou l’Àrea de Sostenibilitat, que treballa 
l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS) i l’educació per a la ciutadania mundial (ECM). 
La seva funció està centrada en la difusió del coneixement (col·laboració en els Premis Vicenç 
Ferrer, difusió, comunicació, formació) i en la col·laboració amb altres unitats externes (AECID, 
Ministeri de Transició Ecològica, INTEF, Unitat Educativa a l’Exterior). La Secretaria té un ferm 
propòsit de promoció de l’ECM dins del seu àmbit de competència.

12 En aquest sentit, destaquem dues experiències singulars referenciades en els quadres d’anàlisi de dues comunitats autònomes: 
Navarra, amb l’experiència de Escuelas Solidarias, i Catalunya, amb l’experiència del Consorci d’Educació de Barcelona.

13 Com a exemples específics, podem esmentar el projecte Próxima Estación: ODS 2030, de la Junta de Castella i Lleó, o la 
incorporació en el transcurs d’aquesta recerca dels ODS als programes de formació docent d’Extremadura, iniciativa molt 
incipient però que pot generar noves oportunitats en l’oferta formativa.
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EN QUINA MESURA ESTÀ PRESENT L’ETCG EN 
LES PRIORITATS FORMATIVES

Cada comunitat autònoma fa un exercici de priorització de les línies temàtiques que vol impulsar 
en les seves propostes formatives. Des de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació, les 
competències clau i la planificació dels processos educatius a partir d’aquestes competències 
són un centre d’interès en els eixos de formació de les administracions educatives. Partint de les 
competències clau per a l’aprenentatge permanent recollides en el document publicat pel Consell 
de la Unió Europea (2018), les més referides per les CCAA són les següents: 

Dues d’aquestes competències (la 
competència ciutadana i la competència 
personal, social i d’aprendre a aprendre) 
tenen una relació directa amb la 
ciutadania global. 

la competència ciutadana

la competència digital

la competència multilingüe

la competència personal, social i d’aprendre a aprendre

la competència emprenedora

reconocimiento del otro o la otra desde la diversidad, el apoyo mutuo, el pensamiento crítico, la no 
competitividad, la equidad, la responsabilidad ciudadana, etc. No obstante, se ha observado una 
carencia a la hora de hacer explícitos estos valores y de nombrarlos como parte constitutivos de 
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CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES 
FORMATIVES

La durada de les propostes, així com els formats i les característiques, són molt diversos. Una 
modalitat en auge són les píndoles formatives de curta durada. Amb tot, algunes comunitats 
aposten per processos formatius de mitjà termini, que es poden prolongar entre dos i quatre anys. 
Castella i Lleó ofereix la possibilitat d’integrar diferents modalitats de formació, en funció dels 
itineraris. Catalunya ofereix programes d’innovació que poden abraçar tres anys en cada centre, 
amb vista a assentar les bases de canvis reals. Euskadi també promou formacions de centre 
planificades en períodes de tres anys. 

De la informació obtinguda es pot extreure que en els plans de formació permanent del professorat 
és difícil trobar una oferta especialitzada en ETCG. Sí que és possible identificar temàtiques 
confluents amb l’ETCG, com ara la sostenibilitat (en gran mesura encara assimilada i reduïda a 
la dimensió ambiental); la igualtat de gènere, la coeducació i l’equitat; la integració i la diversitat; 
l’enfocament competencial, essent la igualtat de gènere la que té més presència en l’oferta formativa 
revisada. En canvi, s’ha trobat molt poca oferta formativa en relació amb els drets humans, fet que 
ens indica que aquest és un àmbit concret de l’ETCG que cal reforçar en el marc de la formació 
permanent. 

Sumat al que acabem de dir, s’han identificat un conjunt de metodologies que afavoreixen la relació 
de l’alumnat amb el seu entorn, com són l’aprenentatge servei (ApS) i l’aprenentatge basat en 
projectes (ABP). Aquestes metodologies promouen un conjunt de valors vinculats a l’ETCG, com 
ara l’empatia, el reconeixement de l’altre o l’altra des de la diversitat, el suport mutu, el pensament 
crític, la no competitivitat, l’equitat, la responsabilitat ciutadana, etc. No obstant això, s’ha observat 
una mancança a l’hora de fer explícits aquests valors i d’anomenar-los com a part constitutiva 
de l’ETCG. També s’han trobat dificultats per identificar la incorporació de la dimensió global en 
aquestes temàtiques i metodologies, per la qual cosa entenem que la incorporació de l’ETCG, tant 
de manera específica com de manera transversal, és molt minoritària.
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Un condicionant que emana amb força de l’anàlisi de les dades és el tema del temps i la sostenibilitat 
dels processos. L’acostament a temàtiques poc treballades en el currículum necessita temps i 
espais llargs. L’ETCG és un àmbit poc conegut per a bona part del professorat i sovint comporta 
processos personals de qüestionament de creences i conductes, per la qual cosa necessita temps 
amplis. Alhora, la posada en marxa de canvis metodològics i de formes de treballar requereix 
constància, implicació i planificació a mitjà i llarg termini. De fet, de l’anàlisi feta podem dir que 
les institucions educatives que tenen una estratègia definida i estructures de seguiment i impuls 
de l’ETCG són capaces d’implementar iniciatives de caràcter holístic i integral, que poden arribar 
a representar una transformació a llarg termini de les maneres de fer i d’educar. Amb tot, no és 
habitual trobar propostes formatives amb un horitzó temporal d’aquestes característiques. 

Hi ha una tendència a fer confluir formació permanent i innovació, cosa que evidencia una 
interdependència entre totes dues. A més a més, una de les línies prioritàries en la formació 
permanent actual se centra en les TIC i en l’educació en línia. Tot i que de moment sembla estar 
molt focalitzat en la generació de competències i habilitats de maneig d’eines electròniques, és un 
camp prou ampli per tenir la capacitat d’obrir l’enfocament i recollir propostes relacionades amb 
els principis de l’ETCG en general i amb l’enfocament de drets humans en particular. Temàtiques 
com la bretxa digital, l’impacte mediambiental dels suports físics necessaris per a la tecnologia, l’ús 
ètic de la tecnologia, la masculinització de les carreres informàtiques i la programació, entre altres, 
constitueixen un element possibilitador per incorporar l’enfocament de drets humans a les TIC i a 
l’educació online.

Una altra qüestió que apareix és l’enorme diversificació de propostes d’intervenció i de projectes 
que reben els centres i que sovint no s’integren en una via comuna, de manera que es generen 
experiències puntuals inconnexes que aporten poc valor al desenvolupament del projecte educatiu. 
A l’oferta formativa feta des de les administracions públiques, s’hi suma l’oferta d’altres actors que, 
en el cas de l’ETCG, poden ser proposades per organitzacions no governamentals de cooperació al 
desenvolupament, altres organitzacions socials, universitats, entre altres.
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La situació d’emergència sanitària ha afavorit una expansió sense precedents de la formació en 
línia. Són diverses les CCAA que ofereixen “píndoles de formació”, de durada breu i que donen 
resposta a problemes molt concrets, molt relacionats amb el maneig d’eines digitals. A més 
a més, s’han posat en marxa o s’han potenciat serveis que no exigeixen la presencialitat i que 
faciliten l’adaptació de les formacions a aquest format, espais d’autoformació i bancs de recursos, 
compartits pels i les docents o proposats per les administracions. 

EMERGÈNCIA SANITÀRIA
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Amb relació al tipus de propostes formatives, les unitats responsables de l’oferta de formació 
permanent per al professorat en exercici tenen una oferta formativa vinculada amb temàtiques 
i metodologies pròpies de l’ETCG, però a penes propostes explícites i integrals de formació i 
aprofundiment en aquesta dimensió. En aquest sentit, les metodologies pròpies de l’ETCG poden 
ser atractives per al professorat a partir del “ganxo” de la innovació, àmbit molt identificat amb la 
formació permanent. Afegit a això, podem dir que els diferents enfocaments de l’ETCG tampoc no 
estan incorporats amb claredat en formacions que aborden temàtiques o metodologies properes 
a l’ETCG.

Al llarg del procés de recollida de dades, són diverses les fonts que fan referència a processos 
d’acompanyament, referint-se tant a suports al professorat novell que s’incorpora a la funció 
docent, com a la implementació de processos interns als centres. En aquesta línia, els centres de 
formació locals podrien tenir un paper molt rellevant si comptessin amb l’especialització d’alguna 
de les assessories i amb el suport d’entitats externes expertes en aquestes temàtiques.

CONCLUSIONS



L’aplicació del currículum, l’explicitació en els documents de centre, la implementació de nous 
enfocaments com el competencial o l’adhesió a iniciatives d’innovació es relacionen directament 
amb la burocratització. Són diversos els centres que decideixen deixar processos d’innovació 
per no poder fer front als processos administratius que impliquen. En aquest sentit, veiem que 
el reconeixement d’hores de formació i innovació no és suficient per al professorat, només és un 
reclam per al professorat novell.

És difícil trobar propostes de formació docent que treballin elements relacionats amb les motivacions 
i la dimensió vocacional del professorat, així com amb la dimensió política de l’educació, per la qual 
cosa les reflexions lligades a la construcció de ciutadania des de l’escola o a la justícia global solen 
quedar fora d’aquestes propostes.

Els processos orientats al canvi institucional, que inclouen reflexió i anàlisi sobre algunes de les 
dimensions de la realitat dels centres i que es marquen horitzons temporals de diversos cursos 
escolars, són bones oportunitats per incorporar formació explícita sobre l’ETCG, si bé és difícil 
trobar propostes que la incloguin.

Pel que fa als agents promotors de les propostes formatives, els actors que tenen la competència i 
la responsabilitat del disseny de la proposta formativa no tenen per què tenir formació específica en 
ETCG, per la qual cosa és difícil que la integrin en les seves propostes. En aquest sentit, els centres 
de formació del professorat són la baula que uneix la vida als centres amb els plans de formació 
institucionalitzats. En la majoria dels casos, no compten amb assessories especialitzades en ETCG.

Juntament amb això, els actors que tenen capacitat de proposta formativa en ETCG (entitats 
socials que promouen la ciutadania global, com són moltes de les organitzacions de cooperació al 
desenvolupament) no compten amb l’empara institucional que els permeti desenvolupar aquests 
processos en les condicions més adequades (reconeixement d’hores, garantia de processos de 
mitjà termini, legitimitat com a actors de la comunitat educativa, etc.).

Caldria buscar la confluència, més enllà del reconeixement d’hores de formació, entre les entitats 
i els serveis de cooperació (que aporten l’experiència en l’àmbit) amb els serveis de formació i 
innovació docent que coneixen i dominen el sistema educatiu.

Tenint en compte el context actual, és pertinent concloure que l’Agenda 2030 en general, i la meta 
4.7 en particular, ofereixen un bon marc de referència per articular esforços entre diferents actors 
amb l’objectiu de facilitar al professorat en exercici i als centres educatius, itineraris formatius 
sòlids, capaços de promoure la incorporació de l’ETCG en la pràctica educativa diària.

D’altra banda, el treball territorial que seguirà a l’aprovació de la LOMLOE pot oferir una oportunitat 
per incorporar l’ETCG en les línies prioritàries de formació docent permanent dels propers anys.
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22. Incorporar com a prioritària una línia de formació 
específica en ETCG dins dels programes anuals 
de propostes de formació docent. El rol de la 
formació permanent és clau en l’actualització 
del professorat en exercici, per la qual cosa la 
inclusió de l’ETCG i els seus enfocaments en 
facilitarien l’apropiació.

23. És fonamental que la formació adreçada al 
professorat estigui orientada a la pràctica 
docent, al suport de processos de planificació 
i al desenvolupament per competències 
en el cos docent i l’alumnat. L’ETCG, per la 
integralitat dels seus enfocaments i per l’ús de 
metodologies diverses, pot contribuir a enfortir 
aquests processos

24. Dissenyar propostes formatives atenent els 
diferents nivells d’experiència i de coneixement 
del professorat sobre l’ETCG, possibilitant 
instàncies d’iniciació i d’aprofundiment.

25. Promoure i recolzar espais i processos en què 
els centres i el professorat puguin compartir 
experiències i eines vinculades amb l’ETCG, 
de manera que puguin emergir iniciatives 
invisibilitzades als centres, generar sinergies 
amb altres processos i enfortir-se mútuament.

Aprofundir en els enfocaments i les 
competències claus de l’ETCG en els 
processos de professionalització docent

26. Promoure la formació específica en ETCG en 
els diferents perfils de l’administració pública 
(assessories als centres de formació del 
professorat, personal tècnic de les unitats de 
formació i innovació de les conselleries, etc.). 
D’aquesta manera, es podria caminar cap a 
una incorporació transversal de l’ETCG en les 
diferents àrees. 

27. Promoure aliances entre els centres de 
formació del professorat i la resta d’agents de 
la comunitat educativa, perquè són la baula 
entre la vida als centres i els plans de formació 
institucionalitzats.

28. L’origen i les conseqüències de l’emergència 
sanitària poden ser una oportunitat per 
sensibilitzar i obrir noves línies de treball i 
de formació del professorat, especialment 
orientades a la comprensió dels vincles entre 
l’àmbit local i el global, així com de la promoció 
de metodologies actives.

05

RECOMANACIONS
Àmbit: Formació permanent del professorat 
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29. Promoure processos d’innovació educativa 
de mitjà termini que facilitin la incorporació 
de l’ETCG. Perquè aquests processos siguin 
viables, han de respectar els ritmes del treball 
educatiu i afavorir dinàmiques de formació, 
pràctica i avaluació.

30. Integrar els diferents processos d’innovació 
i enfortiment de capacitats promoguts dins 
l’espai escolar. Les conselleries d’educació, les 
unitats de cooperació i les organitzacions de la 
societat civil són agents promotors de l’ETCG 
les actuacions dels quals coexisteixen als 
centres educatius.

06 Afavorir la incorporació de l’ETCG en la 
implementació de la política educativa i 
en la gestió dels processos 

31. Reforçar els processos de formació permanent 
adreçats al professorat i als equips directius; 
especialment els que permetin apropar-se al 
professorat que encara no està implicat en 
l’ETCG.

32. Orientar una línia de treball específica cap a 
la relació de l’ETCG amb el desenvolupament 
curricular de la LOMLOE. En aquest procés, les 
entitats poden donar suport en la comprensió de 
la relació entre el currículum i els enfocaments 
de l’ETCG.

RECOMANACIONS
Àmbit: Formació permanent del professorat 
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Els programes formatius que habiliten a l’exercici de la docència en l’àmbit escolar són un enclavament 
per a la promoció de sabers, de procediments i d’actituds favorables a la construcció d’una educació 
transformadora i per a la ciutadania global. La formació universitària té la responsabilitat de formar 
professionals de l’educació capaços de donar resposta als reptes socials actuals. Això comporta 
que la universitat ha de promoure experiències d’aprenentatge socialment rellevants, així com 
la construcció de sabers pertinents amb la realitat. En aquest sentit, l’enfocament de l’educació 
transformadora per a la ciutadania global ofereix un marc de sabers, de competències i d’actituds 
necessaris per construir societats més justes, en les quals les persones tinguin les destreses i les 
capacitats per ser ciutadanes conscients, actives, mobilitzades pel desenvolupament sostenible, la 
justícia social i el compliment dels drets humans.

Amb l’objectiu d’identificar aquells elements de la formació inicial del professorat que tenen el 
potencial de ser eines per a la inclusió d’aquestes perspectives, s’han analitzat els plans d’estudi 
d’onze universitats espanyoles de nou comunitats autònomes, de les quals nou són públiques i 
dues privades. 

11 
UNIVERSITATS

9 UNIVERSITATS PÚBLIQUES

2 UNIVERSITATS PRIVADES

De manera complementària, s’han fet catorze entrevistes a una mostra de professorat pertanyent a 
deu universitats de vuit comunitats autònomes i a nou persones pertanyents als equips de les unitats 
de cooperació de set universitats, amb el propòsit de comprendre de quina manera l’experiència 
de l’alumnat universitari es nodreix de metodologies, projectes i/o experiències que posen en joc el 
desenvolupament competencial per a una ciutadania crítica, conscient i transformadora.

Tot i que aquesta lectura pot ser limitada, per tal com proveeix informació sobre la planificació de 
continguts però no necessàriament sobre l’experiència de l’alumnat, l’anàlisi mostra senyals clars 
de la presència d’espais formatius orientats als enfocaments de l’ETCG.

9
CCAA

CONTEXT DE LA FORMACIÓ 
INICIAL DOCENT
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EL CURRÍCULUM DE 
LA FORMACIÓ INICIAL 
DEL PROFESSORAT

ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES PER A 
LA IMPLEMENTACIÓ DELS 
ENFOCAMENTS DE L’ETCG

LA PERSPECTIVA 
DE LES PERSONES 
FORMADORES DEL 
PROFESSORAT

LA VINCULACIÓ AMB EL 
MEDI PER MITJÀ DE LES 
UNITATS DE COOPERACIÓ 
UNIVERSITÀRIA

CARACTERÍSTIQUES 
DEL PERFIL DEL 
PROFESSORAT 
UNIVERSITARI

01

04

02

05

03

L’anàlisi s’ha organitzat de la manera següent:
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PREGUNTES ORIENTADORES 
DE L’ANÀLISI

De quina manera estan inclosos 
els enfocaments de l’ETCG en el 
currículum de formació inicial del 
professorat? 

Quin ‘pes’ té aquesta formació en 
el currículum? Quins continguts 
i quines metodologies són 
destacables?

Inclouen assignatures o experiències 
formatives complementàries 
orientades a desenvolupar sabers, 
competències i actituds vinculades 
als enfocaments de l’ETCG? 

Quin altre tipus d’experiències 
promogudes per la universitat 
complementen la formació inicial 
del professorat en l’àmbit de 
l’ETCG?

01. PREGUNTA

03. PREGUNTA

02. PREGUNTA

04. PREGUNTA



L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL / L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL / 65

EL CURRÍCULUM DE LA FORMACIÓ INICIAL 
DEL PROFESSORAT

Per a l’anàlisi, s’han revisat els plans d’estudis corresponents als programes de Grau de Mestra i 
Mestre d’Educació Primària, així com del Màster de Formació del Professorat de Secundària que 
estan disponibles a les pàgines web institucionals de les onze universitats analitzades.[14]

S’ha fet una anàlisi exhaustiva de les assignatures que componen aquests plans d’estudi per mitjà 
dels criteris següents:

SABERS I COMPETÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA 
PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 
EN ELS PLANS D’ESTUDI DE LA 
FORMACIÓ INICIAL DOCENT

Pel que fa a la denominació 

Pel que fa al contingut i a la presència de competències 

Pel que fa al caràcter (obligatòria o optativa)

Pel que fa al sistema de crèdits ECTS 

Pel que fa a la metodologia

CRITERI 01

CRITERI 02

CRITERI 03

CRITERI 04

CRITERI 05

14  A l’annex sobre la formació del professorat (pàg. 130-181) està disponible la informació de cada universitat.
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Un primer element que cal tenir en consideració abans de descriure els elements principals de 
l’anàlisi és que el pes pel que fa a crèdits, i per tant a hores, entre els graus de formació de mestres 
i els màsters de formació de professorat de secundària és que aquests últims representen només 
una quarta part (60 ECTS) dels crèdits dels programes de grau (240 ECTS). Això es tradueix, per 
exemple, en una oferta més gran d’assignatures optatives en el grau, cosa que sovint representa 
un marc per a la formació des de les perspectives de l’ETCG.

Després de classificar i analitzar les assignatures que componen els diferents plans d’estudi de 
formació de grau i de màster, s’han definit àmbits temàtics per agrupar la diversitat de matèries en 
els plans d’estudi.

Tot seguit es presenten els àmbits temàtics obtinguts fruit de l’anàlisi dels plans d’estudi. 
Els àmbits estan ordenats en ordre decreixent segons la freqüència i la rellevància en les 
assignatures obligatòries i optatives analitzades:

1. Interculturalitat

2. Diversos àmbits en educació 
en valors

3. ETCG des de les àrees 
disciplinàries

4. Sostenibilitat ambiental i 
consum responsable

5. Enfocament de gènere 

6. Justícia global, 
desenvolupament humà 

1. ETCG des de metodologies 
transformadores 

2. Interculturalitat 

3. Sostenibilitat ambiental i 
consum responsable 

4. ETCG des de les àrees 
disciplinàries

5. Diversos àmbits en educació 
en valors

6. Justícia global, 
desenvolupament humà 

7. Enfocament de gènere 

OBLIGATÒRIES OPTATIVES [15]

15  En les assignatures optatives, les categories ETCG des de metodologies transformadores, ‘Interculturalitat, Sostenibilitat 
ambiental i consum responsable, així com ‘ETCG des de les àrees disciplinàries’ es presenten amb la mateixa freqüència.
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Un dels àmbits temàtics que es troba amb més freqüència en les assignatures obligatòries i 
optatives és el de la interculturalitat. En aquelles universitats en què destaca aquest component, 
també s’identifica una opció clara pel desenvolupament de metodologies actives com a estratègia 
d’aprenentatge.

D’altra banda, la formació en valors destaca amb força tant en universitats públiques com privades. 
Això pot tenir relació amb els enfocaments del currículum escolar vigent i, per tant, amb l’alineació 
de la formació del professorat i la (futura) implementació curricular. 

La sostenibilitat ambiental i el consum responsable és un altre àmbit de l’ETCG que té més presència 
en la formació inicial, si s’aglutinen les assignatures obligatòries i les optatives. 

Un element que destaca per la seva feblesa respecte a altres àmbits temàtics és el de l’enfocament 
de gènere, que ocupa el penúltim lloc en les assignatures obligatòries i l’últim en les optatives. 
Sumat a això, no s’identifiquen programes, metodologies o iniciatives complementàries als 
programes d’estudi que tinguin relació amb aquest enfocament, per la qual cosa serà interesant 
aprofundir més en la complexitat de les propostes formatives de les universitats respecte a aquest 
enfocament.

En similitud amb el punt anterior, l’àmbit de justícia global i desenvolupament humà també té una 
presència més baixa en les assignatures obligatòries i optatives respecte a altres enfocaments 
temàtics. No obstant això, les universitats ofereixen activitats, programes i projectes que 
temàticament estan vinculats a aquest enfocament.

No s’han identificat continguts que abordin l’enfocament de drets humans de manera explícita, tot 
i que diverses universitats incorporen en el seus processos d’aprenentatge la metodologia dual, 
que valoritza i té en compte la diversitat dels perfils de l’alumnat. Aquest tipus de metodologies 
permeten avançar cap a una escola inclusiva, que es troba molt en consonància amb l’enfocament 
dels drets humans que advoca per la igualtat i la no discriminació. 

De fet, cal destacar que en les assignatures optatives emergeixen iniciatives més orientades a 
l’ús de metodologies transformadores, que, tal com hem comentat en altres apartats d’aquesta 
recerca, promouen un conjunt de valors vinculats als quatre transversals, com són: l’empatia, el 
reconeixement de l’altre o l’altra des de la diversitat, el suport mutu, el pensament crític, la no 
competitivitat, l’equitat, la responsabilitat ciutadana, etc. No obstant això, s’ha observat una 
mancança a l’hora de fer explícits aquests valors i d’anomenar-los com a part constitutiva de l’ETCG.
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LA PERSPECTIVA DE LES PERSONES 
FORMADORES DEL PROFESSORAT 

Amb el propòsit d’aprofundir en la presència i en el desenvolupament dels enfocaments de l’ETCG 
en els plans d’estudi de la formació inicial docent, s’ha entrevistat professorat universitari vinculat 
a assignatures orientades a aquestes temàtiques. La mostra ha estat constituïda per dotze dones 
i deu homes. S’han fet catorze entrevistes en deu universitats de vuit comunitats autònomes.

Les àrees de coneixement a les quals pertany el professorat participant en la mostra són: 

Didàctica de les Ciències Experimentals

Didàctica i Organització Escolar

Didàctica de l’Expressió Musical

Didàctica de l’Expressió Corporal

Didàctica de les Matemàtiques

Didàctica de la Llengua i la Literatura

Teoria i Història de l’Educació

Sociologia

Ecologia

Psicologia Social 

Filosofia Moral

22 
PERSONES

8
CCAA

14 
ENTREVISTES

10 
UNIVERSITATS
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Característiques del perfil del professorat 
universitari

Durant les entrevistes es destaca que el professorat compta amb experiència en l’àmbit social, 
específicament en cooperació internacional i en qualitat de participants en moviments o entitats 
socials. Aquestes experiències han contribuït a la seva sensibilització en diferents temàtiques i a 
la seva opció per desenvolupar temàtiques vinculades a l’ETCG a les classes. En aquest sentit, el 
compromís personal amb l’àmbit social deriva en la intencionalitat de treballar temàtiques com la 
igualtat de gènere, la justícia social, la sostenibilitat mediambiental i la interculturalitat en el marc 
de la seva assignatura.

La seva vinculació amb l’ETCG no es limita a la docència a les aules universitàries, sinó que s’expressa 
en la col·laboració amb el professorat de centres educatius, en processos de formació permanent, 
en projectes de transformació i d’innovació social, en l’avaluació de programes relacionats amb 
temàtiques transversals a l’ETCG, en activitats de divulgació i en l’extensió universitària.

Estratègies metodològiques per a la implementació 
dels enfocaments de l’ETCG

En termes generals, el professorat entrevistat declara que és possible ensenyar els enfocaments 
de l’ETCG a través del contingut de les assignatures de manera transversal. D’acord amb això, el 
discurs utilitzat a l’aula té un to sensibilitzador. Tanmateix, aquesta via de sensibilització pot no 
assolir els efectes esperats en l’alumnat. És per això que les persones entrevistades han destacat 
que hi ha estratègies concretes que en si mateixes fomenten el desenvolupament de competències 
associades a l’ETCG.

Entre les estratègies utilitzades es destaquen: l’aprenentatge dialògic, la pedagogia de la 
pregunta, l’anàlisi o l’estudi de casos i de llibres de text, la lectura crítica, les tertúlies dialògiques, 
la problematització, el disseny universal per a l’aprenentatge (DUA), el co-teaching, el treball 
col·laboratiu i cooperatiu, les comunitats d’aprenentatge, l’aprenentatge basat en projectes, el 
soundpainting i l’aprenentatge servei.

Amb tot, aquesta mena d’estratègies poden resultar anecdòtiques si no es connecta amb el procés 
d’aprenentatge en conjunt. Per això, es considera que les experiències pràctiques o l’experiència 
viscuda i el coneixement de la realitat educativa són clau. Per exemple: 
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 ● El professorat de la Universitat de Màlaga, de la Universitat de Valladolid i de la Universitat 
Autònoma de Madrid destaquen que el contacte i l’acció en contextos reals d’educació que 
estableixin ponts i col·laboració entre centres educatius, xarxes de professorat i la universitat 
són essencials.

 ● El professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona[16] i de la Mondragón Unibersitatea[17]

destaquen que l’ABP (aprenentatge basat en projectes) engloba experiències contextualitzades 
en la comunitat i en col·laboració amb diferents assignatures[18]. 

Les experiències relatades pel professorat demostren que és possible integrar l’ETCG de diferents 
maneres. Cal considerar que es tracta de processos que no s’ajusten amb facilitat a les planificacions 
tradicionals i que consideren que l’aprenentatge és contextualitzat, és a dir, lligat a realitats i a 
reptes socials. Aquesta manera de treballar encaixa millor en un desenvolupament educatiu basat 
en competències, que transcendeix els compartiments estancs configurats per les assignatures 
que conformen els plans d’estudi.

Les bones pràctiques educatives que la recerca presenta en l’ús de metodologies experiencials, 
com l’aprenentatge basat en projectes i, especialment, l’aprenentatge servei, i el contacte amb la 
realitat local i global, són essencials per afavorir processos i eines d’anàlisi crítica, sense renunciar 
per això a la formació teòrica, així com per adquirir les competències i els coneixements necessaris 
per a l’exercici de la professió. L’aplicació en experiències reals del coneixement adquirit en les 
assignatures ajuda a fixar els aprenentatges. 

El professorat universitari que aplica experiències d’ETCG sent la necessitat que es generin, en 
el conjunt de la formació inicial del professorat, experiències que obliguin l’alumnat a analitzar 
la realitat per desenvolupar la capacitat crítica, comprendre allò que els envolta, comprometre’s i 
activar mecanismes d’acció que els permetin prendre decisions com a professionals de l’educació 
i com a persones corresponsables amb els altres i amb el medi.

16 Vegeu l’annex 01 (pàg. 131).

17 Vegeu l’annex 06 (pàg. 154).

18 Des d’aquesta perspectiva, val la pena destacar el Programa CROMA 2.0 de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): és una experiència que posa en contacte l’estudiantat universitari amb alumnat 
de 5è i 6è de primària que viu en situació de vulnerabilitat i té més risc de fracàs escolar. El voluntariat de la UAB busca fer 
créixer l’interès per la recerca entre l’alumnat universitari i millorar els resultats escolars de l’alumnat d’educació primària. 
Entenem que aquest tipus d’experiències són òptimes per treballar des d’un enfocament de drets humans, en la mesura que 
corresponsabilitzen l’alumnat universitari de la situació de vulnerabilitat dels nens i nenes que atén, els permeten conèixer de 
més a prop els problemes i les situacions a les quals s’enfronten diàriament, i els empoderen en l’exercici d’una ciutadania 
activa. Així mateix, l’alumnat en situació de vulnerabilitat troba un suport per millorar els resultats acadèmics i transitar cap a la 
igualtat d’oportunitats malgrat la situació de discriminació de la qual és objecte.
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Tanmateix, les oportunitats són poques. En general, en els màsters de secundària hi ha dificultats 
de triangulació d’iniciatives entre facultats, ONGD, centres educatius i la comunitat local. Aquestes 
aliances permetrien l’assumpció de projectes inserits en la realitat i experiències conjuntes entre 
matèries per generar un espai comú d’anàlisi i abordar la formació de manera integral. El professorat 
suggereix que les experiències de les ONGD poden ser eixos motivadors a partir dels quals treballar 
de manera integrada.

En aquest sentit, la recerca mostra que el professorat que ha establert aliances amb agents externs 
i amb ONGD expertes en educació ha facilitat nous enfocaments dels continguts que trenquen 
la rigidesa acadèmica i que possibiliten més activitat pràctica. La percepció de la necessitat de 
superar l’espai físic i de coneixement de les aules és una constant repetida en l’anàlisi de les 
experiències relacionades amb l’ETCG.

També destaquen la necessitat de sistematitzar la inserció i la implementació de l’ETCG en els plans 
d’estudi, les matèries i les competències, així com la necessitat d’“institucionalitzar” i sistematitzar 
les experiències de treball en ETCG per valoritzar-les, implicar més professorat i garantir que la 
formació inicial capaciti per fer educació transformadora.

Respecte al Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària, el marge d’acció es redueix 
en la mateixa proporció que les hores del pla d’estudis. Es redueixen les col·laboracions fora de 
l’aula, si bé s’intenta suplir amb la presentació d’experiències de diferents perfils professionals a 
les classes. 
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LA VINCULACIÓ AMB EL MEDI PER 
MITJÀ DE LES UNITATS DE COOPERACIÓ 
UNIVERSITÀRIA

L’experiència universitària no tan sols se circumscriu a les experiències formatives d’un currículum 
específic. També inclou aquelles instàncies de vinculació amb el medi que, encara que no siguin 
reglades, són part de la proposta formativa de les universitats. Per exemple, aquelles activitats 
relacionades amb el compromís social i la solidaritat. En alguns dels casos estudiats, s’ha detectat 
que aquestes iniciatives procedeixen de les unitats de cooperació, cosa que explica la importància 
que tenen en l’anàlisi.

Per incorporar aquesta dimensió d’anàlisi s’han entrevistat nou professionals (set dones i dos 
homes) vinculats a unitats administratives de cooperació de set universitats per l’impacte de 
les seves formacions. Les dues universitats privades recollides en la mostra no tenen un servei 
equivalent.

Una de les idees recurrents a les entrevistes és que el marc de referència dels enfocaments 
associats a l’ETCG té una forta vinculació a la cooperació i a les ONGD, i no tant a la formació 
inicial del professorat.

En les entrevistes, els equips de les unitats de cooperació destaquen haver posat en marxa 
cursos, jornades i seminaris sobre temàtiques relacionades amb l’ETCG i, en moltes ocasions, 
en col·laboració amb entitats del teixit social. Dins d’aquestes propostes es recullen iniciatives de 
sensibilització i comunicació, com ara concursos i premis. L’oferta de cada oficina és molt variada 
i diversa, i abraça iniciatives adreçades a l’alumnat, al PDI (personal docent i investigador), al PAS 
(personal d’administració i serveis) i, de vegades, a la comunitat externa. Algunes universitats tenen 
línies pròpies de finançament per a la realització d’activitats.[19]

Una tasca fonamental de les unitats és la interlocució entre professorat i entitats, així com la 
vinculació de la universitat amb el medi. Algunes de les oficines posen en marxa els seus propis 
programes de pràctiques i voluntariat, que se solen acompanyar de formació, per exemple, 
orientada a l’aprenentatge i servei. 

19 És el cas de la Càtedra UNESCO de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de València, que promou ajudes 
per a accions d’educació per al desenvolupament, ciutadania global i sensibilització.
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Sumat al que hem vist fins ara, les universitats s’involucren emprenent campanyes de sensibilització 
amb diferents objectius cada curs, com per exemple la captació de persones voluntàries. És el cas 
de la UAM, que promou un programa de voluntariat internacional de les universitats públiques de la 
Comunitat de Madrid. Un altre exemples és el projecte ODSesiones de la UM.

Un altre element destacable és que les unitats de cooperació universitària es vinculen amb entitats 
especialitzades en ETCG i participen en la formació del professorat universitari per mitjà dels 
plans de formació i innovació docent. Amb tot, hi ha el repte de definir sistemes de reconeixement 
d’aquesta col·laboració per tal que sigui sostenible en el temps.



Els plans d’estudi de la formació inicial docent de les universitats analitzades tenen el potencial de 
desenvolupar sabers, competències i actituds propis de l’ETCG en la mesura que hi ha assignatures, 
tant obligatòries com optatives, que faciliten connexions amb la realitat i són socialment rellevants 
en els aspectes metodològics i temàtics. Amb tot, aquest potencial només pot ser aprofitat per 
professorat amb un perfil afí a aquestes temàtiques. La sensibilització del professorat universitari 
és clau.

L’experiència del professorat que duu a terme experiències exitoses demostra que és possible 
inserir continguts relacionats amb l’ETCG i, sobretot, que és possible avançar sobre metodologies 
actives, participatives, que facilitin el desenvolupament de processos que mobilitzin l’alumnat i els 
ajudin a activar una mirada crítica sobre les situacions i els successos que els envolten i sobre els 
grans reptes globals.

Cal considerar que es tracta de processos que no s’ajusten amb facilitat a les planificacions 
tradicionals i que consideren que l’aprenentatge és contextualizat, és a dir, lligat a realitats i reptes 
socials. Aquesta manera de treballar encaixa millor en un desenvolupament educatiu basat en 
competències, que transcendeix els compartiments estancs configurats per les assignatures que 
conformen els plans d’estudi.

Es recull el suport d’equips de coordinació o dels deganats. Són diverses les persones entrevistades 
que intenten “institucionalitzar” allò que fan, especialment pel que fa a les col·laboracions amb 
agents externs. En tot cas, hi ha una percepció generalitzada que les coordinacions i els equips de 
govern permeten o “no impedeixen”, però “falta empenta”. 

Es percep un professorat amb una alta sensibilitat social. A la pregunta directa sobre les aportacions 
de l’ETCG en les seves pràctiques docents, el professorat universitari fa referència a la vinculació 
i el compromís personal, no comprenen cap altra manera de “fer educació”. Entenen que és un 
compromís amb la ciutadania, amb la possibilitat de formar ciutadanes i ciutadans compromesos 
i conscients. A més a més, hi ha una doble vessant: treballar sobre “educació transformadora” i, 
perquè sigui possible, “transformar l’educació”.

Les unitats de cooperació tenen un gran potencial com a baules intermèdies entre les aules, les 
entitats i la comunitat. A més a més, són generadores d’oportunitats i de recursos molt potents 
per a la implicació de l’alumnat i del professorat: voluntariat, premis, pràctiques sobre el terreny, 
formació i projectes específics d’innovació.

CONCLUSIONS
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33. Desenvolupar l’ETCG de manera efectiva en 
les matèries de formació inicial de professorat. 
L’estudi conclou que és possible desenvolupar 
els enfocaments i els continguts de l’ETCG en 
tots els plans d’estudis, ja que en tots els plans 
revisats s’han trobat matèries que poden ser un 
punt d’ancoratge.

34. Incorporar, en els programes de cada 
assignatura, la dimensió local-global. Es 
recomana fer-ho veient les relacions entre els 
continguts de l’assignatura i les temàtiques 
d’igualtat de gènere, drets humans, diversitat, 
justícia social, lluita contra la pobresa i les 
relacionades amb la sostenibilitat ambiental.

35. Cal trencar la departamentalització dels plans 
d’estudis de les titulacions universitàries 
que capaciten per a l’exercici docent. Sense 
renunciar a la formació teòrica, cal aprofundir 
en processos que integrin l’alumnat universitari 
en la intervenció educativa i que afavoreixin 
processos i eines d’anàlisi crítica.

RECOMANACIONS 
Àmbit: Formació inicial del professorat

07 Incorporar de manera explícita 
l’ETCG en els plans d’estudi i en les 
programacions
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36. Promoure l’ús de metodologies que integrin 
àrees de coneixement, especialitats i matèries, 
i trencar així els compartiments estancs que en 
gran mesura són responsables de l’aïllament i 
de la rigidesa dels processos educatius posats 
en marxa. Per això cal afrontar les dificultats 
organitzacionals, actitudinals, burocràtiques i 
de maneres de treballar.

37. Utilitzar metodologies experiencials, com 
l’aprenentatge basat en projectes i, especialment, 
l’aprenentatge servei, per adquirir, en contacte 
amb la realitat local i global, les competències i 
els coneixements necessaris per a l’exercici de 
la professió. L’aplicació en experiències reals 
del coneixement adquirit en les assignatures 
ajuda a fixar els aprenentatges.

38. Aprofundir en processos que integrin l’alumnat 
en la intervenció educativa i que afavoreixin 
processos i eines d’anàlisi crítica, sense 
renunciar per això a la formació teòrica.

RECOMANACIONS 
Àmbit: Formació inicial del professorat

Promoure la utilització d’enfocaments 
i metodologies que afavoreixin la 
incorporació de l’ETCG

08
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39. Promoure la creació d’un vincle directe entre 
les entitats socials i les universitats, orientat a 
connectar la formació inicial del professorat amb 
experiències educatives per a la transformació 
social. En aquest sentit, la mirada i l’experiència 
pràctica de les entitats en l’àmbit de l’educació 
formal i no formal pot enriquir la formació inicial 
del professorat, en la mesura que aportarien una 
experiència de connexió entre la dimensió local 
i la global des de perspectives transformadores 
amb enfocament de gènere, drets humans, 
interculturalitat, entre altres, en el context 
educatiu formal.

40. Tot i que no és possible generar aquest canvi 
només des de les entitats, les facultats s’han 
d’obrir a la comunitat, impulsar processos 
decidits i sistemàtics en la inserció de 
l’ETCG i l’ECM en la formació inicial, afavorir 
metodologies que integren àrees de 
coneixement, especialitats i matèries, i trencar 
els compartiments estancs que en gran mesura 
són responsables de l’aïllament i de la rigidesa 
dels processos educatius posats en marxa.

41. En els màsters de secundària, es recomana 
triangular propostes entre les facultats, les 
ONGD, els centres educatius i la comunitat 
local. Les experiències de les ONGD poden ser 
eixos motivadors a partir dels quals treballar de 
manera integrada.

RECOMANACIONS 
Àmbit: Formació inicial del professorat

09 Promoure els vincles entre les 
universitats i les ONGD per enfortir l’ETCG 
per mitjà de la pràctica
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42. Promoure la formació del professorat 
universitari en ETCG perquè pugui capacitar 
l’alumnat en les competències imprescindibles 
per tenir una ciutadania conscient, activa i 
mobilitzada pel desenvolupament sostenible i la 
justícia social, i el compromís en la posada en 
pràctica per mitjà dels drets i els deures de la 
ciutadania. Aquestes competències han d’estar 
vinculades a assignatures concretes.

43. Promoure entre el professorat universitari 
d’educació el coneixement d’experiències/
iniciatives en altres universitats que han 
incorporat l’ETCG.43. 

44. Es recomana a les entitats especialitzades en 
ETCG participar en la formació del professorat 
universitari per mitjà dels plans de formació i 
d’innovació docent. Les unitats de cooperació 
universitària són aliades en aquest procés, 
ja que faciliten la detecció de necessitats, 
l’organització i el seguiment de les accions. 
Aquestes formacions haurien d’aportar un 
nombre de crèdits significatius o un sistema de 
reconeixement.

45. Fomentar la formació i l’actualització del 
professorat universitari en metodologies 
transformadores. Per exemple, la promoció 
d’un aprenentatge experiencial pot ser un recurs 
d’utilitat per a la consolidació d’aprenentatges.

46. Promoure les activitats de les unitats de 
cooperació a l’interior de les seves pròpies 
universitats per al coneixement de l’alumnat i 
l’aportació que pot significar en la seva formació 
acadèmica.

RECOMANACIONS 
Àmbit: Formació inicial del professorat

10 Promoure la formació continuada del 
professorat universitari i l’intercanvi 
d’experiències relacionades amb l’ETCG 
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