
ESPECIAL Nº 75 / A NOVA ESCOLA, HOXE

42 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 75 • DECEMBRO 2019

Lourdes Montero

Profesora Emérita da USC

lourdes.montero@usc.es

Xosé Ramos

Orientador IES Afonso X de Cambre e 
profesor asociado UDC

jose.ramos@udc.es

ISSN: 1132-8932

Páx. 42-45

INTRODUCIÓN

A formación do profesorado é 
un proceso de construción so-
cial historicamente situado, e un 
campo de investigación e prác-
tica que interpela e que desafía 
decontino o traballo dos investi-
gadores e formadores. É tamén 
unha aprendizaxe ao longo da 
vida profesional, desde a pre-
paración para ser profesionais 
do ensino ata o apoio ao des-
envolvemento profesional me-
diante a formación permanente. 
Entre a formación inicial e a per-
manente, deberemos, ademais, 
considerar relevante como se 
leva a cabo o acceso ao posto 
de traballo e a atención ao pro-

A formación do 
profesorado 
en tempos 
de incerteza. 
Problemas, 
demandas e 
desafíos

fesorado novel na etapa de ini-
ciación, apenas considerada no 
noso contexto. Por outra par-
te, os retos educativos do sécu-
lo XXI -cambios acelerados, era 
dixital, desigualdade, inclusión, 
traballo colaborador...- repre-
sentan así mesmo grandes de-
safíos para a profesión docente 
e a formación do profesorado.

Para afrontar estes retos, as uni-
versidades -responsables para 
a formación inicial- desenvol-
veron novos plans de estudo. 
A posta en marcha das titula-
cións de Grao en Educación In-
fantil e Primaria, e o Mestrado 
para Profesorado de Educación 
Secundaria e Profesional foron 

Avelino Pousa e Marta Mata en Compostela (2003).
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unha oportunidade formativa 
para esta adaptación continua 
e un requisito para a consecu-
ción dos obxectivos do Espazo 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). Na fase de formación 
permanente -responsabilidade 
da Administración educativa- 
os centros e servizos existentes 
promoveron estratexias e recur-
sos para apoiar o desenvolve-
mento profesional do profesora-
do. Institucións e formadores en 
ambas as áreas están obrigados 
a atender o significado das cre-
centes demandas sociais.

ONDE ESTAMOS. UN 
PUNTO DE PARTIDA

A formación inicial do profeso-
rado en xeral, e en particular a 
relacionada cos niveis obriga-
torios do sistema educativo, é 
a miúdo obxecto de controver-
sia política, discusión e investi-
gación. As reformas nesta área 
considéranse “incompletas” e 
“inacabadas” xa que están su-
xeitas ás flutuacións derivadas 
dos cambios sociais, políticos e 
económicos.

O deseño da formación inicial 
na actualidade é, en todo caso, 
resultado dos cambios pro-
ducidos pola Lei Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) e a súa 
adaptación á Lei Orgánica de 
Universidades (LOU, 2007), res-
ponsable do EEES. Para a for-
mación inicial do profesorado 
de educación primaria significou 
o paso do Diploma (1971) ao 
Grao (2010), que era unha recla-
mación mantida historicamente 
e por fin acadada. E o Mestra-
do de Educación Secundaria es-
tableceuse para a formación do 
profesorado de educación se-
cundaria, bacharelato e FP.

A Lei Orgánica para a Mellora 
da Calidade Educativa (LOM-
CE, 2013), aprobada en solitario 
polo Partido Popular (PP), non 
significou nisto ningunha mu-
danza porque nela non hai re-
ferencias á formación inicial e 
permanente, á selección ou á 
configuración da carreira docen-
te e a profesión (Viñao, 2016, p. 
169).

Vindo ata a actualidade hai que 
indicar que en 2016 se ampliou 
o arco parlamentario con novas 
forzas políticas, mais ningunha 
con maioría absoluta; con todo, 
reapareceu a idea dun pacto es-
tatal para a educación que pro-
porcione estabilidade ao siste-
ma educativo: neste sentido, a 
Comisión de Educación do Con-

greso creou o Subcomité para o 
Pacto de Estado Social e Político 
para a Educación, coa idea de 
servir de base para un proxecto 
de Lei Básica de Educación que 
substituiría a LOMCE. 

E, por fin, despois do cambio de 
goberno producido pola moción 
de censura, a nova Ministra Isa-
bel Celaá presentou un “Proxec-
to de Lei Orgánica polo que se 
modifica a LOE” (LOMLOE), 
aprobado polo Consello de Mi-
nistros (BOC 22/02/2019), se 
ben a situación política fai que 
de momento non haberá cam-
bios visibles na formación inicial 
e permanente do profesorado 
ata unha nova lei.

INVESTIGACIÓNS 
RECENTES SOBRE 
FORMACIÓN INICIAL

Durante o período 2013-2016, o 
Grupo de Investigación Stellae/
USC levou a cabo un proxecto 
coordinado titulado “Desarro-
llo del conocimiento profesio-
nal a través del Plan de Estu-
dios del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. Perspecti-
vas del alumnado y el profeso-
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rado”[1], que tratou de analizar 
as percepcións dos futuros pro-
fesores e dos seus formadores 
sobre o coñecemento que des-
envolveron co plan de estudos 
do Grao de Mestre en Educa-
ción primaria e sobre a súa con-
tribución estimada para configu-
rar unha identidade profesional. 
Levouse a cabo a través dun es-
tudo de casos múltiple de tres 
centros universitarios, dous en 
Galicia (USC) e outro en Barce-
lona (UB).

Na investigación problemati-
zouse a cuestión sobre que pro-
fesorado formar e o que ten que 
“saber” e “saber facer”, como 
cuestións esenciais para funda-
mentar as decisións na forma-
ción de profesorado; entenden-
do que a mellora da educación 
é impensable sen profesionais 
altamente cualificados cos co-
ñecementos, habilidades, dis-
posicións e compromisos nece-

[1] Coa participación das universidades 
de Santiago de Compostela (USC) e 
Barcelona (UB), financiado polo Ministerio 
de Economía e Competitividade (MINECO) 
(EDU2012-39866-C0-01 e 02).

sarios para posibilitar o ensino 
e a aprendizaxe dos estudantes.

A modo de pinceladas, transferi-
mos aquí algúns dos resultados 
dos centros da USC, publicados 
polo equipo de investigación na 
Monografía 21.1, abril de 2017, 
da revista Profesorado.

- Os factores organizativos re-
presentan unha “dimensión es-
quecida” nos seus efectos for-
mativos: os espazos, os tempos, 
o tamaño dos grupos, a organi-
zación do practicum, integran 
o currículo oculto da formación 
inicial e mostran contradicións 
entre discursos e prácticas.

- O actual deseño vertical, a súa 
estrutura xerárquica, os com-
partimentos estancos, a esca-
sa coordinación, a desconexión 
entre teoría e práctica, o dile-
ma especialista-xeneralista, a 
controversia coñecemento pe-
dagóxico e coñecemento disci-
plinario, e a disputa sobre a rela-
ción dos formadores co ámbito 
educativo de referencia, repre-
sentan algúns dos aspectos a re-
pensar do deseño e da estrutura 
curricular da formación.

- No contexto dun proceso de 
implantación do EEES finaliza-
do, das demandas de formación 
esixentes causadas polas TIC, 
da importancia que se outorga 
ao enfoque por competencias 
nos currículos, faise evidente o 
paradoxo da escasa e inadecua-
da atención na formación inicial 
ao fenómeno da inclusión e in-
novación representado polas 
tecnoloxías.

- Ponse de manifesto o crecen-
te aumento das expectativas 
e demandas que a sociedade 
proxecta sobre o profesorado e 
as escolas, algo aparentemen-
te contraditorio co baixo reco-
ñecemento social da profesión 
docente, que estudantes e for-
madores coinciden en afirmar. 
Por moito que a formación ini-
cial mellore -e é a responsabili-
dade política e académica das 
institucións implicadas o facelo- 
é impensable que poida prepa-
rar para os cambios por vir. Isto, 
é, a incerteza formará parte da 
formación; e como consecuen-
cia, as capacidades de apertu-
ra, intelixencia e profesionalida-

Reunión  de coordinación  dos MRP  en Santiago (1996).
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de deben ser traballadas tamén 
na formación inicial.

Os resultados obtidos mos-
tran, unha vez máis, a inesgota-
ble preocupación polos signifi-
cados de ser docente por parte 
dos futuros profesores e os seus 
formadores. As coincidencias e 
discrepancias que nisto se rexis-
tran sitúannos ante a ineludible 
necesidade de repensar o que a 
formación inicial pode facer para 
cumprir o mandato de preparar 
aos mellores profesores e profe-
soras do futuro, coa profesiona-
lidade necesaria para asumir as 
transformacións e os retos pro-
vocados polos rápidos cambios 
nas economías e sociedades do 
coñecemento. Tarefa complexa 
en momentos de maior incerte-
za que certeza, onde os espazos 
de aprendizaxe se multiplicaron 
coas tecnoloxías, reducíndose o 
papel dos espazos académicos 
como fonte de coñecemento. O 
compromiso cunha escola aber-
ta ao mundo e situada nun con-
texto específico é un problema 
duradeiro.

SOBRE O ACCESO Á 
PROFESIÓN DOCENTE

Entre a formación inicial e a per-
manente diciamos que ten sen-
tido falar -e moito se vén facen-
do a conta do chamado “MIR 
educativo”- do momento de 
transición no que o profesorado 
se incorpora á docencia. Agora 
mesmo este período ten unha 
expresión práctica só formal (o 
curso en prácticas que teorica-
mente hai que superar cunha ti-
torización e unha avaliación), tan 
pouco crible que nin sequera se 
ten en consideración nos deba-
tes. Salientamos tres posicións 
ao respecto:

1) O Libro Branco sobre a profe-
sión docente (Marina, Pellicer e 
Manso, 2015) propón articular a 
formación inicial como unha ti-
tulación de Grao -o que xa é- 
máis un período de formación e 
cualificación profesional de tres 
anos chamado DEP (Docentes 
En Prácticas), precedido dunha 

proba estatal de acceso (un po-
tencial “MIR educativo”).

2) A Conferencia Nacional de 
Decanos e Decanas de Educa-
ción (http://www.conferencia-
decanoseducacion.es) propu-
xo un diagnóstico da formación 
cun enfoque sistémico de inte-
rrelación entre as súas diferen-
tes etapas: Acceso á Profesión 
Docente (APD) concretado nu-
nha etapa de indución profesio-
nal de dous anos, en centros de 
referencia e co apoio de titores 
acreditados.

3) Do mesmo xeito, desde dife-
rentes frontes e colectivos, hai 
movementos de resposta críti-
ca á política neoconservadora. 
Entre estes destacamos o cha-
mado Foro de Sevilla (https://
porotrapoliticaeducativa.org) 
(Gimeno, Imbernón, Rodríguez 
Martínez e Sureda, 2017) des-
de o que se promove superar a 
fenda entre a formación inicial 
e a permanente producida po-
las responsabilidades divididas 
entre a da Universidade, para a 
formación inicial, e a da Admi-
nistración educativa para a per-
manente. 

SOBRE A FORMACIÓN 
PERMANENTE

Seguen tamén en pé cuestións 
sempre presentes na organiza-
ción da formación permanente: 
a periodicidade, a obrigatorie-
dade, as modalidades formati-
vas máis acaídas, os efectos so-
bre a promoción profesional, as 
institucións responsables etc.

Son problemas complexos e 
con múltiples conexións insti-
tucionais e de intereses, que 
non dá este repaso breve para 
afondar. Do que si podemos es-
tar certos é de que nos últimos 
tempos en Galicia non se deron 
pasos no bo camiño. A diminu-
ción do persoal que se ocupaba 
deste servizo, o traballo practi-
camente xerencialista deste per-
soal, a recentralización do dese-
ño da formación, a aposta por 
liñas formativas efectistas para a 
propaganda política (que pode-
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riamos reducir a idiomas e TIC), 
a diminución da colaboración e 
a desconfianza ante as iniciati-
vas de entidades independen-
tes da administración como son 
os MRP, e o nulo avance de diá-
logo interinstitucional son evi-
dencias do retroceso que ulti-
mamente estamos a vivir.


