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Objectius
En aquesta comunicació presentem una experiència d’innovació docent

associada al treball transversal i transdisciplinar del professorat de l’ensenyament

d’Educació social de la Universitat de Barcelona (UB). Així, una de les línies centrals

d’actuació  d’aquest ensenyament des que va entrar l’equip directiu actual ha estat la

sensibilització del professorat cap al procés de Bolonia i, si es vol dissenyar el pla

d’estudis des d’aquesta nova perspectiva, cal un treball previ amb el professorat des de

la transdisciplinaritat.

El treball en equip del  professorat és actualment quasi imprescindible si

l’objectiu és oferir a l’estudiantat un ensenyament de qualitat, que aposti per la

transversalitat.

Per tant, l’objectiu central ha estat el treball en equip per anar

desenvolupant la transversalitat i la transdisciplinaritat.

Descripció
1. Inicis

Aquesta experiència va iniciar-se el gener del 2006 en la jornada “La

transversalitat en les assignatures d’educació social”. Les finalitats d’aquesta jornada

van ser tres:

ß  Donar a conèixer els plans docents i les programacions de les diferents

assignatures per part de tot el professorat

ß Incrementar el treball en equip i  la coordinació docent

ß Potenciar el treball transversal entre les diverses assignatures
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En la primera sessió es presentà una anàlisi del rendiment dels estudiants i una

anàlisi comparativa de les assignatures (objectius, continguts, metodologia i avaluació) i

s’exposà què s’entenia per transversalitat, obrint-se un debat al voltant de quines

assignatures es podien interrelacionar. En aquest sentit, i segons Herrán Gascón

(2005a), les assignatures es poden relacionar a través de:

ß Coordinació interdisciplinar, a partir de relacions

o Horizontals: entre assignatures simultànies o del mateix curs

o Verticals: entre assignatures de cursos anteriors o posteriors

ß Aprofundiment transdisciplinar, des de relacions

o  Transversals: mitjançant continguts comuns abordables des de

diferents assignatures

o Radicals: a partir de cada matèria, cap a continguts independents

de circumstàncies i èpoques

Es decideix iniciar el treball a partir de la coordinació interdisciplinar horizontal

(entre assignatures simultànies o del mateix curs ).

En la segona sessió es destacà el clima creat entre el professorat (propici per

començar a crear equips docents i iniciar un treball en equip) i una part del professorat

manifestà la voluntat de continuar treballant en aquesta línia. La jornada s’acabà amb la

constitució de tres grups de treball i amb la designació de tres professores per liderar-

los.

2.Desenvolupament

Teníem ja uns equips docents, l’eix d’unió dels quals era la transversalitat. Però,

calia tenir en compte possibles dificultats i planificar el desenvolupament del treball en

equip.

a) Obstacles estructurals i la seva superació

L’organització de la Universitat és un dels principals obstacles per poder

transitar cap a la complexitat de relacions entre professorat,  matèries i departaments.

Herán Gascón (2005a: 225) indica alguns d’aquests obstacles: “Desde un punto de vista

formativo, en nuestra universidad falta densidad de tejido curricular básico que
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promueva una enseñanza más formativa, cohesione al profesorado, evite pugnas por los

terrenitos epsitemológicos y permita articular proyectos docentes capaces de

desarrollar transversalidad y materias supradisciplinares específicas, tanto

individuales como de equipos, departamentales o interdepartamentales. Obviamente

apuntamos a una deficiencia en la planificación....Nos parece que no se trata de

planificar más o menos, sino de hacerlo de otro modo que pueda, de hecho, delatar,

evidenciar o permitir la toma de conciencia de la enorme carga educativa que la

enseñanza universitaria podría llegar a tener”

Aquest mateix autor (2005b) proposa diferents estratègies per facilitar els

canvis:

• Les configuracions de mosaïc mòbil: faciliten que el professorat (divers)

s’agrupi en grups de treball transversals.

• La multiadscripció: possibilitat que el professorat pugui  pertànyer a dos o

més departaments a la vegada.

• Matèries, cursos i graus de segona generació: possibilitat que temes

transversals puguin  reunir aportacions de diverses àrees de coneixement.

Per la seva part, Fernández Batanero (2003) ens proposa una coordinació que

contempli el professorat dels diferents departaments que imparteixen docència en un

mateix grup d’estudiants. Això implica trencar barreres i fomentar el treball en equip,

no només dins de la mateixa àrea de coneixement, sinó entre diferents àrees.

Si seguim aquestes propostes, la pregunta que se’ns planteja és: des de quina

estructura de la Universitat és més adient iniciar el treball en equip per la

transversalitat? Entenem que la resposta és l’ensenyament, ja que:

• L’actual diplomatura d’educació social, així com el futur títol de grau,

reuneixen aportacions de moltes de les matèries bàsiques de diferents

branques de coneixement. No ens atrevim a dir que sigui una diplomatura de

segona generació, però sí que el treball que estem desenvolupant té aquest

sentit. L’educació social és un univers transversal a diverses àrees de

coneixement i, coherentment amb aquesta consideració, planifiquem el títol.

• La docència està impartida per professorat que pertany a diferents

departaments i facultats i que, al mateix temps, té docència en diferents
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titulacions. Per tant, en l’ensenyament es produeix la multiadscripció

(departaments, facultats, ensenyaments) del professorat.

• L’ensenyament és l’espai on convergeix el professorat de diferents

departaments i àrees de coneixement que imparteixen docència en un mateix

grup d’estudiants.

Encara que es pot pensar que aquestes pautes són evidents per part de la

Universitat, des de l’ensenyament no  ens sentim suficientment recolzats ni legitimats

(per exemple, les convocatòries sobre millora i innovació docent només estan pensades

des dels departaments i no des dels ensenyaments).

Aquesta situació d’invisibilitat de l’ensenyament (només visible en el control i

avaluació del professorat) va representar un revulsiu per donar una identitat forta a

l’ensenyament com a òrgan capaç de cohesionar al professorat i treballar per a la millora

dels estudis.

Si la invisibilitat ha estat un revulsiu, no menys importància ha tingut el procés

de Bolònia. Segons Herran Gascón (2005a) hi ha quatre actituds en front d’aquest

procés: 1. indiferència: no voler saber 2. defensa: conèixer el suficient per sobreviure 3.

Adaptació institucional: millora del propi centre o Universitat 4. Consciència social i

evolutiva: contribuir a la millora social des del nou potencial pedagògic. Si això és així,

nosaltres hem optat per aquesta última, encara que aquest autor diu que aquesta és la

que menys es manté. Per nosaltres, l’EEES representa una oportunitat per repensar

l’ensenyament en tots els seus sentits.

Som conscients dels obstacles i de les resistències que provoquen els canvis,

però també de la bona situació de partida. Per això hem planificat un treball en equip

basat especialment en la lliure participació i cooperació.

b) Treball en equip

El treball en equips docents és encara incipient i comporta sovint susceptibilitats

i reticències. Si aquest treball, a més, implica transversalitat, aquestes resistències

s’incrementen. Per tant, els principis bàsics que han orientat el treball en equip han

estat:
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• La flexibilitat, concretada en el tema dels espais, temps i assistència del

professorat, no sent fixes o estables sino movibles segons les necessitats del

professorat i per facilitar la comunicació i la relació pedagògica. Aquesta

flexibilitat és necessària perquè els horaris de docència del professorat es

solapen. El temps s’agafa llavors de l’hora de dinar i intervé la bona voluntat

del professorat. Per tant, el tema del voluntarisme és el que s’ha superar a

través d’un reconeixement institucional i d’unes condicions de temps i espai

més favorables.

• La democràcia que és concreta en una participació comunicativa de l’equip

on sigui possible explicitar conflictes i proposar estratègies i en una

informació compartida que porta a una presa de decisions col·lectives. El

clima afavoreix aquesta participació on tot es pugui parlar dins del respecte i

així, amb el respecte i la confiança, s’arriben a prendre les decisions

col·lectives

• Confiança i respecte mutu. Si existeix aquesta confiança i respecte mutu la

democràcia és més fàcil, la participació comunicativa es pot llavors

desenvolupar en el respecte de la llibertat i del treball de l’altre.

Aquests són els principis establerts des de l’inici del treball en equip, ja que som

conscients que aquest no s’improvisa ni s’ha de basar només en la bona voluntat del

professorat.

Però, no només amb aquest tipus de tarannà, es fomenta el treball en equip sinó

que també calen unes certes condicions que s’han intentat posar, amb dificultats, ja que

encara que la Universitat intenta dignifica la docència amb alguns tímids ajuts, continua

primant la carrera investigadora sobre la docent (aspecte que és especialment crític en

ensenyaments com el nostre, on la investigació bàsica és inexistent i on la formació té

una forta orientació cap al món de la pràctica professional).

El suport institucional és important. Poder disposar d’una persona que

acompanya aquest procés i descarrega de tasques a les coordinadores facilita el treball:

les actes de les reunions estan al dia i són enviades puntualment, es recorda la següent

trobada....
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Conclusió
Una de les principals dificultats està en l’organització horària per a les reunions

que haurien de forma part de l’encàrrec institucional que té el professorat, per tant,

reconegudes i la disponibilitat d’una franja comuna, almenys per a la majoria del

professorat. Ara, creiem que els beneficis són molt més importants. Com expliciten

Tójar y Matas (2005p.543) “Todo problema que aparece brinda una oportunidad de

mejora, de modificaciones en la organización, de introducción de nuevos elementos

dinamizadores o de búsqueda de ideas y recursos que sustituyan a los que han

obstaculizado o retardado el proyecto innovador. De esta manera las dificultades se van

limando, las diferencias con el resto del profesorado tradicional sirven para la cohesión

interna del grupo y para mejorar el ambiente de trabajo.” Aquesta última frase és

realment el que ha succeït en el nostre treball en equip i afegiríem que s’ha fomentat el

compromís en la tasca docent . Fins i tot, ara el professorat que no ha participat en cap

de les oportunitats de reunió, está fent la demanda d’integrar-se, i és que a més a més,

Bolonia apreta.
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Resum
Aquesta comunicació presenta una experiència d’innovació docent associada a la

revisió del Pla d’estudis de l’ensenyament d’Educació social de la Universitat de

Barcelona (UB) dintre dels paràmetres definits per les noves titulacions de grau i el

procés de convergència en l’espai europeu d’educació superior. Aquesta experiència

tracta de la creació de tres equips de treball transversals i transdisciplinars del

professorat de l’ensenyament i de les dificultats i dels èxits al llarg de la seva

consolidació.

Abstract
This paper shows an experience of learning and teaching innovation associated

at the new curricula of Social Education studies of the University of Barcelona (UB).

This new curricula is associated with the convergence process in the European Space of

High Education and its parameters.

The experience is about three transversal and transdisciplinary working teams of

the teaching staff, and its focused on the main goals and difficulties of the process.


