




Una sèrie sobre la feina quotidiana de mes-

tres i professors de Secundària: com treba-

llen, què en pensen, de la seva feina... i qui-

nes solucions troben cada dia per als reptes 

que planteja educar els nens i adolescents 

del segle XXI. Intentem descobrir com són 

i què fan els bons mestres d'avui, perquè en 

bona part marcaran les vides dels adults de 

demà.

 Estrena dimarts 31 de gener, 
 a les 22.30,a TV3  
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 MESTRES  

Tots hem estat nens i hem anat a escola, o hi 
anem encara com a pares i mares dels nostres 
fills. L'escola forma part de la nostra vida. Per 
això l'educació és un tema que no deixa ningú 
indiferent. Tothom en té una opinió, però so-
vint desconeixem la dels que hi estan més di-
rectament implicats: els que viuen l'escola des 
de dins, dia a dia. Aquesta és una sèrie que 
tracta el món de l'educació i de l'ensenyament 
"arran de terra", des de la perspectiva dels 
seus protagonistes: els mestres i els alumnes. 

L'equip de "Mestres" ha visitat desenes 
d'escoles i instituts arreu de Catalunya; ha en-
trevistat mestres i professors de Secundària, i 
també molts nens i nenes. Volíem saber què 
és el que fa única cada experiència educativa 
i veure de prop com es prepara a les aules el 
futur del país. Però sobretot volem ensenyar 
com és la feina quotidiana de mestres i pro-
fessors de Secundària, com treballen, què en 
pensen, de la seva feina... i quines solucions 
troben cada dia als reptes que planteja edu-
car els nens i adolescents del segle XXI. Té 
algun sentit, avui, parlar de "bons" mestres? 
Intentem descobrir com són i què fan els bons 
mestres d'avui, perquè en bona part marcaran 
les vides dels adults de demà. 

  "Ens fan grans"





Al llarg dels 10 capítols de la sèrie veurem 
molts mestres en acció, treballant amb els 
seus alumnes dins i fora de les escoles. Nens i 
nenes que aprenen a llegir, que descobreixen 
la ciència, que creixen en la convivència 
resolent conflictes i que es fan grans en un 
món cada cop més complicat. Cada episodi 
se centra en un  tema d'actualitat en relació 
amb l'escola: l'èxit i el fracàs, la disciplina, 
l'atenció a la diferència i la diversitat, la re-
lació amb la família i la societat, la irrupció 
de les noves tecnologies, els nous sistemes 
d'aprenentatge, etc. L'objectiu final és saber 
què representa ser mestre avui i com se'n sur-
ten, d'un encàrrec tan difícil.

En cada capítol de "Mestres" coneixerem 
el dia a dia d'un paisatge escolar concret: 
una classe de P4, una aula oberta, una es-
cola rural, un institut urbà...També mostra-
rem algunes de les experiències més noves, 
interessants i enriquidores que s'estan fent 
als centres, allò que es coneix com a "bones 
pràctiques". I farem una mirada al passat: 
deu persones populars i destacades en dife-
rents àmbits socials  tornen al centre on van 
estudiar, ens presenten el mestre que els va 
canviar la vida i, durant una estona, es posen 
al seu lloc davant els alumnes d'ara. Empar 
Moliner, Jordi Évole, Ariadna Gil, Teresa 

Forcades o l'oncòleg Josep Baselga, entre 
d'altres, han acceptat entrar en aquest joc, 
un viatge emotiu que ens permet conèixer de 
prop 10 mestres anònims dels que deixen em-
premta. 

Però, sobretot,  a "Mestres" sentirem la veu 
de mestres i professors d'institut, i sabrem què 
en pensen de l'escola nens i nenes de tot Ca-
talunya. Les seves paraules són el nucli del 
programa. Acompanyant-los, un bon grapat 
de "famosos": el pallasso Tortell Poltrona, el 
físic i matemàtic Jorge Wagensberg, el pintor 
Perico Pastor, l'actor Roger Coma o la perio-
dista Rosa Maria Calaf, entre molts d'altres, 
expliquen els seus records de l'escola i ens 
parlen també com a pares d'alumnes. 



SER MESTRE, COM I PER QUÈ? 
Què cal tenir per ser mestre, com se n'aprèn, 
què té d’atractiu i de difícil aquesta professió 
i quines gratificacions i problemes comporta.

L'ÈXIT I EL FRACÀS
Què entenem per èxit i fracàs en educació, 
què vol dir "excel·lència", què cal avaluar i 
com fer-ho i quins són els factors que ens aju-
den o ens destorben a l'hora de sortir-nos-en...

AQUÍ, QUI MANA?
En què es basa avui l'autoritat de mestres i 
professors, i com volen exercir-la? Els dema-
nem com volen ser tractats i com tracten ells 
els alumnes, quin ordre volen a l'aula i al cen-
tre i com resolen els problemes quotidians de 
convivència.

COM APRENEM?
Grups cooperatius, educació lenta o aprenen-
tatge per competències són alguns nous con-
ceptes educatius. La idea del mestre que en-

senya va sent substituïda per la del mestre que 
ajuda i acompanya els nens a aprendre. Ens 
preguntem què i com cal aprendre a l'escola, 
i a quin ritme...

FAMÍLIA I ESCOLA
Els mestres reclamen més col·laboració i su-
port dels pares i la societat, als quals acusen 
de delegar en l'escola una part cada vegada 
més important de l'educació de les criatures. 
Hi ha pares i mares molt actius, que volen 
participar i donar suport a l'escola, però les 
famílies han canviat i moltes tenen dificultats 
per implicar-se en la formació dels fills.

L'ESCOLA PER A TOTS 
Saber què necessita cada nen i cada nena, 
estimular-lo i demanar de cadascun el màxim 
que pugui donar. Avui l'escola té nous objec-
tius, i un dels més importants és detectar les 
necessitats educatives i les capacitats pròpies 
de cada alumne, per tal de d'adaptar-s'hi i 
ajudar-lo a aprendre millor.

 els capítols 



I JO QUÈ FAIG?
En un món en canvi constant, amb accés glo-
bal a la informació, el paper dels mestres és 
cada vegada menys ensenyar continguts i 
cada dia més la d'estimular l'aprenentatge. 
Quin és en aquesta nova situació el lloc del 
mestre?  Preguntem per un concepte clau: el 
lideratge.

SENYORETA 2.0
Les noves tecnologies han entrat a l'escola sen-
se picar a la porta, han vingut per quedar-s'hi  
i encara no queda clar quin és el paper que 
poden tenir en l'aprenentatge. Mentre que els 
alumnes ja han nascut amb un teclat a la mà, 
molts mestres han hagut de fer un esforç per 
adaptar-s'hi.

EL MÓN A L'AULA
Milers d'alumnes nouvinguts o fills de pares 
immigrants han arribat a escoles i instituts. El 
sistema educatiu ha esdevingut la principal 
"fàbrica de ciutadans", i ha assumit el repte 
de cohesionar aquesta nova societat multicul-
tural. Acollir aquests alumnes i integrar-los al 
sistema escolar, implicant-hi les seves famí-
lies, és un esforç i una oportunitat per a mes-
tres i professors.

EDUCAR O ENSENYAR
Quina és, la missió de l'escola? Transmetre 
una sèrie de continguts, o educar -també en 
valors- els ciutadans del futur? Una de les 
grans qüestions de l'actualitat educativa és 
què demana la societat a l'escola i què pensa 
l'escola que ha d'oferir a la societat. Demanem 
als mestres per a qui i  per a què treballen; en 
definitiva, quin és l'objectiu de la seva feina.





Obrim la sèrie preguntant-nos si la feina 
de mestre o de professor és vocacional, i 
si és prou vocació aquell "m'agraden molt 
els nens" per dedicar-se a l'ensenyament. 
Què cal tenir per ser mestre, com se 
n'aprèn, què té d'atractiu i de difícil 
aquesta professió i quines gratificacions i 
problemes comporta. 

En aquest capítol assistim al comença-
ment de curs a la Facultat de Ciències de 
l'Educació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb un grup de futurs mes-
tres, i acompanyem la Carmeta, una mes-
tra de Bordils (Gironès) en el seu últim 
dia abans de jubilar-se. Passem un 
dia a P4, amb en Joan, un mes-
tre d'Infantil a l'Escola Sama-
ranch i Fina de Santa Marga-
rida i els Monjos...

I l'escriptora Empar Moliner 

ens presenta Manuel Fuentes, el profes-

sor de literatura que la va convertir en 

lectora quan estudiava a l'Institut 

La Vall del Tenes. 

El grafisme del capítol ha tingut la par-

ticipació de l'Escola Pit-roig de Barce-

lona.

MESTRES, 
COM I PER QUÈ





L'ÈXIT
I EL FRACÀS

També acompanyem el periodista 

Jordi Évole a l'Escola Antoni Gaudí, 

on va estudiar l'EGB, a Cornellà, i 

veiem com organitza un debat amb els 

nens de cinquè, al costat del mestre que 

li va ensenyar a ser crític quan era petit. 

El grafisme del capítol ha tingut la parti-

cipació de l'Institut Narcís Monturiol, de 

Barcelona.

L'èxit educatiu, el fracàs escolar... Un tema 
d'actualitat permanent que costa de defi-
nir i, sobretot, de resoldre. Què entenem 
per èxit i fracàs en educació, què vol dir 
"excel·lència", què cal avaluar i com fer-ho 
i quins són els factors que ens ajuden o ens 
destorben a l'hora de sortir-nos-en... Per a 
què serveixen, les notes? Reflecteixen de 
veritat el que saben els alumnes? Cal de-
manar-los el mateix a tots, o a cadascú se-
gons les seves capacitats?

En aquest capítol passem un dia a l'Escola 
El Roure Gros, de Santa Eulàlia de Riupri-
mer, on no hi ha ni notes ni exàmens, i on els 
nens aprenen fent ciència des del primer 
dia. També visitem l'Institut Valldemossa, 
que premia l'esforç dels alumnes que ho 
han tingut més difícil, i coneixem una ex-
periència pionera d'avaluació dels docents, 
inspirada en l'exemple finlandès.





AQUÍ , QUI MANA?

Mestres i professors s'estimen més parlar de 
convivència, de normes consensuades, de 
mediació de conflictes i de sancions peda-
gògiques que de disciplina, càstigs i bona o 
mala conducta. En aquest tercer capítol ens 
preguntem en què es basa avui l'autoritat de 
mestres i professors, i com volen exercir-la. 
Els demanem com volen ser tractats i com 
tracten ells els alumnes, quin ordre volen a 
l'aula i al centre i com resolen els problemes 
quotidians de convivència.

També coneixem l'experiència d'El 
Viver, una escola de Montcada i 
Reixac on la conducta de molts 
nens reflectia la tensió de l'entorn 
social. Fa tres anys, les mestres 
van començar a aplicar tècniques 
d'educació socioemocional, no per 
eliminar els conflictes sinó justament 
per ensenyar els nens a gestionar-los. 
També assistim, a l'Institut Maria 
Aurèlia Capmany de Cornellà, a les 
classes de formació de mediadors 
per resoldre conflictes, i veiem com 
els nois i noies d'un altre institut, El 
Pedró de l'Escala, fan treball social 
per evitar les sancions.

I el mag Lari ens presenta el mestre que 

més el va influir quan feia batxillerat. 

Es posa en el seu lloc i Lari fa una clas-

se de literatura als actuals alumnes de 

l'Escola Infant Jesús. 

El grafisme del capítol ha tingut la par-

ticipació de l'Escola  Fort Pienc de Bar-

celona.



 COM APRENEM? 
Els pares i mares d'avui s'han acostumat a sentir con-
ceptes com ara "grups cooperatius", "educació len-
ta" o "aprenentatge per competències". També hi ha 
debat social sobre la conveniència de memoritzar, 
sobre els continguts que cal ensenyar als nens i so-
bre la vigència de les classes magistrals. La idea del 
mestre que "ensenya" va sent substituïda per la del 
mestre que ajuda i acompanya els nens. Les classes 
cada cop són més actives, vivencials i basades en la 
realitat de l'entorn.



El científic Manel Esteller, director 

de l'Institut d'Investigació Biomèdica 

de Bellvitge, explica què és l'epigenèti-

ca als alumnes de l'Escola Fundació 

Llor de Sant Boi i presenta el professor 

de química que li va despertar l'interès 

per la ciència.  

El grafisme del capítol ha tingut la parti-

cipació de l'Escola Virolai de Barcelona.

 COM APRENEM? 

Ens preguntem què i com cal aprendre a 
l'escola, i a quin ritme... i veiem com apre-
nen a llegir i escriure els nens de l'Escola 
Fructuós Gelabert de Barcelona, un centre 
que aplica l'educació lenta i on l'objectiu és 
formar adults crítics, enamorats de les parau-
les. Descobrim també l'Escola Rocafonda de 
Mataró, on les matemàtiques s'aprenen ju-
gant, i l'Escola Mare de Déu de Montserrat 
de Terrassa, que ha implicat mares i mestres 
voluntàries en una activitat d'estudi extraes-
colar, fet que ha millorat molt els resultats 
dels seus alumnes.





També coneixerem els mestres que 

van marcar la monja i metgessa Tere-

sa Forcades, i veurem com anima els 

alumnes de la seva antiga Escola, la 

Pau Casals-Gràcia de Barcelona,  a 

reflexionar sobre la llibertat de pen-

sament.

El grafisme del capítol ha tingut la 

participació de l'Escola Barrufet de 

Barcelona.

FAMÍLIA I ESCOLA

Una frase que ha fet fortuna en el debat so-
cial sobre l'ensenyament diu que l'educació 
dels nens i nenes és feina de tota la tribu. Però 
sembla que família i escola no acaben d'anar a 
l'hora.  Els mestres reclamen més col·laboració 
i suport dels pares i la societat, als quals acu-
sen de delegar en l'escola una part cada vega-
da més important de l'educació de les criatu-
res. Hi ha pares i mares molt actius, però les 
famílies han canviat i moltes tenen dificultats 
per implicar-se en la formació dels fills. 

Això afecta molt la vida dels nens, que passen 
moltes hores fent activitats extraescolars o sols 
davant de la tele o l'ordinador. També la con-
sideració social del mestre ha canviat, i molts 
d'ells senten que han perdut la confiança de 
les famílies. 

En aquest episodi acompanyem els alumnes 
de sisè de l'Escola Barrufet de Barcelona en 
el seu últim dia a Primària, un moment molt 
important de la vida. Veiem com s'organitzen 
els pares i mares d'una altra escola per mun-
taruna gran festa que és tot un homenatge a la 
comunitat escolar. I descobrim la feina de les 
Mares Enllaç de Vic, una iniciativa que busca 
implicar les mares nouvingudes en la vida de 
l'escola.



 L'ESCOLA PER A TOTS 
Saber què necessita cada nen i cada nena, estimu-
lar-lo i demanar de cadascun el màxim que pugui 
donar. Avui l'escola té nous objectius, i un dels més 
importants és detectar les necessitats educatives 
i les capacitats pròpies de cada alumne, per tal 
d'adaptar-s'hi i ajudar-lo a aprendre millor. Als 
mestres els agrada dir que tots els nens són dife-
rents, i que això no inclou només els que tenen al-
guna dificultat especial. 



Però per als que sí que en tenen, la perspec-
tiva escolar ha canviat encara més: malgrat 
l'escassetat de recursos, ara l'escola aposta per 
la integració de tots els alumnes. Portar a la 
vida real el somni de l'educació inclusiva és 
complicat, i suposa un esforç important per a 
mestres i alumnes. Els demanem com viuen la 
diferència dins i fora de l'aula, i com tracten 
de respondre a allò que cada nen i cada nena 
necessita per aprendre.

I passem un dia a l'Escola Margalló de Vilano-
va, un centre únic, plenament inclusiu, on con-
viuen nens i nenes amb necessitats educatives 
especials amb alumnes sense dificultats. Tam-
bé en aquest capítol coneixem l'experiència 
de l'aula hospitalària de l'Hospital Materno-
infantil de la Vall d'Hebron, a Barcelona, i 
de l'equip de mestres que acompanyen cada 
dia els nens i nenes ingressats, i entrem a les 
aules d'un institut de Barcelona que integra 
alumnes sords.

L'actriu i cantant Dolo Beltran ens 

presenta el professor que va canviar 

la seva vida quan estudiava a l'Escola 

Pedagògicum COS de Sant Boi. Al seu 

costat, la Dolo fa una "masterclass" de 

cant als alumnes de Secundària de la 

mateixa escola.

El grafisme del capítol ha tingut la 

participació de l'Escola Pompeu Fabra 

de Barcelona.



I JO QUÈ FAIG?
El lideratge és un dels conceptes més relle-
vants en la professió d'educador. En un món 
en canvi constant, en què podem accedir a mil 
fonts d'informació, la feina del mestre és cada 
vegada menys la d'ensenyar continguts i cada 
dia més la d'estimular, dirigir i acompanyar en 
l'aprenentatge. Fins i tot les aules canvien física-
ment: durant moltes hores al dia, els nens ja no 
miren cap al mestre, sinó que es miren entre ells, 
cooperen i aprenen junts. 



I acompanyem Josep Baselga, un dels 

oncòlegs més prestigiosos del món, 

professor a Harvard, que ens presenta 

el sacerdot jesuïta que li va ensenyar 

a pensar i a debatre. Junts recorren 

l'Escola Jesuïtes de Sarrià, on es van 

trobar. 

El grafisme del capítol ha tingut la 

participació de l'Escola Antoni Brusi 

de Barcelona.

Molts mestres consideren que el seu lloc ja no 
és al capdavant de la classe, sinó al costat dels 
alumnes, empenyent-los a buscar i a discutir, 
escoltant-los i engrescant-los a  descobrir. Els 
educadors es replantegen el seu lloc a l'aula i 
a l'escola: el tracte amb els alumnes, els mèto-
des i estratègies, els objectius, la mateixa pre-
paració... Però, al mateix temps, cada mestre 
té el seu propi estil, una manera de fer que ha 
anat aprenent amb l'experiència i que defi-
neix la seva manera de treballar. Preguntem a 
mestres i alumnes sobre el lideratge i sobre si 
hi ha moltes maneres de fer de mestre.

I descobrim la feina d'un director d'institut, 
el del Joan Coromines, un director atípic i 
sense despatx que coneix pel nom cadascun 
dels alumnes i que ha aconseguit establir, a 
través del diàleg, un clima de convivència 
i aprenentatge en un centre que podria ser 
complicat. També coneixem la feina de dos 
professors de Secundària, d'estils molt dife-
rents, que estimulen la descoberta dins i fora 
de l'aula.



SENYORETA 2.0
Les noves tecnologies han entrat a l'escola sen-
se picar a la porta i encara no queda clar quin 
és el paper que poden tenir en l'aprenentatge. 
Mentre que els alumnes ja han nascut amb un 
teclat a la mà, molts mestres han hagut de fer 
un esforç per adaptar-s'hi. Per a un adult aliè a 
l'escola, les aules poden ser irreconeixibles: pis-
sarres electròniques, pantalles digitals, ordina-

dors portàtils, internet, xarxes socials... Integrar 
la societat de la informació a l'escola és un dels 
grans reptes d'ara mateix. Hem demanat als 
mestres com s'ho fan, com fan servir les noves 
tecnologies i com ensenyen als alumnes a gestio-
nar críticament tota la informació a què poden 
tenir accés.



Ferran Soriano, president de Spa-

nair, ens presenta el mestre que li va 

ensenyar les taules de multiplicar i 

l'ortografia. Al seu costat, i a l'Escola 

Voramar del Poblenou, Soriano resol 

problemes de càlcul amb un grup de 

nens i nenes de Primària. 

El grafisme del capítol ha tingut la 

participació de l'Institut Joan d'Àustria 

de Barcelona.

Ens  preguntem quines són les possibilitats que 
obre la tecnologia a l'aula, i també  les seves 
limitacions, quins problemes porten i com es 
resolen en el dia a dia. Per descobrir-ho, hem 
visitat l'Institut Escola de Sant Sadurní del 
Penedès, un centre modèlic on mestres i alum-
nes creen junts els materials d'aprenentatge i 
on aprofiten al màxim la tecnologia. També 
hem acompanyat en un rodatge els nens i ne-
nes de l'escola de Bordils, al Gironès: petits 
cineastes que aprenen a llegir les imatges al 
mateix temps que les lletres, engrescats per 
un equip de mestres que han optat per un pro-
jecte innovador. 

En aquest capítol, la protagonista és una de 
les escoles més tecnològiques de 
Catalunya i, alhora, una de les més 
minúscules: a la premiada escola 
rural d'Alfés, al Segrià, una vinte-
na de nens i tres mestres apliquen 
les metodologies més modernes en 
l'aprenentatge de Primària, alhora 
que cuiden l'hort i descobreixen 
l'entorn sobre el terreny.





EL MÓN A L'AULA

En els últims anys, milers i milers d'alumnes 
nouvinguts o fills de pares immigrants han 
arribat a escoles i instituts. El sistema educa-
tiu ha esdevingut la principal "fàbrica de ciu-
tadans", i ha assumit el repte de cohesionar 
aquesta nova societat multicultural. Acollir 
aquests alumnes i integrar-los al sistema esco-
lar és un esforç i una oportunitat per a mestres 
i professors, que han canviat les seves priori-
tats i les seves maneres de fer per adaptar-se 
a les noves necessitats.

Aquest episodi entra en un aula d'acollida 
de l'Institut Barres i Ones, al barri de 
Llefià, a Badalona, un institut on la 
majoria d'alumnes han vingut de molt 
lluny. També mostrem l'experiència de 
l'Institut La Garrotxa d'Olot, on es tre-
balla en profunditat el coneixement dels 
països d'origen dels alumnes nouvinguts, 
i la d'una escola religiosa concertada 
de Barcelona, l'Escola Vedruna Àngels, 
que ha optat per oferir als seus alumnes 
formació sobre totes les religions presents 
en la comunitat escolar, obrint ponts de 
diàleg i de trobada entre les diferents 
visions del món que representen.

Xavier Beltran, l'autor i actor de tea-

tre que la tele va fer popular com a "Lo 

Cartanyà", ens porta a l'Escola Cultu-

ra Pràctica, de Terrassa, on ensenya 

la mestra que més estima. A les seves 

classes, a l'EGB, Xavier Beltran va co-

mençar a actuar fent monòlegs. 

El grafisme del capítol ha tingut la par-

ticipació de l'Escola Mestre Morera de 

Barcelona.





EDUCAR O ENSENYAR

L'actriu Ariadna Gil ens presen-

ta un mestre, a qui va conèixer a 

l'adolescència, i que la va marcar. 

Al costat del mestre Batet de Sarrià, 

l'actriu respon les preguntes d'una 

classe de l'Escola Orlandai de Barce-

lona, convertida en roda de premsa. 

El grafisme del capítol ha tingut la 

participació de l'Escola Cervantes de 

Barcelona.

Quina és, la missió de l'escola? Transmetre 
una sèrie de continguts o educar també en va-
lors els ciutadans del futur? L'últim capítol de 
la sèrie el dediquem a una de les grans qües-
tions de l'actualitat educativa: què demana la 
societat a l'escola i què pensa l'escola que ha 
d'oferir a la societat. Demanem als mestres 
per a què i per a qui treballen. En definitiva, 
quin és l'objectiu de la seva feina.

A l'Institut Celestí Bellera de Granollers 
diuen que formen persones. Passem un dia 
amb ells i tractem d'esbrinar què vol dir 
aquesta frase que hem sentit tantes vegades al 
llarg del programa. I mostrem què es fa en un 
aula oberta, l'última oportunitat educativa per 
a uns alumnes a qui es demana que no llan-
cin la tovallola. L'última visita del programa 
és a una classe de filosofia per a alumnes de 
Primària. Nens i nenes  de vuit i nou anys de 
l'Escola Ginebró, de Llinars del Vallès, re-
flexionen sobre les grans qüestions de la vida, 
dins un projecte que promou l'educació en els 
valors i la reflexió crítica des de la més tendra 
infància.





 ELS ALUMNES PARTICIPEN EN EL
 GRAFISME de mestres 

El grafisme de la sèrie reflecteix també la seva 
proximitat a l'escola. Cadascun dels capítols 
està il·lustrat amb els dibuixos i pintures dels 
nens i nenes d'una escola o un institut diferent 
de Barcelona, que van treballar prèviament 
els temes que s'hi tracten. 

Un projecte educatiu fet amb la col·laboració 
del Consorci d'Educació de Barcelona i en la 
qual els alumnes de les escoles Pompeu Fa-
bra, Pit-roig, Mestre Morera, Cervantes, Fort 
Pienc, Barrufet, Brusi i Virolai i els instituts 
Joan d'Àustria i Narcís Monturiol de Barcelo-
na han madurat i investigat sobre el tema d'un 
dels capítols de la sèrie per poder fer, poste-
riorment, un treball plàstic d'equip.



La Fundació Jaume Bofill (FJB) i la Federa-
ció de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya (FMRP) organitzen un cicle de 
debats que, sota l'enunciat "Què vol dir ser 
mestre avui? El compromís ètic del profes-
sorat, a debat", es portaran a terme de forma 
descentralitzada arreu del país durant deu 
setmanes, l'endemà de l'emissió per TV3 de 
cada capítol de la docusèrie "Mestres", a par-
tir de la seva estrena, el 31 de gener. 

Els debats aniran més o menys vinculats a 
les temàtiques que es tractaran als capítols 
i es faran els dimecres, entre l'1 de febrer i 
l'11 d'abril, de 18h. a 20h., cada vegada en 
una ciutat diferent, per facilitar-hi la màxima 

participació del professorat de tot Catalunya. 
Se'n faran a Barcelona, Tortosa, Manresa, 
Lleida, Mataró, Reus, Girona, Igualada, la 
Seu d'Urgell i Vic. 

Amb l'objectiu d'arribar a una audiència molt 
més àmplia, els debats presencials també 
es podran seguir en directe per internet via 
"streaming" i, a més, tindran rèplica 2.0. Es 
crearà un blog específic sobre els debats i la 
informació que generin es difondrà a través 
de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Flic-
kr i Slideshare.  A la vegada, la informació 
a les xarxes socials retroalimentarà els debats 
presencials. 

Deu debats per tot Catalunya 
reflexionaran sobre 

"Què vol dir ser mestre avui"?
El cicle l'organitza la Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renova-

ció Pedagògica, coincidint amb l'emissió de "Mestres" per TV3



En uns moments d'evolució constant del món 
de l'educació, l'emissió de la docusèrie "Mes-
tres" i el cicle de debats són una gran oportu-
nitat per donar valor a la tasca d'educar i per 
suscitar un ampli procés de reflexió al si de 
la comunitat educativa al voltant de la funció 
social del professorat i del seu compromís ètic 
professional. 

Els debats es vincularan també amb l'aportació 
plantejada al document "El compromís ètic 
del professorat", que s'ha elaborat el darrer 
any en un procés impulsat des de l'FMRP, en 
el qual han participat un miler de professio-
nals. El cicle pretén mobilitzar els mestres en-
torn dels valors de la seva identitat professio-
nal i involucrar tots els agents que intervenen 
en la tasca educativa. 

Inauguració amb un diàleg de fons

La sessió inaugural es farà l'1 de febrer al 
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona i tindrà un format diferenciat de la res-
ta, ja que també s'hi presentarà el cicle i la 

docusèrie "Mestres", una iniciativa en la qual 
l'FJB i l'FMRP han col·laborat amb TV3. Se 
centrarà en un diàleg aprofundit entre la pe-
riodista i directora de TV3, Mònica Terribas, 
i el reconegut mestre i escriptor Jaume Cela 
al voltant de la pregunta que emmarca els de-
bats:  "Què vol dir ser mestre avui?".

La resta de sessions partiran de la ponèn-
cia breu de destacades persones expertes 
en el camp de la filosofia, la psicologia, el 
periodisme, la sociologia, la pedagogia o  
l'antropologia, i de les aportacions que hi faran 
des de la taula dos docents, alguns dels quals 
participants a la docusèrie Mestres-, que hi 
parlaran des del coneixement i l'experiència 
viscuda, suscitant el diàleg, i hi presentaran 
reflexions elaborades en el si de les entitats 
integrades a la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica. Els debats comptaran 
amb les intervencions del públic i també hi 
podran formular preguntes les persones que 
els segueixin en directe per internet.

www.sermestreavui.cat
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