
 

La docència 

 

Un docent que aspira a l’èxit educatiu del seu alumnat s’ha de preocupar de bastir un 

tipus d’ensenyament impulsor d’un aprenentatge competencial per a cada estudiant, 

és a dir, un aprenentatge que no només contempla el coneixement de dades, fets, 

conceptes, nocions... sinó que incorpora de manera global i integradora –relacionada– 

habilitats concretes, destreses determinades, relacions conceptuals i factuals, 

valoracions sobre els coneixements, així com actituds i valors personals que posa en 

marxa a l’hora de valorar i practicar –aplicar i fer ús– de la competència adquirida.  

 

Consegüentment un ensenyament d’aquest tipus no pot passar per alt la part 

personalitzadora de l’aprenentatge, aquella que incorpora la pròpia coneixença de 

l’alumne i de les seves particularitats (personals, acadèmiques i professionals) per tal 

de poder convertir en funcional, pràctic i personal cada aprenentatge. Dit d’una altra 

manera: fer competencial un aprenentatge és personalitzar-lo i adequar-lo a les 

condicions cognitives, actitudinals i axiològiques de cada alumna i alumne. 

En concret, cada professor actuant en un grup classe, i impartint docència de la seva 

matèria, haurà de vetllar per a garantir: 

 

1. Una adequada atenció a les característiques cognitives de l’alumnat 

2. L’autoconeixement de cada jove del seu procés d’aprenentatge 

3. L’atenció a les singularitats personals de l’alumne/a 

4. La cura dels valors que cal fomentar associats als diferents continguts curriculars de 

cada matèria així com a la resta d’activitats i actuacions de centre. 

5. Acompanyar el procés de bastir el propi projecte de vida que cada alumna i alumne 

va construint de forma gradual, provisional, guiada i autònoma al mateix temps. 

 

Aquestes funcions són responsabilitat del professorat davant de cadascun dels 

alumnes, de cada grup classe, en cada matèria curricular i en cada hora escolar (dins i 

fora de l’aula). Per poder treballar a fons aquestes funcions resulta imprescindible una 

eficaç tasca de coordinació i col·laboració de tot l’equip docent. 

 


