Màster del professorat de secundària

El Màster en formació del professorat de secundària és un programa de formació
dirigit als estudiants universitaris que volen dedicar-se a la docència dins l’àmbit de
l’educació secundaria, amb l’objectiu de capacitar-los per a l’exercici d’aquesta
activitat, donant-los a conèixer les metodologies relacionades amb l’aprenentatge,
la creació i la transmissió de coneixements.
L'estructura del màster gira al voltant del pràcticum, l'objectiu del qual és que,
simultàniament a l'adquisició de recursos didàctics per part de l'estudiant, aquests
puguin ser contrastats amb la pràctica diària en el centre d'ensenyament, i puguin
ser validats i rectificats si s’escau. A més, el pràcticum permet conèixer a fons
l'estructura, els mitjans i el funcionament intern dels centres de secundària, amb el
suport del mentor o mentora, que és un professor/a del centre mateix que coordina
l'aprenentatge de l'estudiant del màster i li dóna suport individual.
L’organització del pràcticum permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i
facilita l’acompanyament professional tant des de la universitat, com des del centre
educatiu, sota el principi de coresponsabilitat. La col·laboració entre ambdues
institucions possibilita que l’alumnat de màster adquireixi les competències
personals i professionals necessàries per a l’exercici de la docència, la qual cosa
implica la formació en didàctiques, en acció tutorial i en organització i gestió dels
centres educatius...
Aquest pràcticum es realitza en el marc de convenis de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i les universitats catalanes. El sistema educatiu de
Catalunya disposa de centres educatius amb reconegudes bones pràctiques i amb
capacitat per esdevenir centres formadors. En aquest sentiit, l’Institut Rovira-Forns
té una llarga experiència com a centre formador: tutorització d’alumnes del CAP,
dels pràcticums de la llicenciatura i màster de psicopedagogia, del grau d’educació
física, etc.. Des del curs 2009–2010 és centre formador reconegut pel Departament
d’Ensenyament. En aquests anys ha rebut alumnes de la UB, UAB, UPC, UPF, UOC i
UVic de diferents especialitats

