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 Una sèrie sobre la feina quotidiana de mestres i professors de secundària: 
com treballen, què pensen de la seva feina... i quines solucions troben cada dia 
per als reptes que planteja educar els nens i adolescents dels 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.
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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	ajuden	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	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.
COM APRENEM?
Grups	 cooperatius,	 educació	 lenta	 o	 aprenentatge	 per	 competències	
són	alguns	nous	conceptes	educatius.	La	 idea	del	mestre	que	 "ensenya"	
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	 suport	 dels	 pares	 i	 la	 societat,	
als	 que	 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	objectius,	 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.
I JO QUÈ FAIG?
En	un	món	en	canvi	constant,	amb	accés	global	a	 la	 informació,	el	paper	
dels	mestres	és	cada	vegada	menys	la	d’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	sense	picar	a	la	porta,	han	vingut	
per	quedar-s’hi		i	encara	no	està	clar	quin	és	el	paper	que	poden	jugar	en	
l'aprenentatge.	Mentre	que	els	alumnes	ja	han	nascut	amb	un	teclat	a	la	ma,	
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,	
assumint	el	repte	de	cohesionar	aquesta	nova	societat	multicultural.	Acollir	
aquests	 alumnes	 i	 integrar-los	 al	 sistema	 escolar,	 implicant-hi	 les	 seves	
famílies,	és	un	esforç	i	una	oportunitat	per	mestres	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.

 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 sovint desconeixem la dels que hi 
estan més directament implicats: els 
que viuen l'escola des de dins, dia a dia. 
Aquesta és una sèrie que aborda el món 
de l'educació i de l'ensenyament arran 
de terra, des de la perspectiva dels seus 
protagonistes: els mestres i els alumnes.

 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. 
L'objectiu final és saber què representa 
ser mestre avui i com se'n surten d'un 
encàrrec tan difícil. 

 Capítols: 


