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6) Compromís ètic amb nosaltres mateixos i mateixes, el 
professorat 
 
• Exercint el dret i el deure d’una formació inicial i continuada, tant 

pràctica com teòrica, de qualitat: 

o Valorant la incidència de la formació inicial, cada persona que hi 

participa és responsable de la transmissió d’il·lusió i d’entusiasme, de 

conscienciar a tothom de la realitat de la professió i de fer veure el 

compromís necessari en la nostra feina. 

o Incorporant els avenços en el coneixement en el camp de l’educació i 

l’aprenentatge i d’altres ciències. 

o Col·laborant amb la formació dels futurs i les futures mestres a través 

d’uns períodes de pràctiques i d’altres formes de col·laboració ens els 

quals puguin viure experiències enriquidores que els estimulin i els 

preparin qualificadament per a la professió. 

o Potenciant la relació, la col·laboració i el treball compartit entre el 

centre educatiu i la universitat. 

o Participant de manera activa en activitats de reflexió sobre la pràctica 

amb companyes i companys de centre que permetin una formació 

continuada a partir del treball col·laboratiu, en espais i fòrums 

professionals com els Moviments de Renovació Pedagògica i d’altres 

existents. 

o Exercint demandes als Serveis Educatius i Universitat i implicant-se en 

activitats de formació que aportin elements de millora a nivell col·lectiu 

al centre, o a nivell educatiu i cultural per al professorat. 

 

• Donant una mirada positiva a la nostra professió i el valor que es mereix 

d’acord amb la transcendència social i cultural que implica: 

o Actuant amb l’optimisme i el compromís que la nostra professionalitat 

incideix en la millora del nostre alumnat i de la societat. 

o Disposant del coratge, la paciència, la constància, la confiança i la 

capacitat d’adaptació als canvis socials, culturals, econòmics, etc., que 

ens han d’ajudar en la superació de dificultats i d’obstacles. 

o Posant el valor de l’educació i del docent en la societat. 



o Desenvolupant el dret i el deure a tenir cura d’un mateix i de l’altre, a 

poder exercir la professió d’una manera saludable i satisfactòria que 

permeti un creixement personal i professional. 

o Gaudint de la nostra professió, que ens ajudarà a fer-la estimar i a ser 

respectada. 

 


