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Rosa Sensat va néixer en ple franquisme, per promoure una escola que fos alternativa a la 
que hi havia en aquell moment, i per això va apostar per la formació dels mestres. Es va 
procurar fer un pont entre els mestres de principis del segle XX i els mestres d’aquella època, 
en un moment molt complicat, treballant des de la clandestinitat. 

Perquè eduquem? Ajudar a fer un projecte emancipador pels nens i nenes, pels joves. 
L’escola ha de ser respectuosa amb els infants i les seves necessitats, ha de ser inclusiva i 
no deixar ningú fora, ha de ser equitativa perquè contribueixi a la disminució de les 
desigualtats.  

Rosa Sensat no ha cregut mai en una metodologia única i es respecta que cada escola 
pugui fer una mica el seu camí. Tanmateix partim d’una línia bàsica comuna:  

- Infants al centre  
- Treball en equip dels mestres i en xarxa  
- Participació dels infants 
- L’avaluació com una eina d’aprenentatge 

A partir de la formació inicial dels mestres, que sovint resulta molt desconnexa i massa 
diferenciada, es proposa una formació interetapes per promoure la connexió entre elles.  

Quan pensem en la formació dels mestres, procurem enfocar-la de la mateixa manera que 
enfoquem el treball a l’aula amb els alumnes. Sovint els mestres demanen que els tractem 
d’una manera una mica massa vertical. Sabem que el mestre ha d’integrar tot allò que 
aprèn, i ho ha de fer dins de l’escola. Busquem una formació que parteixi de la recerca, que 
promogui la reflexió i la pràctica.  

Rosa Sensat té dos reptes principals, ara com ara, pel que fa a la formació: 

- Primer: passar de la formació individual a la formació en equip i contextualitzada al 
marc escolar.  

- Segon: el temps. Quin temps dediquem a la formació? Quan ens formem? Potser cal 
redistribuir alguns temps que fem servir en coses no tan útils. 


