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1 Motivació del treball 
 

El treball és una investigació bàsica que pretén determinar si la ideologia i la manera de fer les classes, 
són conceptes relacionats. Per tant, és un treball que pretén descobrir si hi ha una intencionalitat més 
enllà del que es pugui explicar a classe. Tracta de veure si hi ha una intencionalitat política rere la 
planificació d’una classe. 
  
La investigació parteix de la perspectiva de que el professor és una persona individual i com a tal té 
una visió política pròpia. Però, a més, té un rol molt concret dins de la societat, ja que exerceix una 
funció pública.  
En el sistema actual, la funció pública del professorat queda supeditada al govern mitjançant les 
diverses lleis que el poden afectar directa i indirectament.  
Aquestes lleis donen un marge de maniobra, donat que és gairebé impossible exercir un monitoreig 
continu i constant sobre el professorat i, a més, la pròpia professió de docent dona un marge de 
llibertat, pel que fa a la metodologia.  
Per tant, un professor, mentre segueixi les lleis i mentre cap d’aquestes li obligui a fer les classes d’una 
determinada manera, pot impartir el temari com cregui que pot arribar millor als i les alumnes del 
context en el qual es desenvolupen les classes. De fet, si no hi hagués aquest marge de llibertat, 
possiblement seria una tasca que es podria gairebé automatitzar o si més no, no caldria un professional 
en aquest àmbit específic per a transmetre el coneixement que s’estableix per llei (currículum).. 
  
D’altra banda tenim una figura, la del professorat, que ha estat controvertida i perseguida. De fet ens 
podem trobar diferents casos a Catalunya, a Espanya i a nivell mundial on s’han perseguit i assassinat 
persones per la seva tasca com a docents. Aquests esdeveniments s’han produït no només en 
moments puntuals de la història de cada país, sinó que ha estat una conducta que s’ha produït 
especialment quan el govern era més questionat per part d’un sector de la població. Això no és 
casualitat, i no és un fet que s’hagi produït a totes les professions per igual. L’educació ha estat, i 
segueix sent, una institució estratègica des del punt de vista de qualsevol de les tendències 
ideològiques que han ocupat el poder, entenent aquest concepte des de la seva més amplia definició, 
donat que des de totes les ideologies s’ha considerat fonamental tenir influència sobre l’educació ja 
sigui sota la visió d’aquesta institució com un poderós instrument de control social o com un factor 
d’emancipació i de canvi social. 
Així doncs, ja queda palès en aquest punt que hi ha un interès vers l’educació com a part del poder, i 
com que el professorat forma part de l’educació, no n’hi ha prou amb controlar l’educació com a 
institució, cal un control sobre les persones. No és suficient per a procurar que es segueixi la llei, tal i 
com el poder vol controlant la institució, sinó que a més cal un control també sobre com es duu 
l’educació a les aules. Sembla que, fins el moment, les úniques maneres que s’han dut a terme per 
excercir aquest control a les aules ha estat: proposar com a docents a persones ideològicament en la 
mateixa línia que la del poder, o coaccionar als docents perquè se n’adonin del que els espera si no fan 
les coses com el poder espera. En aquest punt és en el que es situa aquest treball. 
Per tant, el treball pretén inferir, observant la història i l’interès per a influir  ideològicament en la 
població, que hi ha un marge de maniobra en la tasca del professorat que pertany a l’àmbit individual. I 
que aquesta tasca està relacionada, més enllà del discurs que el professorat pot tenir a l’aula, amb la 
ideologia del docent. Aquest és el punt central del treball. És a dir, determinar que el component 
metodològic, que és independent del contingut, també té a veure amb la ideologia que el professor i/o 
professora tingui. Per tant, és la metodologia una de les maneres que té el professor per a expressar la 
seva ideologia serà la pregunta sobre la qual girarà el procés de recerca que esdevindrà a continuació. 
  
Aquest treball, com observareu, consta d’una part més teòrica on s’aprofundirà en la explicació 
científica sobre el que s’ha desenvolupat en aquesta introducció i una part més pràctica on es 
preguntarà al professorat mitjançant unes enquestes i on miraré de comprovar si aquesta pregunta, 
fonamentada en la investigació teòrica, es pot respondre de forma empírica. 
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2 Professorat i funció pública 
 

2.1 Professorat dins del sistema polític 
 

2.1.1 Professor com a subjecte polític 

La paraula professor prové del llatí. És una paraula que deriva del verb profiteor, que ve a dir el que 
parla davant de la gent, composada per el prefix pro, que vol dir davant de i faetor que significa parlar. 
Per tant, és una paraula que no s’entén si no és parlant de la societat, de les persones que són a l’aula, 
és a dir, dels i les estudiants. 
El professor viu en una comunitat basada en 3 pilars sense els quals no podríem entendre cap poble. 
Aquests són la cultura, la tecnologia i les institucions o formes d’organització. Es a dir, la forma de 
veure el món, la forma de transformar-lo i la forma d’instal·lar-se en ell, respectivament.  
 

2.1.1.1 Cultura i professorat 

Per donar exemple de com d’important és la cultura, a Jean Monett un dels pares d’Europa, al fundar la 
comunitat europea del carbó i de l’acer al 1950, se li atribueixen falsament les paraules: “si ho hagués 
de fer de nou començaria per la cultura”. La cultura es pot explicar en tres temps diferents: el passat, 
mitjançant la memòria i els hàbits; el present, a través de l’atenció i la sensació; i el futur, mitjançant la 
percepció i la possibilitat, seguint la voluntat, la fantasia, la imaginació creadora i el desig. La cultura 
ens permet entendre el present, mirant el passat. 
  
Tornant a les característiques que té el professorat com a part del poble, aquestes inevitablement 
formen part de la seva identitat i del seu ésser. A partir d’aquestes es constitueixen pensaments i 
sentiments que el fan actuar d’una determinada manera.  
  
Ara bé, la tasca educativa del professorat fa pensar que és més que un individu, de fet per això parlem 
de subjecte polític, segons Alain Touraine (1992) “l’individu només és la unitat particular en la que es 
mescla la vida i el pensament, la experiència i la consciència. El subjecte és el pas de l’Allò al Jo, el 
control exercit sobre lo viscut per a que tingui sentit personal, per a que l’individu es transformi en actor 
que s’insereix en unes relacions socials transformant-les”1. Per tant, el professor per definició és un 
subjecte que no s’entén sense la societat que l’envolta, de la qual en forma part. 
  
En aquest punt ja tenim definit que és un subjecte, però i per què polític? Quines implicacions té? De 
quines formes nosaltres podem atribuir a un subjecte l’adjectiu de polític. 
 

2.1.1.2 La política en el marc del treball 
 

Hi ha diferents definicions de la política en funció de qui la defineix, de tota forma en aquest treball la 
mirarem des de la perspectiva de Maquiavel, que és el pare del que entenem avui dia per política i que 
alhora deixa molt camp obert alhora de parlar sobre la mateixa. Per a ell, la “bona” política és aquella 
que aconsegueix els seus objectius, independentment del valor moral que se li doni. Per tant, separa 
els fets i la moral. A més, també en aquest treball, donem per fet que la visió que les lleis sorgides de 
l’acció política, discerneixen de les lleis naturals. Aquesta concepció de les lleis prové d’Antífone un 
sofista de l’antiga Grècia que va escriure: “Lo que pertany a les polítiques està posat, mentre que allò 
que pertany a la natura és necessari"2. 
  
Per tant, un cop tenim la moral separada de la política i aquesta no és una llei natural, aquí és on 
esdevé el conflicte clàssic de si realment s’ha d’obeir o no la llei i què és moralment correcte o no. Un 
exemple pràctic on es pot observar aquesta dicotomia seria el moment en el qual el professor té 
pensats uns objectius (acció política) però a l’hora ha de sotmetre’s a unes regles (camp de la moral). 
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En aquest punt és on es pot entrar a valorar que és el que considera el professor que és donar les 
classes bé o malament i com s’hauria de fer.  
Qualsevol d’ambdues vessants de la definició política (fets i moral) té diverses formes de fer-se veure: 
en la lingüística, l’estètica, la religiositat, l’amor, les accions, la ètica, la moral... Conceptes que 
s’entrecreuen i es desdibuixen en funció del temps i l’espai. 
  
En aquest treball la idea és aplicar aquesta definició de Maquiavel: allò polític com a fets separats de la 
moral, i l’aplicaré al camp de la docència. Per tant, entenc com a docència en aquest estudi ell 
llenguatge i la metodologia per a transmetre uns continguts determinats separant-los de la ètica i la 
moral. 
 

2.1.1.3 Professorat i transformació social 

Tornant a la definició de professor i la seva tasca, aquesta última no s’entén si no és des del mateix 
subjecte que dins d’una comunitat forma part i transmet aquest missatge cultural a través del 
llenguatge. Aquest mitjà de transmissió i de coneixement, ja sigui mitjançant un llenguatge especialitzat 
o un de quotidià, diu molt de la persona i de la seva forma de veure el món. Allò que no pot ser narrat 
se’ns escapa. De tota forma, l’escriptor Paul Valéry diu que: “no hi ha un veritable significat d’un text”3, 
per tant, per a una mateixa narració els significats són múltiples i variats i sempre depenen de qui els 
llegeixi. 
  
D’altre banda tenim els fets com a metodologia, on la idea és que s’adquireixin els conceptes per part 
de l’alumnat, és a dir, la transmissió de coneixements per part del professor. En aquest camp hi ha 
moltes tècniques i amb diferents visions del fet d’impartir classes. 
  
Ara bé, el fet de donar classes vol dir dur a terme accions pensades per a transformar l’entorn del qual 
se’n forma part, amb l’objectiu de que els i les alumnes reflexionin amb mires d’aportar solucions per tal 
de millorar la societat. Convertir-los en subjectes que tinguin la visió de participar en projectes, prendre 
decisions i que, a l’hora d’intervenir en la societat, no ho facin de forma passiva com a observador, si 
no, que actuïn, creïn i repensin per a transformar la societat. Però és això un pensament universal de 
totes les ideologies polítiques? És la metodologia de donar classe una d’aquestes accions 
transformadores? 

2.1.2 Relació professor i administració 

El professorat com a subjecte en el sistema actual, està supeditat a l’administració des de diferents 
nivells. Però no només com a individus, sinó que també com a professionals en tant que les lleis 
afecten a tots per igual. Per entendre de quina manera i amb quins objectius, es fa necessari entendre 
les particularitats d’aquest conjunt. 

2.1.2.1 Estudis sobre la professió 

S’han fet moltíssims estudis sobre la professió un dels més significants és el de Waller (1932) on parla 
sobre les relacions entre escola i comunitat. En aquest estudi presenta el professor com un ésser aïllat 
en la comunitat per raons d’origen i de classe social. Però també aïllat d’un món de rols i actituds 
adolescents, com seria el d’un centre. 
  
Asher Tropper (1957) també realitza estudi de la professió anomenat “Els mestres de l’escola i el 
creixement de la professió de docent a Anglaterra des del 1800 fins als nostres dies”. En aquest es 
presenten dos temes importants: l’estudi de les classes socials i la mobilitat social, i l’estudi de les 
professions i les seves funcions dins l’estructura social. A l’obra es fa un anàlisi històric que presenta la 
professió de docent com a assalariat des dels seus inicis i creada per l’estat, a més, una professió que 
ha servit per adquirir major poder econòmic per part de la classe obrera. 
  
Per altra banda, Josep Maria Mas Joan (1974) escriu un estudi sociològic que parteix de la hipòtesi que 
hi ha relació entre la ideologia del docent i la forma de desenvolupar la seva feina. Aquesta investigació 
es duu a terme a l’escola primària i es centra en les dos funcions principals del professor que segons ell 
són educar i instruir. 
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Carlos Lerenea (1987) escriu l’article “L’ofici de mestre” on fa un anàlisi complet de la figura del 
professorat des de múltiples punts de vista, entre els que destaca: “mobilitat social, el grau de 
feminització, formació professional, pautes de conducta demogràfiques i familiars, prestigi i imatge 
social, personalitat i costums”4. A més fa un anàlisi, usant l’expressió marxista de professions 
ideològiques. Per una banda en ternes de categoria ocupacional (sociologia americana) i per altre de 
situació de classes (sociologia marxista). Entenent així la figura del professorat com un tot. A més 
també presenta el professor com un estrany sociològic, apartat del món adult i sense integració social 
per la seva mobilitat social ascendent i geogràfica. De fet fa una critica al professorat de la època pel 
individualisme, l’objectivisme, la indiferència per la política, la creença en la neutralitat de l’estat, 
l’educació rigorista i el pedagogisme. També destaca la funció del sistema educatiu com a instrument 
d’ascens social, i en últim terme com a palanca de canvi i reformes socials. 

  
En tots els autors veiem línies comuns que ens porten inevitablement al mateix conflicte estat-individu, 
en el moment que es demostra l’interès de l’estat però al mateix temps s’analitza la classe social del 
professorat i la seva situació i discurs dins l’entorn escolar.  
 

2.1.2.1.1 Categoria social 

Es defineix categoria social del professorat com la posició dins de l’estructura social independentment 
de la elecció individual de cadascun dels membres del conjunt. Per fer l’anàlisi d’aquest conjunt cal 
definir la seva morfologia i topologia donat que l’ensenyança és una ocupació que compleix una sèrie 
de requisits o característiques de formació dels seus membres sota una organització concreta i amb 
una funció determinada. Aquestes característiques són analitzades des de diferents enfocaments: 
funcionalisme, neomarxisme i el corrent weberià. 

2.1.2.1.1.1 Funcionalisme  
 
Dins d’aquesta visió del professorat trobem a Elliot (1975) que diu que el títol de professió suposa una 
demanda de posició i reconeixement social. Bergen (1988) en seguint aquest argumentari selecciona 
que és una professió i que no segons el model de la medicina, en tant que és: 

 Servei social bàsic 

 Vocacional 

 Autònom però acotat, reconeixement universitari i un saber sistematitzat  

 Corporativisme institucional que consisteix en que existeixi un col·legi o associació professional 

 Subcultura professional que implica unes terminologies, practiques comuns, ideologia 
professionalisme, justificació dels interessos de grups. Per tant, un corporativisme social dins 
del conjunt dels professionals 

 Prestigi social i salari acord amb la professió 

  
Un altre autor a considerar és Etzoni (1966) que considera la tasca del mestre una semi-professió 
donat que treballa en una organització burocràtica. Així doncs, s’introdueix el concepte de la llibertat 
individual per a considerar què és una professió i que no. Freidson (1994) afegint profunditat a aquesta 
definició, afegeix que una professió és “una ocupació que controla el seu propi treball i està organitzada 
a través d’un conjunt especial d’institucions que se sostenen parcialment per una ideologia de servei i 
qualificació experta”. En la mateixa línia Freidson comenta que una professió segueix sent-ho encara 
que estigui subordinat per algú que no és de la pròpia professió, és a dir, mentre no estigui subordinat 
tècnicament. La prova de l’autonomia és l’autoregulació. 
  
Tenint en compte aquesta última definició, veiem com professors de secundaria o primària no treballen 
all mateix centre, no tenen contacte entre sí i, en molts casos, la única instància que els aglutina és 
l’administració educativa. Per tant, aquesta relació de subordinació no es dona dins del centre escolar 
donat que són càrrecs d’àmbit burocràtic, si no que es dona en relació amb les autoritats que regeixen 
el centre escolar i el sistema educatiu. 
  
L’estratificació de l’autonomia, empíricament es pot valorar mitjançant les relacions contractuals de les 
xarxes educatives privades i públiques, i considerant la diferent formació del professorat dels diferents 
cicles (graduats, màsters, diplomatures, llicenciatures...). A més d’aquestes categories, també es pot 
veure en altres termes, en funció de la relació que s’estableix els diferents nivells del professorat amb el 
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coneixement. Això dona pas a una categorització no jerarquitzada: el professorat universitari  que és 
una professió científica i amb un nivell d’independència superior pel que fa als coneixements que s’han 
d’impartir, donat que ells mateixos són productors de coneixement i l’apliquen com consideren; i el 
professorat de secundaria i primària que s’organitzen i es constitueixen com professions pràctiques que 
aplicant aquell coneixement contextualitzat per instàncies polítiques i socials amb poder.  
En totes les definicions podem veure un comú, independentment de si cada autor opina si és o no una 
professió, el professorat està condicionat per l’administració. 

2.1.2.1.1.2 Neomarxisme 

En aquesta visió, tal i com es veurà, hi ha un debat sobre si el professor és un proletari o un 
intel·lectual. Per tant, per a alguns autors aquestes capes de formació especialitzada i la posició en la 
producció allunyades del treballs manuals, constitueixen una nova classe obrera i tenen el paper 
protagonista en el canvi social. Per altres autors com Nicos Poulantzas (1977) tots aquells treballadors 
que no produeixen plusvàlua i els funcionaris, que no contribueixen a generar-la,  son una fracció de la 
petita burgesia. De fet, els professors, per a aquest autor, són agents que tenen per objectiu mantenir 
en funcionament l’aparell ideològic de l’estat. Altres autors com Wright (1985), assignen als 
professionals i tècnics que treballen per a l’administració una posició de classe entre la burgesia i la 
classe obrera. Anys més tard Wright va arribar a establir diferents classes en funció de si s’és o no 
propietari dels bens de producció, de l’autoritat que s’exerceixi en la producció, en funció del número de 
treballadors al càrrec (bens d’organització) o de les credencials que posseeixi (bens de qualificació). 
  
Lawn i Ozga (1988) exposen una idea diferent de la posició del professorat dins la societat i 
l’administració. Veuen el professionalisme com un concepte variant amb el pas del temps. Per una 
banda és una estratègia de control d’una ocupació que necessita del recolzament de l’estat per a 
obtenir el monopoli legal. En aquest sentit l’estat ha fet servir aquest recolzament de forma oportunista 
per a controlar les accions més radicals del professorat en el cas d’anar a la vaga o de reclamar qualitat 
de l’ensenyament. De totes formes el professorat també l’ha emprat com a mitjà de resistència contra el 
mateix estat. De fet l’anàlisi de la història pot fer-nos veure quin ha estat el paper del professor per a 
treure conclusions al respecte. 
  
Seguint amb aquesta última visió del professorat, aquests són vistos com treballadors intel·lectuals dins 
del sector serveis, que estan sotmesos a un procés de proletarització, com ho van estar els treballadors 
de les fàbriques. Aquest procés va en contra de l’autonomia del professor en el moment que s’elimina 
la seva qualificació i també quan se l’exclou de les funcions conceptuals del treball i del reforçament del 
control en la gestió de l’ensenyança. En aquest sentit comenten que la introducció de les noves 
tecnologies al impulsar la requalificació d’alguns professors i la desqualificació de la majoria. És a dir, el 
que està produint-se és una nova posició laboral que dona més importància a la relació amb l’objecte i 
el producte del seu treball més que amb les qüestions salarials. 
  
Michel Apple (1989) estudiant la ideologia del professionalisme comenta que la professió de professor 
està sotmesa a una doble dinàmica de gènere i de classe. En front als efectes de control buscats des 
de l’estat, el professionalisme pot ser una barrera contra la ingerència estatal i com una ingerència 
masculina, en el cas de les dones. També afegeix el concepte de la insatisfacció amb el treball del 
professorat fruit de la proletarització al sobrecarregar al professorat de feina quan es racionalitza 
l’ensenyança o es fan noves reformes de l’ensenyança. En la mateixa línia Sara Freechman (1988) 
comenta “del resultat natural de la nova ideologia del professionalisme que incita als professors a 
veure’s a sí mateixos com més poderosos del que realment son i, per això, amb major responsabilitat 
de la que tenen, per a solucionar en solitari complexos dilemes socials e institucionals. 
  
Fernandes Enguita (1990) relaciona els conceptes de proletarització del professorat i 
professionalització quan planteja la “ambivalència del treball docent” i senyalant que “el col·lectiu 
d’ensenyants comparteix característiques pròpies dels grups professionals amb d’altres específics de la 
classe obrera”. Segons l’autor existeixen motius per parlar de proletarització, com per exemple 
l’increment en el número i les retallades socials, el reglamentisme administratiu i la repercussió dels 
seus salaris sobre els costos laborals. També es destaquen altres factors molt adients en aquest treball 
en favor de la professionalització associats a la professió en si mateixa i de forma específica, que no 
cedeix fàcilment a la estandardització, la creixent importància donada socialment, el nivell formatiu i el 
creixent pes del sector públic educatiu. Per tant, Fernandes diu que el col·lectiu docent es mou: “en un 
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lloc entremig i contradictori entre els dos pols de la organització del treball, en contraposició de les 
professions”. 
  
Felix Ortega i Antonio Velasco (1991) rebutja la proletarització del professorat, al considerar que el 
professorat constitueix un “grup status”. Aquest atribut li permet analitzar la posició social del mestre i 
les seves implicacions existencials, els seus estils de vida, orientacions valoratives, actituds i creences, 
en definitiva, la seva organització professional.  
Guerrero(1993) presenta l’estudi del magisteri a la comunitat de Madrid on parteix de l’origen social i 
cultural de l’organització del professorat després d’haver resolt la dicotomia entre proletarització i 
professionalització, en termes de professió subordinada. És a dir, aquella que te un paper subordinat 
en la divisió social del treball d’una ocupació social o sector d’activitat, estratificada en funció de 
l’autonomia que posseeixen els diferents grups de facultatius al seu interior. 
En aquest sentit veiem com d’ingerència de l’estat en la conducta del professor no només afecta a la 
professió en si mateixa, si no que també afecta en l’aspecte més individual del professor. I en algun cas 
fins i tot com organitzar-se en forma de professió per a combatre-la. 

2.1.2.1.1.3 Corrent Weberià 

 
Weber, que també és de l’escola del funcionalisme, amplia l’anàlisi de la professió creant la seva pròpia 
categoria en aquest àmbit d’investigació. Per a ell les professions es divideixen en grups que 
comparteixen mateixa valoració o prestigi social, “classe mitjana”, també anomenats grups “status”. 
 
Collins (1986), que segueix el pensament de Weber, defineix els grups “status” com tipus ideals que es 
constitueixen com unitats bàsiques de la societat mitjançant la integració de totes les persones que 
comparteixen un sentiment d’igualtat, d’estatus social, basat en la participació en una cultura comú: 
estils de llenguatge, gustos de vestir i en la decoració, modals i altres pràctiques rituals, temes i estils 
de conversació, opinions i valors, i preferències esportives, artístiques i de mitjans informatius.  
 
Els seus orígens d’acord amb Weber poden deure’s a la situació econòmica, relativa a la classe; la 
posició de poder; o l’origen geogràfic, la ètnia, la religió, l’educació o la cultura intel·lectual i estètica. 
Aquesta és la visió que s’usa principalment entre els estudis empírics sobre el professorat, actualment. 
 
Com es pot observar en els diversos estudis queda clar què la professió té varis aspectes que la fan 
particular des de qualsevol tipus d’anàlisi, en el context actual. El seu salari depèn de l’administració, 
els seus superiors directes són membres del mateix grup però no tenen autonomia donat que estan 
sotmesos a lleis específiques.  
Per altre banda, és una professió que com ja s’ha dit, té un contacte i una influencia sobre els individus 
als que se’ls imparteix classe. Però al mateix temps la figura del professor, és una figura que per la 
seva tasca queda aïllada de la resta de la societat, donat que la seva àrea d’influència queda reduïda al 
centre on es donin classes, i per tant, queda allunyada del que seria la resta de treballadors i 
treballadores d’altres sectors, entre les quals si podria haver una certa relació. 

2.1.2.2 Origen i posició social del professorat 
 
Un dels motius més estudiats del professorat  té a veure amb la tradició d’analitzar la mobilitat social o 
la diferencia entre l’estatus adscrit o adquirit entre  l’origen i la posició social. 
Dan C Lortie (1975) constata que és una ocupació que classifica com a classe mitjana, que ofereix una 
mobilitat social ascendent a les persones que procedeixen de classes obreres o populars: 
“l’ensenyança apareix com una de les més importants vies d’ingrés a la classe mitja”. En major mesura 
pels homes que per a les dones, donat que les dones solen venir de famílies amb posicions socials 
més altes. 
 
Julia Varela i Felix Ortega (1984) a “El aprendiz de maestro”, estudien els alumnes que estan estudiant 
per a ser professors i constata la tesi de Lortie.  
Antonio Guerrero (1993 i 1997), al que ja he anomenat anteriorment, estableix sobre el professorat de 
la comunitat de Madrid que l’origen social i l’herència cultural d’aquest és d’origen proletari i urbà això 
ho identifica com a causa de la generalització de l’accés a la ensenyança. El professorat és 
preeminentment de classe mitjana i, sobretot, classe obrera urbana, en detriment de la burgesia rural 
que hi havia abans. 
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Mitjançant aquests estudis podem determinar que la ideologia política, pot ser, que també estigui 
determinada per la classe social de la qual provenen els i les professores que imparteixen classes. Així 
doncs, hi ha una relació entre que el professorat tingui una certa tendència política i que es tendeixi a 
impartir classe d’una determinada manera. 

2.1.2.3 Els motius de l’elecció professional 
 
Per determinar quins motius podien portar als individus a formar part del col·lectiu de professors i 
professores Asher Tropp (1957) va examinar els diferents factors que influencien la contractació del 
professorat i la valoració social. Aquests fan referencia a la professionalització, a la valoració social i 
també als mètodes que han utilitzat per a influir en la determinació de la política educativa. Entre 
aquests factors Tropp inclou l’església, les associacions de professors i els sindicats. 
 
Dan C Lortie (1975) en aquest aspecte denomina varis factors que faciliten el fet de contractar el 
professorat: el contacte amb la gent jove, el dur a terme una missió especial de servei a la societat, la 
continuïtat a una institució en la que s’ingressa de molt jove, la compatibilitat de temps, els beneficis 
materials, diners, prestigi i seguretat. 
Altres treballs fets pels espanyols Ena al 1980, Ortega y Velasco (1991) y Guerrero (1993 i 1997) 
recullen les idees anteriors però tendeixen a centrar l’anàlisi entorn a la dicotomia vocació – pressió 
social, afegint la coerció acadèmica de la selectivitat, que es va instaurar recentment arrel de la 
massificació universitària. 
 
Així doncs veiem diversos aspectes per els quals una persona pot decidir dur a terme la tasca de 
professor, aquests factors ens poden ajudar a entendre si realment hi ha una intencionalitat moral o si 
només és una qüestió d’estabilitat laboral. 

2.1.2.4 Procés de socialització professional: formació general i específica 
 
Lortie (1975) comenta que amb l’absència d’un ingrés progressiu i escalonat, amb les poques 
significatives pràctiques; i la formació en l’exercici que, primant l’experiència personal i l’intercanvi 
informal, porta a un resultat de pragmatisme i a una concepció artística abans que científica  del treball, 
per tant, la socialització durant l’ensenyança és principalment auto-realització. Això afecta tant a 
l’estatus de grup , als costos subjectius i al conservadorisme ocupacional. 
 
Ortega (1987) a “Un passat sense Gloria” detecta les relacions entre currículum, hegemonia social i 
professionalisme docent. 
 
D’aquesta forma hi ha motius per pensar que hi ha un cert estancament en la professió, pel que fa a 
introduir novetats, com podrien ser novetats pedagògiques o metodològiques un cop s’ha entrat a 
formar part del col·lectiu professional. 

2.1.2.5 La carrera docent 
 
Howard S. Becker (1953) diu que la carrera professional és el conjunt de  “series reglades d’ajustos 
que fan un individu a la xarxa d’institucions [...] en termes de moviments a dalt o a baix entre posicions 
diferenciades pel seu rang en jerarquia formal o informal de prestigi, influencia i renda”. Segons 
dedueix fruit de l’estudi dels centres públics de Chicago, veient que tots els professors son iguals en 
relació al prestigi, influencia i renda, afirma: “la carrera d’un professor consisteix en un moviment entre 
les diverses escoles en busca d’una posició més satisfactòria en la que treballar”. En aquest cas 
satisfacció per a Becker és proximitat al domicili o prestigi adscrit al barri. Howard quan parla de 
carrera, que és del que parla implícitament aquí, es refereix al que senyala Hoyle (1965) per a qui la 
carrera és tant el procés pel qual l’individu es mou a través de la jerarquia de rols professionals, com el 
compromís amb la forma de vida i treball o vocació. 
Tipton (1988) relaciona la falta de promoció i el desenvolupament d’actituds crítiques i l’articulació de 
respostes col·lectives, per això diu que és un grup amb un “alt nivell de frustracions”. 
 
Desenvolupant el que s’ha dit en apartats anteriors, el professorat no canvia significativament així 
doncs, què un professor es senti a gust desenvolupant la seva feina depèn principalment de dos 
factors, el primer què és la seva auto-realització desenvolupant la tasca docent, en el sentit més ampli, i 
l’altre que seria la proximitat a la seva residencia, que al cap i a la fi, suposa una millora en les 
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condicions laborals pel que fa a temps i diners. Aquests motius fan pensar si la motivació de la tasca 
del professorat existeix i si va més enllà del que fa al tracte amb les persones a les que s’imparteix 
classe. 

2.1.2.6 Practica docent i procés laboral: la satisfacció professional 
 
L’estudi del treball de docent és un tema que apareix sovint als paradigmes sociològics tant en el sentit 
professionalista, com en d’altres com són l’interaccionalista o el marxista en el sentit del procés laboral. 
Waller (1932) planteja que per a arribar a la professionalització cal una autonomia del professional, 
l’elaboració d’un codi professional i una motivació moral positiva.  
 
Lortie planteja que el sector de l’ensenyament és un espai en el que hi ha diversos tipus de 
recompenses. Les extrínseques, que són aquelles que tenen una qualitat objectiva i independent de 
cada professor, com per exemple, el salari, l’estatus o el poder social i que estan distribuïdes de forma 
igualitària. Las recompenses intrínseques o psíquiques, que són subjectives, depenen directament de 
cada individu, són aquelles que estan connectades amb les dinàmiques de dins l’aula. Junt a aquestes 
hi ha les subordinades, com podrien ser vacances, horari o condicions de treball, per tant, són 
objectives i subjectives al mateix temps. 
 
Jennifer Nias (1981) en aquesta línia, estableix una distinció entre les causes de satisfacció i 
insatisfacció en el treball docent, estableix també una distinció entre les causes intrínseques i les 
causes contextuals, que són les que procedeixen de les relacions interpersonals, les condicions 
físiques o les perspectives de promoció. 
 
En aquesta categorització es pot observar com els sistema de recompenses és més satisfactori per al 
professorat que es comprometen menys i no afavoreix ni el compromís ni la retenció dels seus millors 
professors. Si a això afegim una debilitació de la solidaritat entre els companys, es resta poder com a 
col·lectiu i per tant la professió queda subordinada al sistema. 
 
La satisfacció professional, segons els estudis analitzats, satisfà abans els individus reaccionaris al 
sistema. Donat que sense necessitat de tenir un interès real en la seva tasca mantindran les mateixes 
condicions que els altres, segons la lògica què es fa servir en aquests estudis. Així doncs, es segueix 
transmeten la idea de que no hi ha grans canvis metodològics en el moment en el que hi ha una 
administració que no té un sistema de compensació desigual, en funció de la dedicació de cada docent. 

2.1.2.7 La feminització del docent: aritmètica, geometria i gènere 
 
La professió del docent es caracteritza per una forta presencia a l’escola però de forma desigual al llarg 
de l’ensenyança. Mentre és majoria a l’etapa d’educació infantil i primària, a secundària el nombre és 
menor. Aquestes diferencies van més enllà del major o menor prestigi social, donat que també 
s’observen diferències salarials i de poder. És a dir, cobren menys i tenen menys representació a nivell 
institucional dins l’escola. A més d’aquesta diferencia de salaris per cobrir una plaça de meno 
qualificació se li sumen llargs períodes d’excedència per a atendre la família. 
 
A més al estar a primària, les professores estan encarregades de portar cursos sencers, lo qual implica 
treball més intens, amb menys interrupcions i descansos. De la mateixa manera també assumeixen 
més tasques de pedagogies invisibles (actives) donat que estan més esteses a primària que a 
secundaria, així doncs, tenen una major intensitat de treball. 
 
La ensenyança ha estat el sector que ha usat la dona per a entrar al mercat laboral, i per tant, ha estat 
clau per a alliberar-se del model de família patriarcal. Carolyn Steedman (1986) apunta que els principis 
de la feminització van tenir lloc a l’ensenyança primària en el marc de les pedagogies naturals 
procedents de Rosseau, Pestalozzi i Fröebel, per a qui l’amor i l’educació eren conceptes centrals a 
estendre la pedagogia de l’estima, atribut que ells associaven a la dona davant la rígida i intimidant 
autoritat dels homes. D’aquesta manera les dones van adquirir el paper de “mares conscienciades”. 
 
La visió que aporten els diferents estudis sobre la feminització de la professió, pot arribar a fer-nos 
pensar, que tot i que la diferència a l’educació secundària és menor, la societat heteropatriarcal en la 
que vivim pot fer que aquest grup tingui una conducta diferent, tal i com apunten els estudis. Així doncs, 
el gènere pot ser un factor distintiu dins del col·lectiu professional. 
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2.1.2.8 Agent educatiu  
 
Es considera la figura del professor i la professora com agents educatius en tan que són posicions dins 
el sistema d’ensenyança, així que el col·lectiu de professors de primària, secundaria i universitat són 
col·lectius que constitueixen un component essencial del sistema educatiu, sobretot pel fet de que la 
majoria en formen part tota la vida laboral. Però la seva importància no és només per l’estança al llarg 
d’una etapa de la vida si no que l’exercici de la professió representa un paper protagonista tant en 
l’organització escolar com en la relació educativa, donat que té el paper dinamitzador del procés 
d’ensenyança-aprenentatge. 
 
Amb la nova sociologia de l’educació sorgida a partir de Michael Young (1971) i els seus companys de 
l’institut d’educació de la universitat de Londres es va incloure la paraula “currículum” entesa com a 
construcció social, com a objecte d’estudi sociològic. Així doncs, es va obrir un camp d’estudi on es 
tractava el paper del professor com a agent educatiu. 
 
El fet de que el professor gaudeixi del paper de protagonista en l’organització escolar, que por ser 
entesa com el reconeixement legal de la seva preparació i dedicació professional, dota al professor 
d’una sèrie d’instruments organitzatius i administratius que li faciliten la seva tasca. Així doncs Carter 
(1997) denuncia un biaix de caire gerencialista en les polítiques públiques respecte a l’educació en el 
que respecta a les expectatives de rol derivades de la seva funció com a agent educatiu, és a dir, 
introdueix elements de control en funció dels resultats, per exemple. 
La iniciativa docent  en relació a l’educativa va condicionada al rol del professor, també central pel 
caràcter particular de la seva posició, tant pels atributs reals i simbòlics que se li concedeixen en la 
seva tasca com per ser l’única persona adulta a l’aula. Especialment quan parlem d’educació 
secundària obligatòria. Aquest poder protagonista es fa sentir en tot tipus de pedagogies. Aquest poder 
es fa notar en diversos aspectes, ja sigui a través de materials de suport que ell posseeix, la seva 
posició física a l’aula, l’ús del llenguatge... Aquests aspectes defineixen la relació ensenyança-
aprenentatge, especialment en tot lo que te relació amb rendiment escolar i fins i tot produir efectes 
socials, ja sigui, a través de les dinàmiques de gènere, ètnia o cultura, classe, en el diversos col·lectius 
de l’aula. 
 
Rosenthal y Jacobson (1969) van elaborar un experiment des de la vessant conductista de l’educació 
que confirma la tesis que s’aconsegueix un rendiment escolar si el professorat té una actitud positiva i 
d’estima vers al desenvolupament intel·lectual de l’alumnat. L’explicació conductual d’aquest efecte rau 
en el control de la conducta del professorat vers als alumnes al transmetre les expectatives a través 
d’una sèrie d’actituds, valoracions o expressions verbals o corporals positives. 
 
La teoria de l’etiquetat dels alumnes ens indica la influencia del professor en el rendiment educatiu. En 
aquesta es relacionen els prejudicis del professorat amb estereotips i conseqüències imprevistes en el 
rendiment escolar. D’aquesta manera es reconeix el tipus d’alumnes (gènere, ètnia, classe o aptitud) 
que els professors veuen com a grups d’èxit o fracàs. També es poden veure les diferents reaccions 
que tenen els professors davant les diferents categories en funció de les expectatives i els efectes en 
els resultats. 
 
Així doncs trobem dos fenòmens, la polarització i la diferenciació. La diferenciació consisteix en aquell 
procés de separació i classificació en funció d’un sistema de valors normatius i acadèmicament 
orientats de la institució escolar. Per tant, es diferencies els alumnes entre millors alumnes, pitjors 
alumnes, mediocres i de nivell entremig. El fenomen de la polarització es duu a terme dins l’aula i es 
produït pel professor, en aquest context els alumnes es van organitzant per grups i subcultures 
oposades a la cultura escolar dominant. En aquests processos la sala de professors juga un paper 
cabdal, és l’àmbit de socialització entre el professorat actua com a mitjà de desastres com a espai de 
difusió i informativa als diferents àmbits d’intervenció del professorat, ja sigui professional, sindical, 
acadèmic i social.(Barton y Walker, 1981). 
 
D’aquest punt cal destacar que es confirmen tres aspectes que s’han anat comentant amb anterioritat: 
l’educació està condicionada sota el currículum, el professor juga un paper clau en el desenvolupament 
dels i les estudiants i que no necessàriament una metodologia determinada implica uns resultats. Així 
doncs, parlar de bones metodologies i dolentes és complicat, i per això, es fa complicat fer estudis 
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objectius sobre el tema. Donat que la percepció de que és bo o dolent és una qüestió individual no 
quantificable. 

2.1.3 Professor dins del marc normatiu institucional 

2.1.3.1 L’estat 
 
Per parlar del marc normatiu, cal parlar primer de l’estat, que és el que al final acaba elaborant-lo d’una 
o altre manera. Sobre l’estat Maquiavel (1513) va ser un dels primers pensadors que usa la paraula 
“Estat” i comenta que l’estat és un poder que sobreviu sempre als personatges concrets que exerceixen 
el domini, els quals son simples agents del propi estat. Max Weber (1920) diu que: “l’estat és la 
institució social que posseeix el monopoli de la violència dins d’un territori”, donant forma d’aquesta 
manera a la definició de Maquiavel dient que el domini al final s’efectua per la força. I John Locke 
(1652) explica que el poder de l’estat es legitimat per les lleis que tenen com a base al poble i 
diferencia el poder legislatiu, l’executiu i el judicial. Locke diferencia entre els 3 poders però no els 
separa, la seva idea era posar límits a l’estat, per tant, aquests han de dependre del poble. Si algú 
abusa de poder, Locke planteja la desobediència. El polític al poder ha de treballar per al bé comú i no 
per al be individual. En el cas de la corrupció el poder judicial està en mans del poble. Aquesta visió 
una mica més democràtica es recollida per Charles-Louis de Secondat(1748) vinculant les lleis 
polítiques d’un Estat donat que per a ell són expressions d’un poble. D’aquesta manera nosaltres 
podem veure que a l’educació les normes que es regeixen a Madrid, País Basc, Aragó,... No poden ser 
les mateixes. 
 
Però l’arrel de tot Plató (479 a.C) la deixa ben clara quan comenta: “mentre els filòsofs no siguin els reis 
o mentre aquells que ara s’anomenen reis, o sobirans, no siguin veritablement filòsofs, mentre el poder 
polític i la filosofia no coincideixin en el mateix subjecte..., no cessaran els mals de la societat.” En 
aquesta frase es reconeix com Plató ja comentava que es més fàcil governar si el poble és ignorant, i 
per tant, mentre que la ignorància sigui present, tindrem una societat malaltissa. 
Des del primer moment el poder polític controla el moviment escolar. Al 3000 a.C apareix l’escriptura i 
els primers texts, gravats en tauletes, contenien comptes, contractes, fragments de codis jurídics,... És 
a dir, assumptes que atenyien al poder.  Els sacerdots dels temples ensenyaven en nom de l’estat i els 
secrets de l’escriptura s’impartien en escoles  a les que tenien accés únicament aquells que servirien a 
l’estat. És a dir, a aquells que farien prevaldre l’estat que els educava, per tant, és una qüestió de 
supervencia del sistema. El mateix fenomen podem trobar a l’antic Egipte on a les Ensenyances de 
Duaf trobem un fragment que diu : “Mira, a cap escriba li manca l’aliment, ni las coses de la casa del 
rei”. Demostrant que qui sabia escriure era fidel al règim. En la mateixa línia durant l’imperi Romà 
trobem mateixes pautes. L’emperador Vespasiano (69-79) va ser el primer en pagar un salari fixe als 
mestres, qui paga mana, i l’emperador Dominicano (81-96) va controlar tota la ensenyança superior. En 
aquesta línia de control L’emperador Octavi August va passar a censurar tot el que s’escrivia i es deia 
obligant a cremar els escrits que considerava inoportuns.  
El poder polític en qualsevol de les seves modalitats es portat a controlar l’educació i a planificar-la. 

2.1.3.2 El poder de l’estat 
 
Un cop definit l’estat cal veure la capacitat d’exercir, Plató (428-348) defineix el que fet polític com “el 
saber sobre el comandament”. S’entén com a comandament per a voluntat arbitraria de decisió. I 
Beltrand Russell (1872-1970) defineix el poder com la producció de fets buscats. 
 
El poder i el comandament guarden una estreta relació. De fet el comandament és el poder sobre les 
coses, mentre que el poder és el poder de fer les coses. És a dir, la capacitat de manar d’un governant 
és la suma de totes dues, ha de manar sobre la gent i ha de tenir la legitimitat per a poder-ho fer. Per 
tant, ha d’haver un col·lectiu obedient. Hi ha una relació Obediència-comandament bàsica. 
Maquiavel afegeix a la definició de Plató que l’arbitrarietat és en realitat l’exercici de la força. És a dir, el 
sentit de la política és la lluita en si mateixa. I l’autoritat és la violència feta respectable. 
Sain-Just (1767-1794) intenta oferir una alternativa a aquesta idea de que l’estat no només es basa en 
la repressió, donat que per a ell la força no origina ni raó ni dret,  de totes formes no és capaç de sortir-
se’n i acaba dient que lo més provable es que no es pugui prescindir d’ella si s’està decidit a fer 
respectar tant el dret com la raó. 
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Així doncs, la feina del sistema educatiu dins del poder de l’estat és mantenir la mateixa autoritat de 
l’estat. La violència explica el poder de l’estat però no el justifica, d’aquesta manera l’educació juga un 
paper fonamental. La violència requereix d’aquesta justificació oral (raó) que es fa a través del 
professorat per fer-se respectar. 
Hobbes (1588-1679) ignora la intel·ligència d’aquells qui governen i afirma: “No és la saviesa, però 
l’autoritat és qui fa la llei”. És a dir, la força del poder és qui fa la llei i no cap altre factor. Per exemple, 
les lleis d’educació no són lleis perquè encaixen amb un tipus o altre de pedagogia si no que és 
simplement perquè l’autoritat disposa de la força per a fer-les complir. 
 
El poder de l’estat es confirma com autoritat en el moment en que la violència que es practica queda 
legitimada pel poble a causa de la ideologia amb la qual s’exerceix aquest mateix domini. Així doncs, 
és igual si és hi ha una intencionalitat bondadosa o si les paraules són veritat o no, el que compta és la 
capacitat de convèncer a través del discurs. De fet per als sofistes grecs la veritat no era res més enllà 
que un acord entre les persones que interactuaven en una conversació. Així doncs, hi havia tantes 
veritats com acords es poguessin arribar a donar. 
 
Ara bé com ja hem vist a l’apartat de “Relació professor i administració” la tasca del professorat es veu 
entre dues aigües. Donat que aquells professionals amb vocació es veuen entre la bondat i veritat. A 
l’hora que es veuen obligats a obeir un mandat de l’estat. 

2.1.3.3 Lleis i normes 
 
Les ideologies són representacions del món que funcionen com a creences (política), però també 
actuen com violència (violència simbòlica). 
Quan un partit polític pren el poder és comú que es canviïn les lleis d’educació o la seva interpretació 
mitjançant nous decrets, disposicions i ordres. Això es produeix donat que cada partit té una 
cosmovisió diferent, és a dir, té una forma diferent de percebre la realitat, en aquest cas a la educació. 
Per tant, com que el partit polític entrant té una ideologia diferent al partit polític anterior, es fan els 
procediments formals esmenats per a modificar la manera en que s’educa a la societat.  
  

Segons Octavi Fullat les intervencions de l’estat s’acaben produint a tot nivell de la següent forma4: 

1. Escollint cosmovisions (finalitats filosòfiques) 
2. Organitzant models educatius 
3. Configurant la política de l’estat amb vistes a l’educació 
4. A través de les competències dels diversos ens polítics (ajuntaments, comunitats 

autònomes,...) 
5. Determinant el sistema educatiu 
6. Confeccionant de programes i determinant de mètodes 
7. Fixant prioritats en la planificació 
8. Creant uns pressupostos econòmics per a cobrir les necessitats 

 
D’aquesta manera es pot observar la complexitat i la importància de quines implicacions hi ha sobre 
l’autonomia del professorat o la manca d’aquesta depenent de la intencionalitat de qui arriba al govern. 

2.1.3.4 Sistemes educatius 
 
Segons Octavi Fullat, en la seva simplificació dels sistemes educatius, es poden entendre segons 

l’esquema que es comenta a continuació4. En aquest esquema es diferencien en funció de 

l’organització i la gestió i en funció dels centres i el currículum. 
 
Organització i gestió  
 
Centralitzada: Principalment, tota la legislació es realitza des del ministeri d’educació i el cos 
d’inspectors/es. 

 
Descentralitzada: La legislació sobre l’educació es realitza des de autoritats perifèriques (ajuntaments, 
regions, a les pròpies escoles,...). 
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Descentralització-centralització: La legislació la té l’estat central però part de les atribucions es 
cedeixen a les autoritats perifèriques. 
 
Centres i currículum 
 

Unificació escolar: només un model d’escola sota el control de l’estat amb unes línies ideològiques 
marcades per aquest. 
 
Unificació curricular: escolarització fins a una edat determinada. Model que imposa una uniformitat i uns 
interessos ideològics. 
 
Diversificació escolar: diversos models d’escola sota la determinació de la responsabilitat de les 
autoritats perifèriques, no te perquè ser homogènia. 
 
Diversificació curricular: escolarització des de l’educació infantil. Model plenament obert pel que fa als 
continguts i a l’objectiu de l’educació. 

Octavi Fullat també fa la seva proposta de com aquestes tipologies, en el fons no deixen d’emanar de 
la voluntat de l’estat. Així doncs, el poder legislatiu elabora lleis que el poder executiu les aplica 
mitjançant decrets ordres o resolucions. Aquestes formes executives es duen a terme mitjançant 
l’administració i acaben marcant el funcionament escolar i d’investigació. 
En el procés de creació d’una llei nova o d’implementació fins i tot a l’hora d’aplicar la norma, les 
associacions (sindicats, patronal, pares i mares, professors i professores i alumnes pressionen i els 
consells escolars (ja siguin de l’estat, autonòmics, territorials, municipals i de centre) prenen partit amb 
les eines de les quals disposa cadascuna d’aquestes figures per a modificar en funció dels propis 
interessos, que poden o no estar enfrontats amb els de l’aparell de l’estat (conjunt d’institucions que 
formalitzen les diverses accions de creació, implementació aplicació). 
 
Entendre la relació entre el model d’escola i l’administració que la gestiona es cabdal per entendre el 
nivell d’intervenció política sobre l’educació des d’una perspectiva propera al dia a dia del professorat. 
Saber com gestiona l’estat els centres i el currículum és saber quin és el model de societat que es vol 
modelar. 

2.1.3.5 Conclusions 
 
L’estat, tal i com s’estructura a la societat occidental en la que vivim, es composa de tres poders 
(legislatiu, executiu i judicial). Mitjançant aquest i amb unes directrius ideològiques pels partits i/o 
persones que l’ocupen estableix un domini en tots els aspectes que ens podem imaginar (cultura, 
educació, investigació, sanitat,...). Aquest domini ideològicament decidit acaba condicionant la política 
educativa, per tant, la quotidianitat del professor que imparteix classes als centres. Les formes 
concretes són diverses, ja sigui a través de l’elecció del sistema educatiu, les finalitats de l’educació, 
promovent certs mètodes d’ensenyança, els projectes (lleis i pressupostos), l’organigrama de l’executiu 
(tant del ministeri d’educació com el dels propis centres) o els programes de formació.  
Així doncs amb aquestes eines, ja sigui amb un control més distribuït o més centralitzat l’estat amb una 
certa ideologia promou que les classes que es realitzin d’una determinada manera. 
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2.2 Metodologia i docència 
  
Els models, en si mateixos, no poden ser classificats com bons o dolents, però si que cal veure quins 
models de societat esperen cadascun d’ells per entendre l’objectiu polític. 

2.2.1 Model tradicional (o academicista) 

 
El model tradicional es basa en l’aprenentatge del conjunt d’elements que podríem determinar com a 
cultes i clàssics per a transmetre informació. Es basa en 3 habilitats molt concretes: la lectura 
l’escriptura i el càlcul matemàtic. La metodologia es basa principalment en la transmissió oral i el seu 
règim disciplinari és rígid i l’estudiant no hi juga cap paper a l’hora d’aplicar-se una sanció. És un model 
que no adapta cap mena d’innovació. La relació estudiant-professor és vertical, la tasca del professor 
és unidireccional on el professor té el paper d’emissor i l’estudiant de receptor. És un model que neix 
dins l’església catòlica que al no adoptar innovacions roman sense grans canvis des del segle IX. 
Durant molt de temps s’ha cregut que era el millor sistema donat que era el que millor s’adaptava a les 
necessitats i als recursos didàctics dels que es disposava. Una de les característiques més importants 
és que l’únic component d’avaluació és una prova de la que s’obté un resultat que indica quant ha 
aprés l’estudiant al llarg del període lectiu. Durant aquest període cal destacar que l’estudiant ha estat 
un ésser passiu, dominat i no participatiu. El filòsof espanyol Delval al 1948 defineix aquest model 
pedagògic com: “Así pues, podemos afirmar que el tipo de enseñanza que se proporciona en la 
mayoría de las escuelas, incluidas la de los países más desarrollados, tiene como objetivo la 
producción de individuos sumisos y contribuye al mantenimiento del orden social, es en muchos 
aspectos una preparación para el trabajo dependiente y alienado, por lo que limita los cambios sociales 
y constituye un freno al potencial creativo de los individuos”  

2.2.2 Model naturalista 

 
El model naturalista (pedagogia no directa, educació llibertaria, ensenyança desescolaritzada), s’origina 
a l’empirisme britànic que considera que tot el coneixement es basa en l’experiència. Aquest model es 
contraposa amb l’anterior en tant que permet el desenvolupament de l’alumnat en funció de la seva 
identitat, les seves qualitats i les seves habilitats naturals, permet el desenvolupament a base de jocs, 
activitats actives (esports, excursions,...) i experiències vivencials. L’ambient pedagògic és el més 
flexible possible, permet el lliure desenvolupament de l’estudianat. La figura del professor en aquest 
model és d’acompanyant al llarg de l’experiència de l’alumne. L’intel·lectual més representatiu d’aquest 
model és Rosseau que considerava que la societat era la font de tots els mals i que mitjançant 
l’educació es podia transformar, mitjançant la transformació interna de cada individu. El mode l 
naturalista defensa que l’educació ha de preservar valors com els sentiments i la sensibilitat donat que 
són valors que ens fan humans.  Per tant, pretén ser un mètode que es fa conforme a la naturalesa 
humana, no requereix de control o avaluació externa imposada, així com tampoc conté un currículum 
obligat. El que si contempla com a mètode d’avaluació aquest model és l’autoavaluació i és l’estudiant 
l’únic que pot analitzar, quantificar i prendre decisions. Així doncs el professor que fa l’acompanyament 
en aquest procés és l’encarregat de reunir dades en el context, analitzar les dades, concretar i plantejar 
propostes i tornar al lloc a recollir noves dades. És un model, que com es pot observar, no contempla 
cap mena d’autoritarisme, i on és l’estudiant el protagonista del procés educatiu. 

2.2.3 Model conductista 

 
El model conductista es desenvolupa com a instrument per afavorir el desenvolupament econòmic per 
tal de crear futurs treballadors orientats a produir. La idea bàsica en la que es fonamenta el model, 
segons Màximo Antonio Viñoles (2013) és que “l’home està determinat per pel seu entorn i que l’única 

manera d’entendre el seu comportament és a través de les seves conductes observables” 5. 
És un model que neix a principis del S.XX i que pretén adaptar conceptes de l’empirisme aplicats a la 
psicologia, la qual es considera una ciència natural. Per tant els seus preceptes són: “el coneixement 
és una copia de la realitat” i presenta l’home com “una taula en blanc”. El pare d’aquesta metodologia 
és Jhon Watson i sostenia que el comportament humà és conseqüència de reaccions a estímuls i 
respostes, rebutjant així altres factors que podrien suposar la conducta de les persones, com per 
exemple processos cerebrals varis. Una de les frases de Watson que ajuda a definir aquest model és 
“doneu-me una dotzena de nens sans, ben formats i un món especial on criar-los; els hi garanteixo que 
prendré un d’ells a l’atzar i l’entrenaré per a que es converteixi en un tipus d’especialista que jo esculli: 
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metge, advocat, artista, i per suposat, també puc fer d’ell un pobre que demana almoina o un lladre”. 
Així es pot observar com el conductisme te una intencionalitat clara i és la de modelar la conducta 
tècnica i productiva. 
 
Skinner, pare del conductisme radical, difereix de Watson, ell defensa que els sentiments també han de 
ser variables tingudes en compte en els experiments. El filòsof Joseph Wolpe considera que l’objectiu 
del conductisme és: predir la resposta d’un individu sabent l’estímul, i predir l’estímul coneixent la 
resposta. 
 
Des del conductisme la persona no actua de forma individual i racional, si no que és un ésser passiu 
que actua en funció de diversos factors externs. Així doncs, en el model d’escola conductista ens 
trobem que el professor és un enginyer educacional i un administrador de contingències, mentre que 
l’alumne és un receptor passiu el qual aprèn el que li ensenyen. L’aprenentatge, doncs, es concep com 
un canvi estable en la conducta. Per tant, l’ensenyança consisteix en depositar informació que es 
adquirida per l’estudiantat on el que s’avalua es el producte que ha de ser mesurable i quantificable. 

2.2.4 Model constructivista 
 
El model constructivista és caracteritza per ser dinàmic i sotmès a revisió constant. L’objectiu és posar 
al centre del procés l’aprenentatge l’estudiant, que és l’actor principal d’aquest, per tant, és l’encarregat 
de construir el coneixement, mentre que el docent ha de tenir una actitud d’acompanyament acceptant i 
respectant les opinions de l’alumnat. Així doncs s’estableix un diàleg alumne-professor per tal d’anar 
acordant i estructurant el coneixement i afrontant els problemes de forma comuna, la relació entre 
alumne i professor és horitzontal. Carretero (1993) aporta sobre aquest model la següent definició: 
“Bàsicament es pot dir que l’individu tant en els aspectes cognitius i socials del comportament com en 
els afectius no és un mer producte d’un ambient ni un simple resultat de les seves disposicions 
internes, sinó una construcció pròpia que es va produint dia a dia com a resultat de la interacció entre 
ambdós factors. En conseqüència segons la posició constructivista, el coneixement no és una copia 
fidel de la realitat, sinó una construcció de l’ésser humà”.  
Aquest model es basa en l’estudi de la sociologia, epistemologia i la psicologia de l’aprenentatge de tal 
forma que s’obté la visió de l’estudiant com a individu que forma part d’un col·lectiu i confirmant el que  
Piaget volia dir al afirmar “les funcions essencials de la ment en la comprensió i en la intervenció, és a 
dir, en la construcció d’estructures mitjançant l’estructuració de la realitat”. 
 
L’ús d’aquesta metodologia no té per objectiu aprendre el mateix que s’aconseguia amb altres models 
de pedagogia, si no que la idea és dissenyar processos d’aprenentatge diferents que ens porten a nous 
paradigmes on interactuen diverses àrees de coneixement que s’interrelacionen i ajuden a respondre 
preguntes i a generar-ne de noves. Per tant, els objectius no tenen una finalitat per si mateixos, sinó 
que són un mitjà per a desenvolupar l’alumnat en diferents aspectes de la seva personalitat, 
coneixement,... 
 
Aquesta metodologia a l’hora de fomentar l’aprenentatge i d’avaluar-lo es fixa més en les tècniques 
mitjançant les quals s’arriba al coneixement (descobriment, redescobriment, investigació a través dels 
tallers, desestabilització cognitiva,...) que en els resultats d’aquestes. Així doncs, pel que fa a 
l’avaluació pren diverses formes però, com ja s’ha comentat, pren més importància el com s’ha obtingut 
que el resultat final. 
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2.3 Història 

2.3.1 La metodologia i l’escola 

 
La història de Catalunya i la història d’Espanya és extensa, així doncs, s’ha de buscar un punt 
suficientment concret i significatiu com per contextualitzar la raó de l’estudi, que és: la relació entre la 
ideologia política del professorat i la seva metodologia. 

2.3.1.1 Constitució del 1812 
 
De punts concrets i importants a l’hora de parlar d’educació al nostre país, que cal conèixer i que és tot 
un precedent a considerar és l’ocupació Francesa de la península ibèrica que pretén reduir el poder de 
l’església al territori, mesura que afecta en l’educació donat que eren els principals productors i 
distribuïdors de coneixement en la època. En aquesta línia el govern del rei Jose I, construeix les 
escoles anomenades “Liceos” on anaven estudiants becats per l’estat. A més es creen cases 
d’educació per a noies on s’ensenyaria assignatures com doctrina, lectura, escriptura,... L’ensenyança 
dels convents es substitueix en favor de professors nombrats pels ajuntaments. Per assegurar la 
viabilitat de les escoles es nombraven administradors. A la constitució del 1812 feta pels liberals 
segueix una línia similar, a l’article 369 podem llegir en aquesta mateixa sintonia: 
 
“Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo 
cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública”6. 
 
I en aquest sentit també es poden llegir molts altres articles que parlen sobre que s’han de posar 
escoles en tots els pobles del regne, s’ensenyarà  de forma uniforme a tot el territori, s’ensenyaran 
ciències eclesiàstiques i polítiques i que es crearà una direcció general d’estudis “a cuyo cargo estará 
bajo la autoridad del gobierno la inspección de la enseñanza pública”6. 
En aquest sentit al 1813 es va crear una llei que desenvolupava i planificava la implantació d’aquests 
apartats sobre l’educació que constaven a la constitució. Un sistema basat en diversos intel·lectuals 
entre els que destaca Vargas Ponce, autor de “Plan para la educación de la nobleza” que conté 
fragments com: “[...] el resultado de la enseñanza, o mejor que los fines de la cultura, no se logra con la 
cantidad de las nociones adquiridas, sino por la calidad, la disciplina y la dirección” 7 i “La instrucción es 
algo pasivo, obra independiente del tiempo y del desarrollo natural”7. Per tant, ens identifica la 
metodologia docent que es vol promoure en relació amb el desplegament d’aquesta llei dins del marc 
del model pedagògic tradicional. En tot cas no van arribar a implementar-se cap d’aquestes mesures 
que promovien els liberals de les corts de Cadis, al 1814 el rei Fernando VII fa un cop d’estat i la 
constitució queda revocada. 
Pel que fa a períodes posteriors no trobem grans avenços metodològics, però si que s’observa una 
restricció dels fills de la gent de classes treballadores a l’educació però al mateix temps una 
regularització dels estudis de primària i secundaria.  Per exemple, al 1845 el “Plan General de 
Estudios” es proposa regular els estudis mitjans i superiors. També destaca per la presencia de 
l’església, però que de totes maneres no havia perdut presencia en el sistema educatiu des del rei Jose 
I. En aquest mateix sentit més jurídic al 1857 s’aprova la “Ley Moyano” que procura conciliar 
l’estructura educativa dels sectors progressistes amb les dels moderats (o unionistes) que serà vigent 
fins al 1970 i obligarà als estudiants a estar escolaritzats entre els 6 i els 9 anys i serà gratuïta per a les 
famílies pobres. En aquest document de totes formes es manté una educació desigual entre nens i 
nenes. 
En aquest període, independentment de que l’escolarització fos obligatòria l’índex d’analfabetització era 
del 75% de la població. És a dir, l’administració no funcionava, no hi havia mecanismes reals per a que 
la llei fos efectiva. 
Davant d’aquest context i amb el corrent intel·lectual del regeneracionisme l’escola torna a ser una 
prioritat. Ara bé, gran part dels avenços pedagògics venen de la mà de la iniciativa privada, en un 
primer moment. Així doncs, trobem 3 corrents bàsiques de pensament renovadores sobre el paper que 
hauria de tenir l’escola: Corrent laico-burgesa, corrent confessional i la corrent de caràcter obrer. 
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2.3.1.2 L’escola nova i La Guerra Civil 

 
En aquest punt a Catalunya es produeix també un moviment propiciat pel moviment nacional-burges 
que comença a preocupar-se per la renovació de l’escola i la promoció de la llengua i la cultura 
catalanes. Així doncs es creen diversos models d’escola, dins el moviment de la Renaixença, amb 
l’objectiu de modernitzar el país. Aquests models s’emmarquen dins el que s’anomena Escola Nova. 
Adolphe Ferrière, de l’Institut Rosseau de Ginebra, va definir aquest moviment de l’escola en 30 punts, 
dels quals deia que amb que només que un centre complís la meitat ja era suficient per incloure el 
model d’escola dins d’aquest. De fet Ferrière diu: “El públic es preocupa sovint del mètode de les 
escoles noves. Les escoles noves no tenen un mètode, i si tenen algun és la natura. No es dona un 
caràcter a l’infant, se’l col·loca en condicions de poder-les conquerir”. Artur Martorell, mestre i pedagog 
molt influent en aquesta època, al 1936, va fer una conferència on els transcriu de la manera que es 
poden veure a l’Annex I. De totes formes es basen en una relació alumne-professor molt més directa, 
que busca fomentar el treball cooperatiu, l’ensenyament en català, la inserció de l’escola en l’entorn, 
descentralització (de fet l’ajuntament en aquesta època va jugar un paper clau) i l’autonomia, la gestió 
democràtica, el laïcisme i la coeducació. 
El 17 de juliol de 1936 comença la Guerra Civil a Espanya i 11 més tard a Catalunya es produeix una 
resposta clara i contundent des de l’administració pública. Fins aquest moment, el govern central era 
l’únic que podia crear, controlar i mantenir les escoles a Catalunya i amb molts esforços havia cedit la 
capacitat de crear centres a l’administració Catalana. Ara, en aquest punt, el govern de la generalitat 
assumeix unilateralment tots els graus educatius, i a més, feia el que ningú havia aconseguit fins 
aleshores: garantir l’accés a l’educació a tothom, per tant, crear l’accés universal a l’educació. Així 
doncs es crea la CENU (Comitè de l’Escola Nova Unificada) que aglutinava sindicats (CNT i UGT) i els 
partits que defensaven la República. El lema de la CENU deia: “L’1 d’octubre cap nen sense escola”. 
Es van obrir escoles noves, i es va pretendre aconseguir-ho, tot i així, molts nens no hi podien anar, 
eren els encarregats d’anar a buscar el menjar de la família amb la cartilla de racionament. 
El CENU no només era una institució que pretengués entrar en els aspectes més tècnics de 
l’escolarització si no que també pretenia promoure un model. El 12 de setembre del 1938, poc abans 
de que les tropes feixistes acabessin d’apoderar-se dels territoris lliures va publicar unes normes que 
pretenien servir de guia per als mestres i delegats d’ensenyament que treballaven a les escoles e la 
Generalitat. 

2.3.1.3 La repressió durant la guerra civil i la post-guerra 
 
En aquest període i també durant part de la guerra civil es produeix una depuració de professorat, 
aquesta depuració segons Carlo de Pablo Lobo a “La depuración de la educación española durante el 
Franquismo (1936-1975). Institucionalización de una represión” comenta sobre la repressió del 
professorat al llarg de la història: 
 
“No fue algo nuevo el proceso depurador en España. Ya en tiempos de Fernando VII y en varios 
momentos del reinado de Isabel II se llevaron a cabo dichas acciones. La República también ejerció 
este método de control, para así eliminar a algunos de los elementos contrarios a sus ideas de puestos 
de influencia por ser contrarios a sus intereses. Pero, no será hasta este momento, cuando el 
franquismo haga de él una práctica habitual, cuando se utilice sistemáticamente y suponga que en 
determinados momentos haya una falta de personal docente tal que ponga en peligro el desarrollo del 
curso escolar. 
El fin último del proceso depurador era la limpieza ideológica en la educación española, 
fundamentalmente del magisterio, de todos aquellos elementos que tenían una visión de la política, la 
estructura de la sociedad, pensamiento económico, religioso, etc., distinto al del Nuevo Régimen que 
va a imperar en la España nacional desde 1936 y en toda la nación desde el fin de la guerra, el 1 de 
Abril de 1939.”8 
 

En aquest sentit Raimon Portell i Salomó Marquès9 escriuen: “El règim franquista va dedicar una 

atenció especial a les escoles des dels primers dies de la rebel·lió militar”. De fet una ordre ministerial 
de la Junta de Burgos de 1937 especificava que “Las Escuelas de la Nueva España han de ser la 
continuación ideal de las trincheras de hoy; han de recoger su espíritu exaltado y juvenil y han de 
prolongar en el futuro esta Guerra de ahora en la que combaten más que enemigos circunstanciales, 
poderes siempre vigilantes y permanentes como el Mal mismo”.  



21 

Educació i política 

A més en el mateix to a un article d’ ”El Correo Catalán” s’escriu: “Un Estado que no haya perdido la 
noción de la propia defensa no puede entregar la primera enseñanza a quien no siente el culto de la 
Nación en el orden de sucesión inmediata después del religioso”. 
En el mateix llibre es diu: “Eren conscients, doncs, de la importància de l’escola, i l’escola activa que 
havien impulsat els ajuntaments, la Generalitat i la República era un monstre a aniquilar, a esborrar. 
Havien de fer-hi una neteja a fons i no van mirar prim, a l’hora de posar-hi remei”. 
Aquesta línia pedagògica que buscava el feixisme es pot veure en la intervenció del ministre 
d’Educació Nacional, Sainz Rodriguez,  al curs de formació de mestres va dir: 
 
“En el magisterio español y en todos los cuerpos del Estado se está procediendo a una depuración que 
pronto será regulada de un modo definitivo. No quiero mirar ahora hacia el pasado, sino hacia el 
porvenir, y decir a los maestros españoles, que el régimen del provenir, mientras yo regente la 
Educación Nacional, será un régimen de confianza, porque espero que el montón de muertos que 
tenemos ante nuestra vista y la sangre derramada, bastarán para que aquellos que tuviesen un resto 
de error pasado en el fondo de sus consciencias, se incorporen llenos de entusiasmo a los nuevos 
dogmas de la patria. Esa experiencia trágica no la ha vivido España en vano, y el fundamental deber, el 
primero que tiene el Gobierno de España, es hacer que no sean infecundos en ningún terreno los 
sacrificios de nuestros muertos. Y yo tengo la conciencia segura de que si hoy no arrancásemos con 
mano dura esa semilla silenciosamente arrojada en el surco, como dice Fernando de los Ríos, no 
podríamos tener la esperanza de una salvación definitiva para la Patria. Y yo siento gravitar sobre mi 
conciencia esa responsabilidad, y por mí no ha de quedar; y yo creo que tampoco por vosotros”10. 
 
En la mateixa línia en un curs que es va fer al Palau de la Música, José Bonet del Río, cap provincial de 
Cultura i tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona diu: “Estos cursos tienden a lograr en unos, 
esfervorizamiento, y en otros, tal vez la mayoría, una transformación. Se ha de lograr la transformación 
entera de aquel Magisterio que se llamó español, sin serlo más que por residencia, porque prescindía 
de la luz que irradiaban los propios pedagogos nacionales como Luis Vives, San José de Calasanz, 
San Ignacio de Loyola y el moderno Padre Manjón, y que buscaba ser reflejo de las orientaciones 
extranjeras de los Pestalozzi y de los Froebel, de los Delacroy y de los Montessori; de aquel lastimoso 
Magisterio que se inspiró exclusivamente en los principios de la revolución francesa, de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, a través de los cuales llegó la escuela sin Dios”11. 
 
També en aquest mateix context destaca el sermó de pare Mateo en la comunió de 500 nens i nenes i 
que es recull a “El Noticiero Universal” diu: 
 
“Por eso nos parece de un interés insuperable el Curso de Capacitación Profesional de Magisterio que 
se está celebrando en Barcelona [...]. Siempre y cuando tal curso no se limite a una serie de lecciones 
de frío carácter pedagógico, sino que se infiltren a los maestros hasta la médula los principios religiosos 
y patrióticos que informan nuestro Glorioso Alzamiento. Esto es lo más urgente y fundamental de esa 
<<Capacitación del Magisterio>>. Pues que a los maestros al Servicio del nuevo Estado están 
pedagógicamente capacitados a diferencia de aquellos cínicos <<enchufistas>> que elevó la 
Generalidad a la categoría de maestros y que, por no saber leer ni escribir, firmaban las nóminas 
estampando sus huellas digitales”11. 
 
En una línia molt més dura, pel que fa a nivell de repressió, el cap del Servei Nacional de Primera 
Ensenyança, comenta just després de que el règim prengués Catalunya: 
 
“Es terminante el señor Toledo: <<Serán eliminados, con serenidad pero con la máxima energía, todos 
aquellos maestros que, al envenenar la conciencia de nuestros niños, pretendieron formar una 
generación al Servicio del ateísmo, marxismo, materialismo y antipatria, que han sido derrotados por 
nuestro glorioso Ejército, a las órdenes de nuestro Caudillo>>”12.  
 
A més en aquest mateix sentit els mestres falangistes comentaven: 
 
“A los que les interesa más que a nadie que la depuración sea rigorosa, es a nosotros, los Maestros. 
Hemos dicho rigorosa, eso es, ¡y Justa! Es preciso, que nadie dude de que ninguna de las aulas de los 
niños españoles está expuesta a estar formada por un maestro que tanga ni siquiera una cantidad 
microscópica de “rojísimo”. ¿Clemencia? Toda la que quiera, dentro de la justicia. Pero es preciso 
evitar que nuestros niños sean educados por maestros indignos, ¿Compañeros? Sí, compañeros todos 
los Maestros españoles, pero no pueden serlo los que no sean dignos. Se han dicho que las causas de 
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la catástrofe que hemos padecido es de los maestros nacionales. Hay que salir al paso de esta 
afirmación. Esto, en absoluto, no es verdad. Lo es que había compañeros que no eran dignos; que no 
debían ser compañeros nuestros. Esto es lo que hace falta, que no sean compañeros los que no 
merecen ser maestros de la Nueva España; de la verdadera España. A nosotros, más que a nadie, por 
nuestro crédito, nos conviene que la depuración sea rigorosa. No nos quejemos de que sea así. Al 
contrario, es lo que deseamos y lo que pedimos”12. 
 
A més també, dos dies després de la caiguda de Barcelona, el Ministeri d’Educació Nacional estableix 
respecte els Mestres designats per la Generalitat: 
  
“Los designados por la Generalidad o sus organismos quedarán cesantes a las resultas de las 
disposiciones generales que ulteriormente se adopten, pudiendo ser utilizados sus Servicios con 
carácter interino, previa investigación de su ideología y actuación social y política en relación con el 
Movimiento”12. 
 
La repressió institucionalitzada via les comissions de depuració té com a objectiu el que es diu a la 
circular que envia el President de la Comissió de Cultura y Ensenyament, José María Pemán, als 
vocals de les comissions depuradores d’instrucció pública el 7 de desembre del 1936:  
 
“Innecesario resulta hacer presente a los señores Vocales de las Comisiones depuradores del personal 
docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la 
perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está 
en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del magisterio en todos 
sus grados, está dicho todo. 
El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es 
necesario garantizar a los españoles que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y 
sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y 
subvencionar a los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los 
crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo hoy han sembrado de duelo la mayoría de los 
hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los 
Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los Tribunales de 
Justicia, pero si proponer la separación inexorable de sus facciones magistrales de cuantos directa o 
indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado 
<Frente Popular>. Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto 
espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de 
instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si 
se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema 
seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se 
reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños. [...] Las Comisiones depuradoras, al 
dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán hacerles presente la 
gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y con la Patria ocultando determinados 
extremos, cuando no, llegando a falsear los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o 
sentimentalismos extemporáneos. También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua 
vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra el nombre de quienes aleguen indebidamente 
desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesen informes. Sería indigno que al 
heroísmo de nuestros oficiales, soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la muerte 
soñando con una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor cívico las personas 
que gozan de la paz de las retaguardias. 
Si todos cuantos forman parte de las Comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de 
pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor con sus 
informes, es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos 
destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos 
amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la Cristiandad, de la Civilización y 
de España.”8 
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2.3.1.4 Educació durant la dictadura 
 
Durant la dictadura es fan servir els mateixos termes que es feien servir durant el període de la 
república, pel que fa a l’escola activa i els corrents renovadors del sistema educatiu, però en un context 
i amb un estil diferent. Així doncs es veu com es torna a les pedagogies més pròpies del S.XIX. Es 
torna a separar per sexes l’educació, s’imposa el castellà a les escoles i es concep l’administració 
educativa jeràrquicament, en contraposició a la participativa que es promovia des de la república. 
S’acaba el laïcisme a l’escola, així doncs s’imposa el pensament patriòtic i nacionalista el qual excloïa 
el republicanisme, i per tant els republicans, del sistema. El règim va pretendre des d’un primer 
moment, com ja s’ha vist, eliminar el sistema educatiu republicà però no només a nivell de l’estructura 
administrativa i professional si no que també va prohibir la llibres, publicacions, autors, llibres de text i 
qualsevol altre mena de símbol que recordés a l’educació en el període de la 2a república.  
 
Altre tasca a destacar del règim va ser devaluada al deixar d’exigir el títol de batxillerat per a ingressar 
a les “Escuelas  Normales”. 
En aquesta línia, la tasca del CENU d’escolaritzar a tots els nens i nenes va caure en l’oblit. No va ser 
fins al 1963 que la dictadura va llançar una campanya d’alfabetització que va finalitzar al 1973. Dins 
d’aquest període al 1964 es va estendre la obligatorietat de la educació fins als 14 anys, tot i que no va 
ser una realitat fins als 70. 
En aquest punt ens trobem amb ja tota una història on descobrim d’on venim i com s’ha produït la 
evolució i la involució del professorat des d’una perspectiva tant a nivell de col·lectiu de treballadors i 
treballadores com des d’una perspectiva més metodologia de la seva tasca i de com aquesta esdevé 
també una branca més del seu compromís social. Aquest compromís és tant important i està tan arrelat 
a la tasca que l’estat institucionalitza la persecució per a poder establir-se sense dissidència. Veure la 
història de la professió dona força a la pregunta que s’ha fet a la introducció del treball. Està la 
metodologia relacionada amb la ideologia del professor? Tot sembla indicar que si. 
 

2.3.2 Paper de l’escola i el professorat al llarg de la història 

 
Els mestres al llarg de la història de Catalunya han sofert tota mena de repressions per la seva tasca 
educativa, per la seva voluntat d’innovar i de donar la millor educació possible als seus alumnes. Així 
doncs aquesta obsessió d’evitar que el sistema evoluciones te uns noms i amb cadascun, el seu 
concepte propi d’educació innovadora. 

2.3.2.1 Francesc Ferrer i Guardia (1859-1909) 
 
Pedagog i sindicalista, membre de la CNT, crea un model d’escola (Escola moderna) que gaudia d’una 
fama local i mundial coneguda i que va propiciar que moltes de les pedagogies que es van dur a terme 
al territori incloguessin un component racional dels coneixements que s’impartien, no gaudia de la 
mateixa bona fama pels poders locals i nacionals. Així que un atemptat perpetrat pel bibliotecari de 
l’escola va servir com excusa per a empresonar i assassinar el fundador, Francesc Ferrer i Guardia, tot 
i les protestes que es produïren a l’estranger. 

2.3.2.2 Teresa Mañé (1865-1939)  
 
Mestre prematura, sense tenir el títol de mestre ja impartia classe, era una alumne brillant. 
Col·laboradora del diari El Vendaval i El Productor. Entre el 1865 i el 1891 funda l’escola laica de nenes 
i alterna aquesta tasca amb l’educació per a adults. De fet, se’n diu que possiblement sigui la primera 
mestre laica de l’estat espanyol. A l’abril del 1888 a El Vendaval escriu en aquesta línia: 
 
“La ruda y tenaz campaña que el clericalismo ha emprendido contra el laicismo nos demuestra una vez 
más que los que siempre fueron enemigos de la razón y de la luz continúan siéndolo, y no solamente 
se contentan con serlo sino que negando la evidencia, calumnian, haciendo concebir la idea del 
laicismo como la de una corrupción de familias. (...) todos los hombres son hermanos en naturaleza, de 
que todos los hombres deben recibir igual instrucción sin privilegios de castas, de que todas las 
escuelas deben ser neutrales en creencias religiosas y políticas, respetando la creencia filosófica del 
católico, del mahometano, del budista, del brahmano, del judío, etc. etc.; y siguiendo solo la senda de 
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la ilustración y del progreso, caminando paso a paso a la perfección que tanto se anhela, estoy segura, 
segurísima de que el mismo clericalismo que hoy vocifera en contra del laicismo (...) estaría lejos, muy 
lejos de tocar las consecuencias de estar en abierta guerra de religión con la enseñanza (...) He ahí lo 
que hallará (el hombre) en el laicismo: ciencia, moral y justicia (..) Han presentado (los clericales) el 
laicismo regenerador como una institución destituida de toda base sólida y al profesorado, como el 
ateísmo más empedernido; cuando ninguna precisión tiene el profesorado laico ni de ser ateo, ni de 
pertenecer a otra secta; le basta tener la religión de la justicia para apreciar las doctrinas filosóficas que 
le presenten. (...) Y hay que comprender que la Escuela laica, es la escuela del pueblo, la única 
verdaderamente liberal y la única que puede convergir con los ideales del siglo. (...) la Escuela Laica 
existirá porque lo pide el siglo, el progreso y el indiferentismo popular.”13 
 
La seva idea en un primer moment és la coeducació de classes socials. Defensa l’individualisme, 
pensa que una persona educada és una persona que pot revoltar-se per ella mateixa. D’ideologia 
anarquista que entén que l’anarquisme no és caos si no que és una coresponsabilitat, on cadascú ha 
de ser responsable dels seus actes. Veu les estructures sindicals i les assemblees com a estructures 
repressives, així doncs, defensa l’individualisme. Defensa la destrucció de l’estat i de l’església, 
l’ateisme el veu com una posició alliberadora en front de la doble moral cristiana. Un cop es casa, se’n 
va a viure a Reus on funda una escola laica mixta de gran renom. Al 1897 es desterrada a Londres, 
després dels judicis de Montjuïc. Al 1898 el seu marit i ella creuen la frontera de manera il·legal, 
s’estableixen a Madrid, allà esdevé un referent anarquista i feminista, a través de publicacions a 
“Suplemento de la Revista Blanca” que es va reconvertir en “Tierra y Libertad”. 
A Madrid al 1905 va néixer la seva filla, Federica Montseny i Mañé, a la que Teresa va fer de mestre.  
Finalment, va morir al 1939 a l’edat de 74 anys a Perpinyà a l’exili després de la victòria de franquista. 

2.3.2.3 Elvira Godàs (1917-2015) 
 
Mestre durant la república. Va treballar a l’escola Nova Infància a Barcelona, concretament al carrer 
Mallorca, on el seu marit va ser el director, per “masclisme pur”, com ella mateixa indica. “L’estil de 
l’escola era més lliure”, tot i així, “esperaven les indicacions del CENU per a tenir alguna guia”, com 
s’indica al llibre Mestres de la República de Ramon Portell i Salomó Marquès. En aquest mateix llibre 
es recorda “La feina a les escoles en guerra no era fàcil. L’Elvira i el seu marit, cada matí, camí de la 
feina havien de passar per un control de la CNT, i cada matí exigien el carnet del sindicat – ells 
s’havien afiliat a la UGT – i que expliquessin on anaven”9. A causa del malestar i de que els edificis 
escolars es van transformar en objectius militars, l’Elvira i el seu marit van demanar el trasllat a les 
Borges Blanques, o el seu marit novament va ser-ne el director. Aquest destí el van mantenir fins que 
va caure el front d’Aragó, aleshores van decidir tornar a Barcelona per, finalment, demanar trasllat a 
Figueres. De totes formes la plaça de Figueres la van ocupar molt poc temps. 
Sobre l’escola de la república l’Elvira deia que: “l’escola era l'ànima de la societat que volíem construir, 
més justa i democràtica”9. Va ser per això que, segons ella, l’aviació franquista va bombardejar el Liceu 
Escolar el novembre de 1937, escola que el seu pare i la seva mare van fundar. 
L’Elvira i el seu marit va acabar fugint de Catalunya a bord del Sinaia que els va dur a Mèxic d’on va 
tornar 40 anys més tard, donat que el seu marit volia morir aquí, tenia una malaltia incurable. Val a dir, 
que van tornar tot i que el règim franquista encara era vigent.  

2.3.2.4 Eladi Homs (1886-1973) 
 
Va néixer a Valls al 1886. Va ser mestre a l’escola Mont d’Or. En el 1907, va rebre una beca per a 
estudiar als Estats Units i d’allà va exportar les idees del pedagog John Dewey i les regles del bàsquet.  
Eladi Homs també es conegut per dirigir el Consell de Pedagogia el 1913, d’aquest en va ser promotor 
Enric Prat de la Riba a través de la diputació de Barcelona. Des d’aquesta posició Eladi va organitzar la 
primera escola d’Estiu oficial. Aquesta estava pensada per a tots els públics, però des del punt de vista 
dels mestres. Hi podia assistir tant els que tenien titulació com els que no havien pogut obtenir-la. La 
primera edició destaca per l’organització d’un curs teorico-pràctic del mètode Montessori. 
Com molts d’altres mestres, després de la guerra civil va ser depurat per la “Comissió Depuradora del 
Magisteri de Barcelona” i apartat del cos de funcionaris de l’escola pública de la Generali tat de 
Catalunya. Aleshores es va dedicar a seguint donant classes en acadèmies, escoles privades i classes 
particulars. 
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2.3.2.5 Rosa Sensat (1873-1961) 

 
Neix al Masnou al 1873. Va fer la carrera per a mestre a la Normal de Barcelona, i als 15 anys ja 
exercia com a mestra. També va estudiar a Madrid on va tenir contacte amb la gent del “Instituto Libre 
de Enseñanza”, del qual se’n parla en seccions posteriors, en aquesta etapa coneix a Francisco Giner 
de los Rios. Va tornar a Catalunya per a encarregar-se d’una classe a Girona i amb 26 anys ja tenia 
una plaça de professora a l’Escola Normal d’Alacant.  
Va viatjar per Europa per conèixer noves pedagogies, de fet, una pensió de la “Junta de Ampliación de 
Estudios” li va permetre fer una estada a Bèlgica, on va conèixer Delacroy i també a l’Institut Rosseau 
de Suïssa. Tot el que va aprendre ho va intentar implementar a l’escola unitària de la Diagonal de 
Barcelona. Però no va ser fins que ella va tenir l’oportunitat de crear l’escola del Bosc al 1914 que les 
va aplicar en la seva màxima amplitud. L’Escola del Bosc va ser la primera escola dins del moviment de 
l’Escola Nova que era a l’aire lliure. Després del triomf de l’Escola del Bosc, va tenir la oportunitat de 
crear-ne una de nova, aquesta al costat del mar. Va ser inaugurada el 3 d’agost del 1921. 
Ara bé a la Rosa després de l’èxit de l’Escola del Bosc, des de l'Assessoria Tècnica de la Comissió de 
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona se li proposa deixar l’Escola del Bosc en mans d’un altre direcció i 
encarregar-se del Grup Escolar Milà i Fontanals, un centre amb més de mil infants al mig del Raval, així 
doncs, ella accepta l’encàrrec. S’ha de dir que accepta la direcció sent vídua i amb 60 anys en una 
escola que era pública, democràtica, per a tothom i amb una vocació de que fos de la millor qualitat. 
Rosa Sensat es va retirar de l’ensenyament sense possibilitat de cobrar la pensió per jubilació donat 
que una “Comisión de Depuración de Expedientes” li va denegar. 
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3 Relació entre metodologia i ideologia com a centre d’estudi  
 
Observant la història de Catalunya, es pot contemplar les múltiples maneres de dur a terme els models 
pedagògics, i no només això, si no que veient quins eren els impulsors d’aquests i els seus interessos i 
les seves implicacions polítiques, cada individu i/o col·lectiu opta per impulsar el model que ells 
mateixos pensen que poden portar a crear una societat “millor”. Per entendre amb més profunditat 
aquest fet, cal emmarcar les diferents metodologies que desenvolupen els models pedagògics i el 
període en el que es posen en practica.  

3.1 Escola finals del segle XIX principis del XX 

3.1.1 Corrent laico-burgés 
 
Dins la corrent laico-burgesa trobem la ILE (Institución Libre de Enseñanza) va ser creada al 1876 per 
un grup de catedràtics, entre els que destaca Francisco Giner de los Ríos. Aquest grup que van ser 
separats de la universitat per defensar el dret a càtedra i negar-se a encaixar les seves ensenyances 
als dogmes oficials relacionats amb la religió, la política o la moral. 
El model d’escola que van promoure aquest grup de catedràtics es trobava en el marc de la filosofia 
krausista, que es defineix com aquella que defensa que Deu no està ni dins ni fora del món, si no que 
està contingut en aquest i d’ell transcendeix, és a dir, que Déu està “dins de totes les coses que podem 
percebre”. És una ideologia que s’emmarca dins de la concepció política liberal dels creadors de l’ILE. 
Aquest institut va començar impartint ensenyança universitària per a posteriorment extendrés a l’ambit 
de la primària i secundaria. 
En la vessant metodològica pràctica s’aplica fent desaparèixer l’ensenyança memorística, fomentant la 
participació de l’alumnat, organitzant excursions, creant una relació de confiança entre alumnes i 
professorat, respectant al màxim al nen i nena, generant un clima de tolerància i de relació amb les 
famílies. És a dir, una educació activa, harmònica, gradual, coeducativa i laica. 

3.1.2 Corrent confessional 
 
Dins la corrent confessional trobem les escoles “Ave-Maria”, eren dirigides per les capes més humils de 
la societat. Els nens i nenes podien accedir des dels 3 anys i l’objectiu era que al finalitzar la seva 
escolarització tinguessin un treball. La pedagogia que es centrava en el catolicisme. La primera escola 
d’aquest tipus la va obrir Andrés Manjon que era molt crític amb la pedagogia tradicional que s’impartia 
en aquell moment, així doncs el model que s’impartia es basava en classes a l’aire lliure, contacte amb 
la natura, joc, treball manual, ensenyança integral , orgànica i harmònica on els alumnes es feien el 
propi material escolar i també s’impartia arts (música, dibuix i poesia) i considera que ha de servir per a 
preparar per a un ofici de cara al futur de l’alumnat. Els nois i les noies en aquest tipus d’escola 
s’educaven per separat. 

3.1.3 Corrent de caràcter obrer 
 
A la corrent de caràcter obrer destaca l’escola Moderna de Francesc Ferrer i Guardia creada al 1901. 
Escola basada en el pensament anarquista que recuperava el lema de la revolució francesa “igualtat, 
llibertat i fraternitat” i el pensament racional. Va proposar un model d’ensenyança laic i racional, laica en 
el sentit de la llibertat individual i racional en tant que només s’ensenyava contingut demostrat via el 
mètode científic en contraposició amb el dogma i els mites. Des d’aquesta base ideològica i 
pedagògica, s’eliminen els exàmens, els càstigs físics, les qualificacions; coeducació de sexes i de 
classes socials (rics i pobres s’eduquen en igualtat). 
L’escola Moderna es finançava en base a donacions que es feien en funció de les capacitats dels pares 
i les mares que duien els seus nens a l’escola; d’altres fonts privats. 
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3.2 Escola Nova 

3.2.1 Pestalozzi 
 
El mètode de Pestalozzi es basa en alliberar al nen/a a través del coneixement. Per a que el mètode 
realment aconsegueixi la llibertat autònoma de l’individu Pestalozzi al 1826 va dir: “Examinant tot, 
retingueu allò que estigui bé, i si en vosaltres mateixos ha madurat alguna cosa millor, afegiu-lo amb 
veritat i amor a allò que tracto de donar-vos amb veritat i amor en aquestes pàgines”, és a dir, la tasca 
comença quan es tracta de mobilitzar el mètode en si. 
Pestalozzi afegeix: "Qualsevol que s'apropiï del mètode, sigui un nen, un jove, un home o una dona, 
arribarà sempre en els seus exercicis a un punt que sol·licitarà particularment la seva individualitat: al 
captar-lo i desenvolupar-lo, aquesta persona desplegarà sens dubte en si mateixa forces i mitjans que li 
permetran superar en gran mesura la necessitat d'ajuda i suport en la seva formació que en aquesta 
etapa segueix sent indispensable per a altres, i es trobarà en una situació que, de manera segura i 
autònoma, li permetrà recórrer i arribar terme del camí restant de la seva formació. Si no és així, la 
meva casa no es mantindria en peus, la meva empresa havia fracassat"14. 
 
Els tres conceptes sobre els que es basa aquest mètode són: cap, cor i mans. El cap representa el 
poder que té l’home, la reflexió, la racionalitat per a elaborar els conceptes i les seves pròpies idees. El 
cor que esdevé de la pròpia interacció amb el món, la reacció que et produeix, les sensacions i la 
sensibilitat, la voluntat de domini de la natura a través del treball. I les mans que a conseqüència del 
conflicte acaba fent “una obra amb si mateix”14 és a dir, acaba produint algun resultat. Val a dir que 
aquest procés sempre es duu a terme dins un marc social.  
 
Aquest nou paradigma implica que no es suficient amb una escolarització que divideixi per continguts el 
coneixement. Així doncs l’escola ha de ser el terme mig entre el tracte individual de la família vers 
l’estudiant i l’Estat, on hi ha una relació plenament impersonal. En aquest entorn és on ha de 
desenvolupar-se l’autonomia de l’alumnat, és la base del mètode per crear coneixement d’una “maneta 
viva, reflexiva i pràctica”14. 
 

3.2.2 Fröebel 
 
Fröebel es basa en Pestalozzi per a crear la seva pròpia metodologia. Té molt clar eu es tracta de 
formar “éssers humans” i no ciutadans “útils”15. A més de basar-se també en el krausisme.  
El mètode pedagògic es defineixen globals i científics al mateix temps. Globals en tant que 
desenvolupen cognoscitivament i intel·lectuals en tant que promouen l’activitat física, manual i aspectes 
socials i religiosos. És equiparable al  “cap”, “cor” i “mans” dels que parla Pestalozzi. 
Així doncs, tal i com diu Helmut Heiland: “l’ensenyança escolar ha de ser una empresa sistemàtica 
d’estimulació que na més enllà del marc de l’educació de la família, que prossegueix i aprofundeix de 
manera racional i continua l’exploració i l’anàlisi de les estructures de les coses. En aquest sentit Fröbel 
pot definir la seva pràctica educativa com una reproducció deliberada del model familiar”15. 
En la línia de “crear éssers humans” en el mateix article es diu que Fröebel creu que “la consciència 
humana és el punt de trobada del jo i del món exterior. L’home té un comportament científic quan 
explora el seu món, la seva pràctica quotidiana, la suma dels fenòmens observables en un món vivent, 
per a descobrir l’estructura i les lleis en que es basen. [...] L’home format pràctica la ciència i aquesta a 
la seva vegada genera formació.”15 
 
En el desenvolupament d’aquesta relació entre ciència, el coneixement i el fet de formar “éssers 
humans” Fröbel diferencia lo “interior” i lo “exterior” i la unió d’ambdós que esdevé inevitable. Per a 
entendre la relació hi ha un exemple a l’article que ja he anomenat diversos cops que ho il·lustra: “la 
ensenyança educativa està regida per la llei de la “cosa”. L’alumne ha d’establir una relació dialèctica 
amb la “cosa” objecte d’ensenyança. La instrucció ajuda a l’alumne a descobrir l’estructura de la cosa, 
estimulant-lo, dirigint la seva atenció cap a determinades característiques i impartint-li orientacions per 
a progressar.  L’analitzar la cosa l’alumne pren consciència de si mateix”15. 
Aquest mateix autor va dedicar els seus últims anys de vida en la fomentar l’aprenentatge a través dels 
jocs. Cal destacar que aquest concepte va canviar radicalment el que era el concepte de les guarderies 
de la època, on o s’impartia ensenyança o simplement era un establiment de cures dels infants, tot i 
que el que ell va dissenyar estava pensat per a l’àmbit familiar. 
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3.2.3 Delacroy 

 
Per Ovide Delacroy (1871-1932) l’objectiu de l’escola és educar per a la vida, per tant, és crear una 
societat millor. 
Dins d’aquests objectiu ell pensa que tant les activitats socials com aquelles de tipus físic o amb 
objectiu directament relacionat amb el coneixement s’han de realitzar amb llibertat i responsabilitat. 
Dins d’aquestes últimes Delacroy desenvolupa el concepte de pla de treball, que amb consonància 
amb la llibertat, el determinen i desenvolupen els propis alumnes. El mestre doncs ha de saber en cada 
moment quines tècniques i temari utilitzar. Aquest pla de treball, es desenvolupa a través del que ell 
anomena “centres d’interès”16  que no deixen de ser un marc general que finalment es concreta a 
través d’una trama, o conjunt d’activitats que serveixen per a assolir el coneixement o cone ixements 
que s’han proposat. Durant el desenvolupament de la trama el que es busca és que l’alumne sigui qui 
extregui les conclusions qualitatives o quantitatives en base a l’experiència. Per tant, en un últim terme 
el que es busca és capacitar l’estudiantat per a que amb aquestes tècniques d’observació de l’entorn 
siguin capaços de fabricar ja siguin elements, materials tangibles o abstractes (fórmules, música, 
escrits...) 
 
Pel que fa a la vida en societat dins del centre, el mètode no només es fixa en l’aprenentatge que ja de 
per si s’obté de la relació interpersonal, si no que també, s’ho mira per la vessant d’intercanvi de 
coneixements. 
 
La pedagogia de Delacroy no només es fixa en els termes relacionats amb l’interés de l’alumne i la 
relació amb el seu entorn. Si no que també considera aspectes de la biologia i psicologia del propi 
estudiant en relació amb els altres elements, per tant, el mestre és clau donat que és qui acompanya a 
l’alumne en el transcurs de l’escolarització. 

3.2.4 Montessori 
 
La metodologia de Montessori estableix que l’educació té com a finalitat la “conformació de la 
personalitat psíquica, física i mental”17. En aquest mateix text es diu: “Montessori va proposar oferir una 
educació adaptada a les necessitats dels nens partint de la construcció d’un ambient i uns materials 
apropiats al seu tipus de vida, capacitats i interessos, sense deixar de costat les seves característiques 
particulars: edat, fisiologia, trets personals i creixement”17. Per tant, no és limita només al 
desenvolupament biològic de la persona si no de la seva evolució global. 
 
El mètode alhora d’aplicar-se al centre s’entén que aquest ha de ser un entorn d’aprenentatge i que ha 
de cobrir les seves necessitats com a individu. Així doncs la tasca del professorat és essencial, aquests 
han de dedicar-se a motivar l’aprenentatge més que inculcar un contingut específic, és l’infant el centre 
del procés. En aquesta línia Maria Montessori que és la creadora de la metodologia al 1949 diu: “El nen 
absorbeix la cultura a través d’experiències individuals i amb la repetició d’exercicis interessants, als 
quals contribueix l’activitat pedagògica del desenvolupament de la intel·ligència”. I de fet al 1913 ja va 
dir: “Un nen sa comença a aprendre i a interessar-se en alguna cosa quan li permeten explorar i 
treballar amb llibertat, repetir, fixar la ment en el que l’interessa, estar en contacte amb el que vol 
estudiar, es aquell el mode d’aprendre i la paraula el mitjà  per a exterioritzar, comunicar, manifestar la 
intel·ligència interior que posseeix tota persona normal”18. Així doncs, el mestre ha de fer 
d’acompanyant en aquest procés, per tant, un observador i un gran coneixedor de les eines que es 
poden fer servir en aquest acompanyament, Però també ha de ser una persona assertiva i empàtica. 
 
Sobre els nens disruptius a l’aula, ella té la seva pròpia visió. Aquests requereixen una atenció i 
diagnòstic adequat. L’escola ha de servir per fer-los progressar en la dimensió acadèmica i social.  
 
El mètode montessori fuig de tota violència vers l’alumnat, deixant-lo en l’aprenentatge lliure. De tal 
forma que el que pretén és que els infants adquireixin autonomia a mesura que s’apropen al 
coneixement amb aquesta llibertat. La seva idea és que aprenguin a aprehendre de forma natural i 
estimant allò que aprenen. 
 
Montessori pensa que la educació és “el gran instrument per a la pau, la salvació i la civilització”18. 
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3.2.5 Escoles Freinet 

 
Fundades per Celestí Freinet (1896-1966) que creia que la pedagogia era la manera de transformar la 
humanitat. Segons Louis Legrand: “El Freinet pedagog era en aquest aspecte un polític. La seva 
especificitat va consistir en fer baixar a l’aula el materialisme històric. La renovació a l’ensenyança, 
indispensable per a l’alliberació humana, no pot procedir dels discursos o dels textos si no de les 
pràctiques i els mitjans tècnics que en cert mode la imposen. La impremta és la tècnica per 
excel·lència, la que materialitza el pensament i la comunicació escrita”19. En aquest mateix text es diu: 
“Està proper al rousseanisme i també a una saviesa camperola, resultat del contacte permanent amb la 
natura, que creu en la virtut de que el treball ben fet, s’alimenta del calor humà de les petites 
comunitats i que estima per sobre de tot la llibertat acompanyada de cert orgull basat en la rectitud, la 
abnegació i la serietat. També expressa el seu amor pels nens i el seu interès pel seu èxit i felicitat”19. 
En la línia més conceptual de la seva metodologia Freinet deia: “No es pot obligar a beure a un cavall 
que no té set”19. 
A l’hora d’avaluar als i les estudiants en aquest mètode Freinet pensa que una prova ha de servir per a 
respondre a una necessitat, així com, l’èxit final del mètode s’assoleix mitjançant la memorització 
espontània dels conceptes i la repetició de les diverses solucions en situacions similars. Al 1964 Freinet 
extrapola aquests conceptes quan diu: “afirmem que cap dels nostres actes és el resultat d’una elecció 
objectiva i científica, comes sol creure, sinó el fruit d’intensos experimentals. Els tantejos experimentals 
presideixen tots els actes de la vida. És el procés únic i general, universal de tot tipus de vida, [...]”19 
 
Amb aquesta introducció ja podem imaginar-nos que, principalment, Freinet veu la necessitat de sortir 
de l’aula clàssica per a explorar l’entorn. De fet, la classe-passeig és una de les primeres innovacions 
pedagògiques que ofereix en el seu mètode. A més el coneixement obtingut es transformarà en textos 
que tindran un procés de correcció, enriquiment i construcció. 
L’estudi en aquesta metodologia es durà a terme a través de dos maneres per a fomentar 
l’aprenentatge: la primera, a través de l’experiència individual de cada alumne que s’exposa 
col·lectivament amb la qual s’origina el “text lliure” i l’altre el “diari escolar” que es difon en el mitjà 
familiar. A més també hi ha una “correspondència interescolar” on aquelles experiències individuals 
escollides democràticament es comparteixen amb d’altres escoles. 
Pel que fa al càlcul escolar, Freinet aposta per convertir-lo en “càlcul viu”, és a dir, utilitzar el càlcul per 
a cobrir les necessitats que esdevinguin de l’entorn. 
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4 Hipòtesi 
 
Després de l’anàlisi sociològic i històric de la figura del professorat, podem veure que clarament hi ha 
una clara vinculació entre la seva tasca educativa i la seva ideologia. Ja des de la pròpia concepció de 
que és una figura que sorgeix sota la vigilància de l’estat, que esdevé clau com a transmissora d’uns 
valors concrets i que quan aquests anaven en contra dels interessos de l’Estat aquest grup social ha 
estat perseguit.  
 
Però és la metodologia una expressió d’aquesta ideologia política? Com s’ha pogut veure, a Catalunya, 
sembla que si més no hi havia una clara percepció de que per canviar la societat, calia canviar el 
sistema educatiu, així doncs es va apostar per un tipus de pedagogies que centraven l’acció al voltant 
de la voluntat dels nens i les nenes. Que pretenien donar marge de llibertat per a investigar i formar-se. 
Aquest fet, fa que al produir-se el cop d’estat, totes aquestes pedagogies que eren revolucionaries, per 
aquesta voluntat de donar més llibertat als individus xoca frontalment amb el dirigisme feixista, i per 
tant, es procura esborrar del mapa aquest tipus d’educació. Els professors i professores que impartien 
aquestes metodologies, si més no els referents, estaven implicats en moviments socials o polítics de la 
època i, de fet, el simple fet de considerar que era necessari fer un canvi social és una posició política.  
D’altre banda també es necessari destacar que molts professors d’aquesta època d’abans, durant i 
després de la guerra, eren d’arrel obrera, la professió de professor era l’ascensor social per a moltes 
persones que volien unes condicions sociolaborals millors. 
A més d’aquesta variable de classe, també és important conèixer el model d’escoles, donat que moltes 
d’elles eren petites i tenien directors designats amb uns objectius molt clars, que era establir certes 
metodologies de forma global als centres. 
 
Així doncs considerant, totes aquestes variables que s’han comentat l’estudi que continua pretén 
demostrar si està realment a dia d’avui la metodologia docent a l’aula i la ideolog ia del professorat 
relacionada. Per tant, “És la metodologia una de les maneres que té el professor per a expressar la 

seva ideologia?” és la hipòtesi que volem confirmar.  
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5 Metodologia d’estudi 
 
Per a poder realitzar l’estudi s’han realitzat enquestes similars a dos col·lectius, el primer, el col·lectiu 
de futurs professors, en aquest cas els companys i companyes de classe, i el segon els professors i 
professores d’ESO i batxillerat que estan exercint a la comarca del Barcelonès. L’objectiu és determinar 
si hi ha una predisposició inicial sobre si la ideologia i la metodologia estan relacionades o si a mesura 
que hi ha una evolució del professorat s’accentua.  
 
Les enquestes com es pot veure a l’Annex III s’han realitzat en 4 blocs diferenciats. El primer tracta 
sobre la informació personal de l’enquestat, principalment són variables independents per tal d’establir 
si s’observa alguna conducta específica dins de cadascun dels grups. A la segona secció entrem en la 
percepció individual de l'enquestat sobre el sistema educatiu, per tal d’entendre quin és el seu ideari 
polític concret al respecte d’aquest. La tercera pregunta consta de només una pregunta, l’objectiu és 
obtindré la seva orientació política global. La quarta i última secció tracta de complir un doble objectiu: 
el primer saber la freqüència d’ús de les metodologies, i el segon objectiu és saber la varietat de les 
que usa. Amb les seccions dos, tres i quatre es pretén veure si hi ha correlació o no entre la ideologia i 
la metodologia. La secció 1 ens ha de servir per veure les variacions d’aquesta correlació entre les 
categories de gent. 
 
Aquesta enquesta final que s’ha distribuït entre el professorat en actiu surt d’un llarg procés 
d’elaboració, donat que del primer disseny (Annex II) a l’últim s’ha produït una transformació important 
després de diverses iteracions. Aquestes iteracions s’han dut a terme gràcies a les diverses persones 
que s’han ofert a respondre l’enquesta en la seva fase inicial i han anat aportant les mancances que hi 
observaven. D’entre tots els prototips s’ha escollit un suficientment significatiu, per tal de que es pugui 
comparar amb la versió definitiva, que s’ha introduït a l’Annex III. La diferència principal entre aquesta i 
la última versió és la manera en la que s’ha intentat obtenir la preferència política. Mentre en una es fa 
escollir els partits polítics als que votaria, a l’altre es fa expressar en un eix dreta-esquerra (mitjançant 
l’escala Likert). Aquest canvi es produeix donat que és més senzill fer posicionar-se en aquest eix a la 
persona per a poder saber quina és la seva ideologia, abans que deduir-la del seu vot, donat que cal 
recordar que a unes eleccions no només es té per que votar segons la posició del partit, si no que el vot 
es pot donar en funció d’altres interessos, com per exemple, els interessos nacionals. 
 
Per mesurar la relació lineal entre la ideologia i les altres variables utilitzarem el coeficient de correlació 
de Pearson ja que, a diferència de la covariància, és independent de l’escala de mesura de les 
variables. El valor del índex de correlació varia en l’interval de -1 a +1. Si el valor és igual a 1, hi ha una 
correlació positiva perfecta i indica una dependència total entre les dues variables. Si el valor és 0, 
significa que no existeix relació lineal. Si el valor és de -1, hi ha una correlació negativa perfecta i vol dir 
que la dependència es total però relacionada inversament, de manera que quan una augmenta, l’altra 
disminueix en la mateixa proporció. Per calcular el coeficient de correlació de Pearson s’ha de tenir en 
compte si són dades ja agrupades o no, en aquest cas com hi ha una entrada per cada persona que ha 
respòs la enquesta, les dades no són agrupades i, per tant, s’usa la fórmula següent: 
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On Xi i Yi són les variables que es volen estudiar i n és la mida de la mostra. 

 
Per analitzar si la correlació és significativa o no, al llarg del treball s’ha establert com a significatiu tot 
aquell resultat on la seva significativitat està per sota del valor 0,05. De fet, quant més petit és el valor 
de la significativitat, menys probabilitat de que el resultat canviï al ampliar el nombre de mostres. 
 
Per realitzar aquest càlcul entre les diverses variables que s’han comparat, d’una manera eficient, s’ha 
emprat el software propietari de la companyia IBM SPSS®, en la seva última versió disponible, la 24.0 
que va sortir al mercat el 13 de juny del 2016. 
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6 L’estudi 
 
L’objectiu de l’estudi és demostrar si la hipòtesi plantejada és certa o no. Així doncs, l’estudi s’ha dividit 
en diverses parts per tal de presentar les dades obtingudes de les enquestes d’una forma ordenada per 
facilitar l’extracció de les conclusions, i per tant, de l’acceptació o el rebuig de la hipòtesi. A més l’estudi 
s’ha realitzat tant a professors i professores en actiu com a futurs professors i professores que estan 
cursant actualment el Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes que es realitza a la Universitat Politècnica 
de Catalunya durant el curs 2016/17. La mostra del professorat en actiu i la mostra dels futurs 
professors s’han tractat com a mostres diferents. 
 
Pel que fa a les dades que es poden observar al llarg de l’estudi, representades en taules, només 
s’introdueixen els valors de les correlacions significatives i el valor de la significança amb l’objectiu de 
que el lector pugui elaborar una opinió crítica de la fiabilitat de cadascun del valors. 
 

6.1 Dades generals 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, per tal de demostrar la hipòtesi marcada s’han realitzat unes 
enquestes anònimes a diferents professors i professores en actiu (Annex III) que s’han distribuït a 
través de correu electrònic. 
 
Les enquestes s’han realitzat al conjunt d’homes i dones que actualment desenvolupen la seva feina 
com a professors d’ESO i Batxillerat a la comarca del Barcelonès. 

Aquest estudi s’ha realitzat considerant les dades següents: 

 Univers del grup d’intervenció: total de professors i professores en el Barcelonès 12.56320 

 Marge d’error: 9,57%  

 Nivell de confiança: 95% 

 Variabilitat coneguda: 50% 

 Mida de la mostra: 104 
 
D’aquesta mida la distribució per gènere s’indica a la Figura 1. 

 

Dones 51 

Homes 52 

Altre / No em sento 
identificat 

1 

Total 104 

Taula 1. Característiques de la població segons el gènere de l’estudi 
 
I la distribució per anys que els professors i les professores porten impartint docència es poden 
observar a la taula 1. 
 

Menys de 10 25 

Entre 10 i 20 38 

Entre 20 i 30 19 

Més de 30 22 

Taula 2. Característiques de la població segons el temps que porten impartint com a professors de l’estudi 
 
Al conjunt de les persones enquestades se li ha preguntat diversos aspectes de la seva ideologia 
política i les metodologies que emprarien a l’hora de programar. Tant la ideologia com la metodologia 
no tenen una única lectura. I per tant, s’ha intentat analitzar el problema des de diferents punts de vista.  
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La distribució de la mostra segons com s’autodefineix cada persona enquestada respecte a ideologia 
en l’eix esquerra-dreta, es descriu a la taula 2. 

 

Ideología Ext. 
Esquerra 

Esquerra Centre Dreta Ext. Dreta 

Dones 5 25 21 1 0 

Homes 6 27 18 0 0 

Altre / No em 
sento identificat 

1 0 0 0 0 

Total 12 52 39 1 0 

Taula 3. Població en funció de l’eix esquerra-dreta. 

De les dades extretes, primerament, s’ha de remarcar que entre tots els enquestats d’aquest conjunt de 
professors i professores cap ha definit que la seva ideologia és d’extrema dreta, come es pot observar 
a la taula 3, i només un es sent de dretes. Aquesta situació és habitual en les enquestes que es fan 
sobre ideologia política. A més pel que fa al gènere en relació a la ideologia s’observa com la 
distribució és similar. 
 
Un cop hem definit el fenomen que succeeix en l’eix esquerra-dreta, passem a l’observació de la relació 
entre aquesta variable i les variables que s’extreuen de la part 2 del qüestionari que es va elaborar i 
distribuir. 
Pel que fa a la seva prioritat sobre qui ha de decidir el contingut de les classes en relació a l’eix del que 
hem parlat, s’ha obtingut la conducta següent. 

 

 Total Extrema 
Esquerra 

Esquerra Centre Dreta Extrema 
Dreta 

Admin. Central 30 1 17 11 1 0 

Generalitat 70 10 35 25 0 0 

Admin. Local 12 2 8 2 0 0 

Centre 40 5 17 18 0 0 

Comunitat 20 4 10 6 0 0 

Taula 4. Preferència sobre qui ha d’elaborar el currículum 
 

Així doncs es pot observar que independentment de la ideologia, les persones enquestades creuen, en 
la seva majoria, que la Generalitat ha de formar part de l’elaboració del currículum. Ara bé, la principal 
diferencia és que la gent que es declara d’extrema esquerra pensa, majoritàriament, que l’administració 
central no ha de participar en aquesta elaboració, cosa que els altres grups hi ha un 50% de persones 
que sí que creuen en aquesta participació. 
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 Total Extrema 
Esquerra 

Esquerra Centre Dreta Extrema 
Dreta 

Públic 71 10 38 23 0 0 

Privat 4 1 3 0 0 0 

Públic, Privat 5 1 2 2 0 0 

Públic, Privat i 
Concertat 

24 0 9 14 1 0 

Taula 5. Primera preferència sobre quin és el sistema educatiu ideal 
 

A la taula 5 s’observa com la majoria dels enquestats prefereixen un sistema únicament públic. Ara bé 
el 40% de la gent que es declara de centre, pensa que el millor sistema és el que combina centres 
públics, privats i concertats,. Aquest percentatge en les ideologies d’esquerres no passa del 20%. 
 

6.2 Comparatives en funció de les metodologies d’aprenentatge 
 
Un cop presentades les variables que representen la ideologia s’ha d’observar quina relació guarden 
respecte la manera d’impartir classes.  
 

6.2.1 Metodologies d’aprenentatge - Ideologia 
 

 Total Extrema 
Esquerra 

Esquerra Centre Dreta 

ABP 8% 14% 8% 5% 0% 

Jocs Rol 3% 3% 5% 2% 0% 

Debats 
dirigits 

9% 8% 7% 11% 0% 

Deures 12% 11% 10% 15% 0% 

Dossier 19% 16% 19% 20% 0% 

Gaming 2% 0% 3% 2% 0% 

Aprenentatge 
i servei 

4% 8% 5% 2% 0% 

Classes 
magistrals 

16% 8% 16% 18% 0% 

Aprenentatge 
cooperatiu 

14% 22% 11% 15% 0% 

Estudi 
Individualitzat 

7% 11% 6% 6% 0% 

Puzzles 0% 0% 0% 1% 0% 

Debats 
Xarxes  

0% 0% 0% 0% 0% 

Estudi de 
Casos 

6% 0% 10% 5% 0% 

Taula 6. Metodologies més freqüents percentualment en funció de les ideologies 
 

A la taula 6 s’observa com hi ha diverses tendències pel que fa a l’ús de les diferents metodologies 
d’aprenentatge. Mentre la gent que es considera d’extrema esquerra sol usar amb més freqüència 
l’aprenentatge cooperatiu, la gent que es considera d’esquerra i de centre fa més ús del dossier. 
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Figura 1. Metodologies usades percentualment en funció de les ideologies 

 

A la figura 1 s’observa com de totes les persones que es consideren d’extrema esquerra fan servir la 
metodologia d’aprenentatge basada en projectes (ABP) mentre que la resta de persones que s’han 
identificat a l’enquesta en les altres ideologies no tenen perquè fer-la servir. El mateix succeeix amb 
l’estudi de casos amb el mateix grup. Pel que fa a la gent de Centre, tot i que no tothom posa en 
pràctica els puzles com a metodologia, el percentatge és major que en la resta d’ideologies. El mateix 
succeeix amb la gent d’esquerres i l’estudi individual però amb una diferència menor respecte a les 
altres ideologies. 
 

 Relació lineal entre ideologia i 
ús de les metodologies 

Relació lineal entre ideologia i 
freqüència d’ús de les 

metodologies, només entre 
aquelles persones que usen la 

metodologia 

ABP -0,22 -0,04 

Jocs Rol -0,14 0,06 

Debats dirigits -0,19 0,13 

Deures -0,01 0,03 

Dossier 0,00 -0,05 

Gaming 0,00 0,03 

Aprenentatge i servei 0,02 -0,07 

Classes magistrals 0,07 0,12 

Aprenentatge 
cooperatiu 

-0,00 -0,16 

Estudi Individualitzat -0,12 -0,08 

Puzzles 0,18 0,10 

Debats Xarxes  -0,02 -0,09 

Estudi de Casos -0,12 0,15 

Taula 7. Correlacions de Pearson entre la ideologia política dels enquestats i l’ús i freqüència de les metodologies 
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Per aprofundir en aquesta relació entre les ideologies polítiques (eix extrema esquerra – extrema dreta) 
a la taula 7 es pot observar quina és la relació entre ambdues variables. De totes aquelles superiors a 
0,1 s’ha fet un l’estudi per tal de trobar quant de significatiu és el resultat. Així doncs pel que fa a la 
relació lineal entre ideologia i ús de les metodologies, s’ha pogut determinar que l’ús del ABP i els 
debats dirigits són prou significatius com per afirmar que hi ha una relació. En ambos casos la relació 
és negativa, això implica que la gent d’extrema esquerra usa més aquests recursos que la d’esquerra i 
que aquestes persones en fan més ús que les de centre. Per realitzar el càlcul de l’ús només es té en 
compte si es fa servir o no. 
 
Pel que fa a les relacions entre ideologia i freqüència amb les que es fan servir certes ideologies, 
s’observa, després de l’estudi per tal de trobar quant de significatiu és el resultat, que totes aquelles 
relacions amb un valor superior a 0,1 no són prou significatives com per afirmar que aquesta relació no 
és casual, és a dir, poden ser fruit de l’atzar. El càlcul de les freqüències es du a terme fent el sumatori 
de les freqüències i dividint el resultat entre el total de les metodologies, però només entre aquelles 
persones que en fan ús de la metodologia. 
 

 

 
Figura 2. Metodologies usades percentualment en funció del gènere 

 
En aquest anàlisi inicial quan observem la figura 2 es pot comprovar com no només la ideologia i les 
opinions sobre el sistema educatiu han de ser les úniques variables que poden influenciar en el fet de 
fer servir més unes metodologies o unes altres. De fet, a la secció 2.1.2.7, que parla sobre la 
feminització de la professió, ja ens pot donar a entendre d’on poden venir aquestes diferencies segons 
el gènere. 
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Figura 3. Relació mitjana de freqüències d’ús de les metodologies i la ideologia tenint en compte el gènere 

 

De fet, per arribar a una conclusió més acurada pel que fa a la relació entre la ideologia i l’ús de les 
metodologies. S’ha realitzat la comparativa entre la mitjana de les freqüències i la ideologia en funció 
del gènere. Així doncs, en aquest cas es troba una clara relació, sobretot pel que fa als homes. Tal i 
com s’observa a la figura 3, es pot veure com hi ha una recta de regressió molt clara que indica que els 
homes fan servir més metodologies i les usen més freqüentment quant més a l’esquerra es posicionen. 
Per contra, la regressió lineal de les dones ten un pendent gairebé de 0, per tant, no hi ha diferència, en 
aquest eix, pel que fa a la seva posició ideològica. 

6.2.2 Metodologies d’aprenentatge – Educació i mercat laboral 
 
Ara bé, la ideologia no té una única lectura. Igual que es pot determinar per l’eix sobre el que s’ha 
treballat amb anterioritat. També es pot determinar pel conjunt de variables que s’han pogut observar a 
l’inici d’aquest apartat i que són fruit de l’anàlisi sociològic i polític inicials. Així doncs aquestes altres 
variables  són: quins actors han d’intervenir en l’elaboració del currículum (en referència a les 
metodologies tradicionals i conductistes), quin sistema d’escolarització es prefereix i si els currículums 
de l’escola han d’estar orientats al mercat laboral (ambdues en referència a la secció 2.1.3.4). 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció del mercat laboral i ús de 

les metodologies 

Jocs de Rol Correlació -0.204 

Significativitat 0.038 

Estudi de Casos Correlació -0.225 

Significativitat 0.022 

Deures Correlació 0,209 

Significativitat 0,033 

Debats en Xarxes 
Socials 

Correlació -0,208 

Significativitat 0,034 
Taula 8. Relació lineal entre ús de les metodologies i educació en funció del mercat laboral i significativitat de la 

relació, calculada mitjançant la correlació Pearson 
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  Relació lineal entre educació en 
funció del mercat laboral i la 

freqüència d’ús de les 
metodologies 

Deures Correlació 0,238 

Significativitat 0,023 
Taula 9. Relació lineal entre la freqüència d’ús de les metodologies i educació en funció del mercat laboral i 

significativitat de la relació, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Analitzant doncs, analitzant la ideologia política pel que fa al mercat laboral, es pot observar com 
podem trobar correlació entre les ideologies que es veuen a la taula 8. D’aquesta taula es pot extreure 
que les persones que quant més d’acord estan en que l’educació ha d’orientar-se en funció del mercat 
laboral usen, en termes absoluts, les metodologies d’estudi de casos, debats en xarxes socials i jocs de 
rol. Així com, les persones quant més en desacord estan amb l’orientació en funció del mercat laboral 
usen més els deures. A més si observem la taula 9, es pot afirmar que a més la freqüència amb la que 
fan servir els deures aquest últim grup de gent també es superior. 
 

6.2.3 Metodologies d’aprenentatge – Actors i currículum 
 
Altre aspecte que s’ha tingut en compte, com a part de la ideologia, és qui consideren, les persones 
enquestades, que ha de tenir capacitat per a influir sobre el currículum.  
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir centre educatiu 
com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum i ús de les 
metodologies 

Aprenentatge i servei Correlació 0.212 

Significativitat 0.031 

Jocs de Rol Correlació 0.237 

Significativitat 0.015 

Puzzles Correlació 0.279 

Significativitat 0.004 

Debats en Xarxes 
Socials 

Correlació 0.278 

Significativitat 0.004 
Taula 10. Relació lineal entre l’ús de metodologies i centre educatiu com a òrgan amb capacitat de crear 

currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 
Com es pot observar a la taula 10, totes aquelles persones que han contestat que el centre educatiu 
hauria de tenir capacitat d’influir en el currículum, tenen tendència a usar puzles i debats a les xarxes 
socials. 
 
 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir Generalitat com a 
òrgan de crear currículum i ús de 

les metodologies 

Deures Correlació 0.232 

Significativitat 0.018 
Taula 11. Relació lineal entre l’ús de metodologies i Generalitat com a òrgan amb capacitat de crear currículum, 

calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Pel que fa a les persones que creuen que la Generalitat ha de ser part a l’hora de crear el currículum, 
com es pot observar a la taula 11, tenen tendència a fer ús de la metodologia d’aprenentatge dels 
Deures. 
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  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir famílies i alumnes 
com a òrgan de crear currículum  

i ús de les metodologies 

Classes magistrals Correlació -0.255 

Significativitat 0.009 

Rol Correlació 0.253 

Significativitat 0.013 
Taula 12. Relació lineal entre l’ús de metodologies i famílies i alumnes com a òrgan de crear currículum, calculada 

mitjançant la correlació Pearson 

 
Pel que fa a les persones que han seleccionat l’opció de que famílies i alumnes formin part de la 
creació del currículum (taula 12) tenen tendència a fer ús de jocs de rol, amb menor o major freqüència. 
En canvi, tendeixen a no fer servir classes magistrals. 
 
Ara bé, de totes aquelles persones que han respòs que fan servir una certa metodologia, han hagut de 
posar quina era la freqüència amb la que la feien servir. Amb aquesta resposta, podem veure amb 
major profunditat. Si a més a més de comprovar si hi ha relació amb l’ús d’una o altre metodologia, 
també hi ha alguna relació amb la freqüència amb les que es fa servir una certa metodologia i l’elecció 
dels agents que haurien d’elaborar el currículum. 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir famílies i alumnes 
com a òrgan de crear currículum  

i freqüència d’ús de les 
metodologies 

Aprenentatge 
cooperatiu 

Correlació 0.203 

Significativitat 0.047 
Taula 13. Relació lineal entre la freqüència d’ús de les metodologies utilitzades i famílies i alumnes com a òrgan de 

crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir centre educatiu 
com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum i freqüència d’ús 
de les metodologies 

Estudi de casos Correlació 0.327 

Significativitat 0.005 
Taula 14. Relació lineal entre la freqüència d’ús de les metodologies i centre educatiu com a òrgan amb capacitat 

de crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 
A les taules 13 i 14 es pot comprovar com aquesta relació de freqüències nomé es dona entre aquelles 
que han seleccionat famílies i alumnes, i centres educatius com a ents d’elaboració del currículum 
respecte l’ús d’aprenentatge cooperatiu i estudis de casos, respectivament. Aquelles persones que han 
escollit aquestes opcions són més propensos a usar aquestes metodologies. 
 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir centre educatiu 
com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum i mitjana d’ús de 
les metodologies 

Mitjana de freqüencia 
d’ús 

Correlació 0.265 

Significativitat 0.006 
Taula 15. Relació lineal entre mitjana de freqüència i ús de les metodologies i centre educatiu com a òrgan amb 

capacitat de crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Per últim pel que fa a l’anàlisi de l’elecció dels actors per a elaborar el currículum, s’ha pensat que és 
interessant veure com interactua al relacionar els valors de les metodologies pel que fa a l’ús i a la 
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freqüència en mitjana i els òrgans que haurien d’intervenir a l’hora de fer un currículum. Així doncs, s’ha 
observat que hi ha una correlació entre aquelles persones que han escollit el centre educatiu i la 
mitjana de les metodologies, com es pot veure a la taula 15. 
 

6.2.4 Metodologies d’aprenentatge – Sistema Educatiu 
 
 

Pel que fa a les ideologies, s’ha cregut convenient preguntar als professors i les professores de 
secundaria sobre quin creuen que és el sistema ideal d’educació. 
 

  Relació lineal entre sistema 
educatiu públic i ús de les 

metodologies 

Debats Correlació 0.288 

Significativitat 0.003 
Taula 16. Relació lineal entre el sistema educatiu públic i l’ús de les metodologies, calculada mitjançant la 

correlació Pearson 
 

A la taula 16 es pot observar la correlació de l’ús dels debats respecte l’opinió del sistema educatiu 
públic. D’aquest valor es pot extreure com les persones que han respòs que prefereixen un sistema 
públic, tendeixen a usar la metodologia dels debats més que aquelles que les situen en 2n terme i 
ambdues més que les persones que les situen en 3r terme. I totes tres per sobre de les que la situen en 
últim terme. 
 

  Relació lineal entre sistema 
educatiu públic-privat i ús de les 

metodologies 

Classes Magistrals Correlació 0.231 

Significativitat 0.018 
Taula 17. Relació lineal entre el sistema educatiu públic-privat i l’ús de les metodologies, calculada mitjançant la 

correlació Pearson 

 
També s’observa una tendència positiva a l’ús de les classes magistrals a mesura que considerem en 
major grau el sistema que contempla centres públics i privats (taula 17). 
 

  Relació lineal entre sistema 
educatiu públic, privat i concertat i 

ús de les metodologies 

Debats Correlació -0.219 

Significativitat 0.026 
Taula 18. Relació lineal entre el sistema educatiu públic, privat i concertat i l’ús de les metodologies, calculada 

mitjançant la correlació Pearson 

 
També pel que fa a l’ús de les metodologies per part dels professors i l’elecció d’un sistema educatiu 
que contempla centres públics, privats i concertats. Ens trobem que aquelles persones que el 
prefereixen tendeixen a debatre menys que aquelles que el puntuen més baix. 
 
 
 

6.3 Comparatives en funció dels mètodes d’avaluació 
 
Ara bé, per valorar les metodologies emprades a classe només mirar les relacions de les metodologies 
d’aprenentatge amb les diferents formes d’analitzar la ideologia que s’han proposat manca de sentit si 
no parlem també de quina mena de seguiment es fa de totes aquestes activitats. És a dir, per observar 
si els efectes d’aplicar una metodologia serveixen per arribar a l’objectiu que el professorat espera cal 
també parlar dels mètodes d’avaluació. 
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6.3.1 Mètodes d’avaluació - Ideologia 

 
La primera comparativa que s’ha realitzat té la intencionalitat de relacionar l’ús dels diferents tipus 
d’avaluació, les freqüències d’aquelles persones que diuen que les usen i la mitjana de les freqüències. 
En cap d’aquestes comparatives s’ha trobat relacions lineals. 
 

6.3.2 Mètodes d’avaluació – Educació i mercat laboral 
 
Ara bé, com ja s’ha comentat anteriorment, la ideologia no té un únic aspecte. Així doncs, s’ha efectuat 
la comparativa entre la visió que tenen els professors de l’educació pel que fa a la relació de la relació 
que creuen que ha de tenir respecte el món laboral i les diferents metodologies que es fan servir. 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció del mercat laboral i ús de 

diferents tipus d’avaluació 

Proves de 
desenvolupament 

Correlació -0.255 

Significativitat 0.009 

Proves amb informació 
i materials 

Correlació -0.272 

Significativitat 0.005 
Taula 19. Relació lineal entre ús de diferents tipus d’avaluació i educació en funció del mercat laboral i 

significativitat de la relació, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

El que s’observa després d’aquest anàlisi és que a mesura que més allunyats estan el professorat de la 
idea de que l’educació ha d’anar en funció del mercat laboral més probabilitat tenen de no fer servir els 
mètodes d’avaluació que es mostren a la taula 19, donat que la correlació entre totes les estratègies 
d’avaluar i l’opinió sobre l’educació en funció del mercat laboral és negativa. 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció del mercat laboral i la 

mitjana de freqüència d’ús dels 
diferents tipus d’avaluació 

Mitjana de freqüencia 
d’ús 

Correlació -0.252 

Significativitat 0.010 
Taula 20. Relació lineal entre la mitjana de freqüència d’ús de les metodologies i educació en funció del mercat 

laboral i significativitat de la relació, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Tot i no observar que hi ha una relació directe entre les maneres d’avaluar i la freqüència de l’ús entre 
les persones que fan servir els diversos tipus d’avaluació, si que s’observa que hi ha una relació entre 
la mitjana d’ús del professorat de les diverses formes d’avaluar (taula 20). 
 

6.3.3 Mètodes d’avaluació – Actors i currículum 
 

Seguint amb l’anàlisi exhaustiu de l’opinió que tenen el professorat respecte la seva opinió en diversos 
aspectes, en aquest cas temes relacionats amb el sistema educatiu donat que són els principals 
afectats com a treballadors i treballadores, s’ha realitzat la mateixa comparativa que ja s’ha fet amb les 
metodologies d’aprenentatge. Així doncs, s’ha analitzat si hi ha relació entre els òrgans que els 
enquestats creuen que han de participar al fer el currículum. 
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  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir centre educatiu 
com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum i ús de diferents 
tipus d’avaluació 

Preguntes de resposta 
múltiple 

Correlació 0.212 

Significativitat 0.031 

Preguntes del tipus 
Verdader/Fals 

Correlació 0.228 

Significativitat 0.020 

Preguntes de 
relacionar 

Correlació 0.196 

Significativitat 0.046 

Exercicis Correlació 0.212 

Significativitat 0.030 

Entrevista Personal Correlació 0.212 

Significativitat 0.031 

Diari de camp Correlació 0.259 

Significativitat 0.008 
Taula 21. Relació lineal entre l’ús de diferents tipus d’avaluació i centre educatiu com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 
Així doncs, com es pot veure a la taula 21, aquelles persones que creuen que el centre educatiu ha de 
fer propostes per tal d’elaborar el currículum tenen tendència a usar preguntes de resposta múltiple, 
exercicis, preguntes del tipus Verdader/Fals, preguntes de relacionar, entrevistes personals i diaris de 
camp per fer les avaluacions de l’alumnat. 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir Generalitat com a 
òrgan de crear currículum i ús de 

diferents tipus d’avaluació 

Preguntes de 
relacionar 

Correlació 0.266 

Significativitat 0.006 
Taula 22. Relació lineal entre l’ús de diferents tipus d’avaluació i Generalitat com a òrgan amb capacitat de crear 

currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Pel que fa a aquelles persones que creuen que la Generalitat ha de formar part a l’hora de crear el 
currículum, amb el qual es fonamenten els temaris que s’acaben impartint a les aules, en relació a l’ús 
de diversos tipus d’avaluació s’observa que hi ha una correlació positiva. És a dir, aquelles persones 
que han escollit aquesta opció solen fer servir més preguntes de relacionar que les altres (taula 22). 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir administració 
central com a òrgan de crear 

currículum  i ús de diferents tipus 
d’avaluació 

Preguntes de 
relacionar 

Correlació -0.309 

Significativitat 0.001 
Taula 23. Relació lineal entre l’ús de diferents tipus d’avaluació i administració central com a òrgan amb capacitat 

de crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Pel que fa als professors que creuen que l’administració central ha de participar en la realització del 
currículum s’observa una tendència a no fer preguntes del tipus de relacionar, tal i com es pot observar 
a la taula 23. 
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  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir famílies i alumnes 
com a òrgan de crear currículum  
i ús de diferents tipus d’avaluació 

Preguntes d’ordenació Correlació 0.217 

Significativitat 0.027 
Taula 24. Relació lineal entre l’ús de diferents tipus d’avaluació i famílies i alumnes com a òrgan de crear 

currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

A la taula 24, es veu com aquells professors i professores que creuen que les famílies i els estudiants 
han d’estar també incloses a l’hora de fer els continguts del curs acadèmic tenen una major tendència a 
fer servir les preguntes d’ordenació. 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir l’administració 

local com a òrgan de crear 
currículum i ús de diferents tipus 

d’avaluació 

Entrevista Personal Correlació -0.231 

Significativitat 0.018 

Diari de camp Correlació 0.209 

Significativitat 0.033 
Taula 25. Relació lineal entre l’ús de diferents tipus d’avaluació i administració local com a òrgan de crear 

currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 
A més a més de les opcions que s’han indicat, també hi havia la possibilitat d’escollir l’administració 
local com a òrgan que hauria de participar per marcar les línies del temari. De fet, les persones que han 
marcat aquesta opció tenen una tendència a no usar entrevistes personals però al mateix temps tenen 
una tendència de fer servir el diari de camp com a mètode d’avaluació (taula 25). 
 
Un cop s’ha observat l’ús dels mètodes d’avaluació, s’ha considerat important veure la conducta 
d’aquelles persones que en fan ús. Per tant, veure si en funció del seu posicionament sobre les entitats 
que han de participar per a crear el temari del curs fan servir un determinat sistema d’avaluació en 
concret.  
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir famílies i alumnes 
com a òrgan de crear currículum  

i freqüència d’ús de diferents tipus 
d’avaluació 

Proves de 
desenvolupament 

Correlació -0.231 

Significativitat 0.025 
Taula 26. Relació lineal entre la freqüència d’ús de diferents tipus d’avaluació utilitzades i famílies i alumnes com a 

òrgan de crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

Pel que fa a les persones que creuen que la comunitat escolar, formada per alumnes i les seves 
famílies, han de ser part en les decisions que es prenguin sobre el currículum, usen menys 
freqüentment proves de desenvolupament, com s’indica a la taula 26. 
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  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir l’administració 

local com a òrgan de crear 
currículum i freqüència d’ús de 

diferents tipus d’avaluació 

Treballs Cooperatius Correlació 0.259 

Significativitat 0.016 

Diari de camp Correlació 0.410 

Significativitat 0.004 
Taula 27. Relació lineal entre la freqüència d’ús de diferents tipus d’avaluació i administració local com a òrgan de 

crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 
 

En la mateixa comparativa freqüència-mètodes d’avaluació. Es pot observar a la taula 27 com aquell 
professorat que creu que l’administració local ha de formar part de les decisions sobre el currículum i 
que a més fa servir els treballs cooperatius i diaris de camp sol usar més freqüentment aquests 
sistemes d’avaluació que la resta. 
 
 

  Relació lineal entre educació en 
funció d’escollir centre educatiu 
com a òrgan amb capacitat de 

crear currículum i mitjana d’ús de 
diferents tipus d’avaluació 

Mitjana de freqüència 
d’ús 

Correlació 0.364 

Significativitat 0.000 

Taula 28. Relació lineal entre mitjana de freqüència i ús de diferents tipus d’avaluació i centre educatiu com a 
òrgan amb capacitat de crear currículum, calculada mitjançant la correlació Pearson 

 

Un cop s’ha vist la relació entre ús-maneres d’avaluar i ús-freqüència, s’ha fet un anàlisi en funció de la 
mitjana, és a dir, ús-mitjana. Aquesta mitjana serveix per veure si hi ha una tendència global o si es 
tracta de metodologies concretes. Com es pot veure a la taula 28, només es pot observar aquesta 
tendència generalitzada, en aquest cas, amb aquells que han escollit el centre educatiu com a 
organisme que hauria de participar en l’elaboració del currículum. 
 
 

6.3.4 Mètodes d’avaluació – Sistema Educatiu 
 
L’últim anàlisi d’aquesta sèrie consta d’observar si hi ha relació entre les preferències de sistema 
educatiu i els tipus d’avaluació. Seguint així la línia de la investigació que s’ha marcat per a l’estudi, que 
consta de buscar coincidències des de les diferents perspectives que te la ideologia. 
 

Pel que fa a la relació entre l’ús dels diferents tipus d’avaluació i l’ordenació dels diferents sistemes 
educatius, s’observa que no hi ha relació directa. 
 

  Relació lineal entre sistema 
educatiu privat i freqüència d’ús 

de les metodologies 

Discussió en grup Correlació -0.240 

Significativitat 0.036 
Taula 29. Relació lineal entre el sistema educatiu privat i l’ús de diferents tipus d’avaluació, calculada mitjançant la 

correlació Pearson 
 

En canvi, quan es parla de freqüència d’ús, de totes aquelles persones que apliquen una certa 
metodologia, s’observa que al professorat que usa discussió en grup el fa servir amb menor freqüència 
si ha marcat de forma més preferent un sistema educatiu privat. 
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6.4 Enquestes als futurs professors 
 
D’altre banda, com ja s’ha dit a la introducció s’han realitzat als i les estudiants del Màster en Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes que es realitza a la Universitat Politècnica de Catalunya, una enquesta similar a la que s’ha 
distribuït als professors i professores que estan exercint. Aquesta enquesta es pot observar a l’annex 
IV. El curs en que s’ha distribuït és el 2016/17. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat considerant les dades següents: 

 Univers del grup d’intervenció: total alumnes del curs, 44 alumnes 

 Marge d’error 9% 

 Nivell de confiança 90% 

 Mida de la mostra: 30 persones 

Analitzant aquesta mostra, fent servir les mateixes comparatives que s’han realitzat amb anterioritat 
s’observa: 
 

 Pel que fa a la relació metodologies d’aprenentatge i ideologia política 
o No s’observen correlacions 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’aprenentatge i educació i mercat laboral 
o No s’observen correlacions 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’aprenentatge i actors i currículum 
o Una correlació de -0.494 amb una significativitat de 0,009 pel que fa a l’ús de dossier 

entre aquells alumnes que usarien el dossier com a metodologia i han escollit la 
generalitat i l’administració local com a òrgans amb capacitat de crear currículum. Per 
tant, fan servir menys freqüentment aquesta metodologia que els que no l’han 
seleccionat. 

o Una correlació de 0,386 amb una significativitat de 0,047 entre aquells alumnes que 
han escollit famílies i alumnes com a ens que haurien de tenir capacitat per a crear el 
currículum i els que farien servir la metodologia d’aprenentatge de l’estudi individual. 
Per tant, fan servir més freqüentment aquesta metodologia que els que no l’han 
seleccionat. 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’aprenentatge i sistema educatiu 
o Una correlació de 0,396 amb una significativitat de 0,030 entre aquells que han escollit 

en ordre més preferent el sistema públic i que farien servir jocs de rol com a 
metodologia. Per tant, hi ha tendència en fer servir més els jocs de rol a mesura que 
els estudiants situen el sistema públic en un ordre superior. 

o Pel que fa als que escullen el sistema públic també es detecta que aquells que farien 
servir els deures com a metodologia la fan servir menys freqüentment (amb una 
correlació de -0,386 i una significativitat de 0,035). 

o Pel que fa al que escullen el sistema que combina centres públics, privats i concertats i 
els que farien servir la metodologia dels deures, es detecta com es fa servir amb major 
freqüència (amb una correlació de 0,442 i una significativitat de 0,014). 

o En relació als que escullen un sistema privat i usarien l’estudi de casos com a 
metodologia s’observa que la fan servir amb més freqüència quant millor es puntuat 
aquest sistema (amb una correlació de 0,373 i una significativitat de 0,046). 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’avaluació i ideologia política 
o Es pot observar una correlació de -0,378 amb una significativitat de 0,039 entre els i les 

estudiants que han respòs l’enquesta i l’ús de la metodologia de preguntes tipus V/F. 
Així doncs, s’observa com quant més d’esquerres és l’enquestat, té més probabilitat de 
fer-la servir. 

o També s’observa com aquells que fan servir la metodologia de proves amb informació i 
material, quant més a l’esquerra es situen amb més freqüència tendeixen a fer-la servir 
(correlació de -0,389 amb una significativitat de 0,041). 
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 Pel que fa a la relació metodologies d’avaluació i educació i mercat laboral 
o Es pot observar una correlació de -0,368 amb una significativitat de 0,045 entre els i les 

enquestades que farien servir la metodologia de proves de desenvolupament. Per tant, 
s’observa com aquelles persones quant més a favor estan de que l’educació es 
planifiqui en funció del mercat laboral, més probabilitat tenen de fer servir aquest tipus 
d’avaluació. 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’avaluació i actors i currículum  
o Pel que fa a les persones que han escollit famílies i alumnes com a ens que haurien de 

tenir capacitat per a crear el currículum i fan servir el mètode d’avaluació mitjançant la 
discussió en grup (prova oral), aquests el fan servir més freqüentment (amb una 
correlació de 0,520 i una significativitat de 0,005) 

 

 Pel que fa a la relació metodologies d’avaluació i sistema educatiu 
o Es pot observar com quant més preferentment situen el sistema privat, aquells que fan 

servir discussió en grup (prova oral) la empren amb més freqüència (correlació de 
0,456 amb una significativitat de 0,018). En aquest mateix sentit aquells que situen en 
major preferència el sistema amb centres privats i fan servir els tests de resposta 
múltiple, la usen amb menys freqüència.. 

o Per últim, es pot observar que aquelles persones que prefereixen un sistema que 
combina centres públics, privats i concertats i fan servir els tests de resposta del tipus 
V/F, els fan servir amb major freqüència (amb una correlació de 0,444 i una 
significativitat de 0,018) 
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7 Conclusions 
 
Després de l’anàlisi de l’estudi, es pot concloure que tot i no haver una correlació perfecte en tots els 
casos estudiats. Si que hi ha una tendència clara al fer ús de certes metodologies d’aprenentatge i 
d’avaluacions. 
 

7.1 Conclusions sobre les metodologies d’aprenentatge 

7.1.1 Metodologies d’aprenentatge i professorat en actiu 
 
En el cas de les metodologies d’aprenentatge és bastant significatiu que la gent, quant més a l’esquerra 
es posiciona més fa servir la metodologia de l’ABP. Aquesta metodologia s’associa al conjunt de 
metodologies anomenades actives i que s’associen a moviments alternatius a la pedagogia més 
tradicional i també a la pedagogia conductista, ambdues solen ser més associades a ideologies més 
conservadores i tradicionalistes. El mateix succeeix amb la metodologia dels debats, donat que és una 
metodologia que pretén fomentar l’aprenentatge entre iguals, contraposant idees i compartint 
argumentaris de tal forma que l’estudiant ha d’informar-se de diverses fonts i acabar fonamentant un 
discurs propi i al mateix temps rigorós. 
 
Seguint amb les metodologies d’aprenentatge, es important destacar en aquest aspecte com concorda, 
realment, de com els professors usen unes metodologies o unes altres en funció del que ells creuen. 
En el cas de les persones que estan molt d’acord amb que l’educació primària i secundària ha 
d’orientar-se en funció del mercat laboral, es pot observar com solen utilitzar metodologies associades 
amb el que una persona es podria trobar en el dia a dia. Jocs de rol, estudis de casos i xarxes socials, 
són metodologies que poden estar més relacionades amb el que una persona es pot trobar si 
desenvolupar determinades tasques a una empresa o si ha de buscar feina activament. Al cap i a la fi, 
una persona dins d’una empresa acaba desenvolupant un rol concret, s’enfronta a diverses 
problemàtiques a les que ha de trobar solució. A més, en el context actual, on l’ús d’internet i el 
coneixement de les xarxes socials es gairebé imprescindible. En contraposició amb aquest fet, es pot 
veure en aquesta mateixa comparativa, d’educació en funció del mercat laboral i les diverses 
metodologies, s’observa la tendència contraria. És a dir, la tendència marcada per aquelles persones 
que no creuen que l’educació s’hagi de fer d’una determinada manera en funció del mercat laboral. 
Aquests professors i professores solen usar els deures com a metodologia, l’ús d’aquesta manera de 
donar classes no està tan associada al que hauria de ser un entorn laboral en condicions normals. Ara 
bé, sorprenentment ens trobem que aquelles persones que estan molt convençudes de que l’educació 
ha d’estar en funció del mercat laboral i que fan servir la metodologia dels deures són els que més 
freqüentment fan servir aquesta metodologia. 
 
Altre vessant que s’ha estudiat, entre les diferents perspectives de la ideologia, és la relació entre les 
respostes a quins creuen que han de ser els actors que han d’elaborar el currículum, per part dels 
professors i professores, i les diverses metodologies. Analitzant les dades des de la perspectiva de més 
proximitat a menys proximitat s’observa que es fan servir més metodologies actives pel que fa a les 
relacions de més proximitat. Per exemple, quan es parla de que la comunitat escolar (famílies i 
alumnes) pugui definir el currículum acadèmic s’observa com es fan servir per part d’aquest col·lectiu 
els jocs de rol i, a més a més, com es deixen de fer servir les classes magistrals. Quan es parla del 
centre educatiu veiem com es tendeix a fer servir aprenentatge i servei, jocs de rol, puzles i debats a 
les xarxes socials, mètodes que a més de ser més actius, també es poden llegir en clau d’aportació a la 
societat, sobretot en el cas de l’aprenentatge i servei. A més pel que fa a quant de sovint es fan servir 
les metodologies també trobem com hi ha correlacions en l’ús de certes metodologies quan es parla 
tant del centre educatiu com de la comunitat escolar a l’hora d’elaborar el currículum. En el cas de les 
famílies i els alumnes s’observa com aquells professors que fan servir aprenentatge cooperatiu, 
tendeixen a fer-ne més ús i en el cas de que el centre educatiu pugui elaborar el currículum s’observa 
que es fa servir estudi de casos amb major freqüència, per part d’aquells professors que empren 
aquesta metodologia per impartir classes. A més d’aquestes apreciacions de força importància, també 
es veu amb que hi ha una correlació significativa entre la mitjana de les freqüències d’ús i l’elecció del 
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centre com a òrgan amb capacitat de decisió sobre el currículum. Això implica que en mitjana són els 
que més metodologies usen i amb major freqüència. 
En contraposició amb aquestes dades, observem com aquells professors i professores que pensen que 
la Generalitat ha de poder legislar sobre el currículum tendeixen a fer ús dels deures. 
Un altre fet que s’ha volgut comparar és la relació entre els diferents sistemes educatius, tenint en 
compte l’ordre de preferència dels enquestats, i les diferents metodologies d’aprenentatge. En aquesta 
comparativa  s’observa sobretot una contraposició que val la pena remarcar. Pel que fa a l’ús dels 
debats s’observa com mentre les persones que han escollit com a sistema públic en primera 
preferència solen fer més ús. Aquesta afirmació en contraposa amb les persones que han escollit un 
sistema que combini públic, privat i concertat, que és el que actualment tenim a Catalunya, en primera 
preferència solen no fer ús d’aquesta metodologia.  
En aquesta dicotomia sistema educatiu i metodologies docents també trobem correlació entre les 
persones que han escollit preferentment un sistema que combina únicament centres de titularitat 
pública i privada amb les classes magistrals. De forma que fan més ús d’aquesta metodologia. Així 
doncs, es pot veure com en aquelles metodologies amb les que s’ha trobat alguna correlació amb el 
sistema educatiu els que han marcat una tendència positiva amb el que anomenem metodologies 
actives són els que han escollit un sistema públic en la preferència màxima. 
 

7.1.2 Metodologies d’aprenentatge i futur professorat 

 
Entre el futur professorat, s’ha fet el mateix anàlisi, en aquest s’ha detectat que no hi ha correlació entre 
les metodologies que fa servir aquest col·lectiu i la seva posició en l’eix esquerra – dreta, ni el seu 
posicionament ideològic sobre si l’educació ha de tenir en compte el mercat laboral.  
 
Ara bé, sí que s’han detectat correlacions entre les metodologies d’aprenentatge que han seleccionat 
els diferents futurs professors i professores i  els actors i currículum que aquest mateix grup ha 
seleccionat. Així doncs, aquells que han escollit que la administració local ha de ser un actor que 
participi en l’elaboració del currículum tendeixen a fer més ús del dossier de l’estudiantat. A més a més, 
també s’ha identificat que aquells estudiants que pensen que la comunitat escolar (famílies i alumnes) 
han de tenir poder de decisió sobre el currículum tendeixen a usar amb més freqüència l’estudi 
individual, entre aquelles persones que fan servir aquesta metodologia. 
 
Pel que fa a l’elecció del sistema educatiu i les metodologies, s’observa que els alumnes del màster 
quant més al situen el sistema públic més tendeixen a usar jocs de rol i amb menys freqüència, aquells 
que posen deures, ho fan. Pel que fa als que puntuen en major preferència un sistema que combina 
centres públics, privats i concertats amb major freqüència usen la metodologia dels deures. Per últim, 
entre aquells que prefereixen un sistema privat, amb més freqüència usen la metodologia d’estudi de 
casos. 
 
A l’estudi que s’ha realitzat també s’ha volgut estudiar els mètodes d’avaluació i la seva relació amb la 
ideologia amb la intencionalitat d’avaluar el conjunt de les accions que es poden dur a terme dins l’aula 
pel que fa a les metodologies que es poden aplicar. 

7.2 Conclusions sobre les metodologies d’avaluació 

7.2.1 Metodologia d’avaluació i professorat en actiu 
 
Entre els professors en actiu, pel que fa a la relació entre les metodologies d’avaluació i la ideologia, es 
pot observar com no hi ha cap correlació, per tant, es pot dir que el fet d’escollir un mètode d’avaluació 
o altre no depèn necessàriament de la ideologia de cada professor, si no que pot respondre a altres 
motius personals. 
 
Igual que s’ha realitzat la comparativa amb les metodologies d’aprenentatge i l’opinió sobre si la tasca 
educativa s’ha de realitzar en funció del mercat laboral. En aquest cas, s’ha fet la comparativa de 
l’opinió sobre educació en funció del mercat labora i els mètodes d’avaluació. En aquesta comparativa 
s’ha trobat que hi ha una correlació negativa, i per tant, implica un major ús de proves de 
desenvolupament i de proves amb informació i materials. Aquest fet possiblement estigui relacionat al 
que succeeix al món laboral on documentar la tasca feta i consultar fonts d’informació externes esdevé 
part del dia a dia de qualsevol treballador. D’altra banda d’aquesta part de l’estudi també destacar que 
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en mitjana aquelles persones que estan d’acord amb que l’educació s’imparteixi en funció del mercat 
laboral també tenen tendència, en mitjana, a usar més mètodes d’avaluació amb major freqüència. 
 
En relació a la comparativa de la participació de diferents entitats a l’hora de fer el currículum i l’ús de 
les metodologies d’avaluació s’observa com en general els professors que consideren que ha de ser el 
centre educatiu una de les parts a l’hora d’elaborar el currículum tendeixen a fer ús de més 
metodologies d’avaluació que la resta, de fet s’ha trobat correlacions en el 50% de les metodologies 
d’avaluació per les quals s’ha preguntat. Això possiblement es produeix donat que per al professorat 
aquest òrgan és el que li és més proper, i per tant, li dona capacitat de maniobra a l’hora d’escollir 
quines metodologies aplicar. De fet, per la mateixa possible causa quan s’extreuen les dades de la 
freqüència d’ús es troba una correlació entre la mitjana i el centre educatiu com a elaborador del 
currículum.  
Altre dada important a destacar en aquesta comparativa és la tendència oposada pel que fa als que 
creuen que la generalitat ha de formar part de l’elaboració del currículum i les persones que creuen que 
l’administració ha de formar part. Mentre que els que estan d’acord amb la participació de 
l’administració central tendeixen a no usar preguntes de relacionar, els que creuen que la generalitat ha 
de participar en aquesta elaboració si que tendeixen a fer preguntes de relacionar. 
Entre el professorat que respon que l’administració local ha de formar part en la creació del currículum, 
s’observa com tendeix a usar el diari de camp, com ja succeeix amb el professorat que també ha 
marcat la opció de centre educatiu, però en contraposició tendeix a fer servir menys entrevistes 
personals, en contraposició al grup que marca l’opció de centre educatiu. Ara bé, aquest grup fa servir 
amb major freqüència com a mètodes d’avaluació el diari de camp i el treball cooperatiu. 
Per últim, aquells que pensen que les famílies i els alumnes han d’entrar en la negociació per fer el 
currículum, solen usar més preguntes d’ordenació i aquells que fan servir preguntes de 
desenvolupament, tendeixen a fer-les servir amb menor freqüència. 
 
En la última de les comparatives, que es dona entre la preferència dels professors en actiu per un o 
altre sistema educatiu i la metodologia d’avaluació, es pot observar com els professors que han escollit 
un sistema únicament privat i que fan servir la metodologia d’avaluació discussió en grup, la fa servir 
amb menor freqüència que la resta dels que han marcat aquesta opció. 

7.2.2 Metodologia d’avaluació i futur professorat 

 
Pel que fa a la relació de la ideologia que seleccionen els enquestats i la metodologia d’avaluació de 
preguntes tipus de V/F, quant més a l’esquerra es posicionen més possibilitats de que el futur 
professorat faci servir aquesta avaluació. A més en aquesta relació ideologia – mètode d’avaluació, 
quant més a l’esquerra amb més freqüència es fan servir les proves amb informació. 
 
La relació entre el professorat que està d’acord amb que l’educació ha d’estar relacionada al mercat 
laboral i els mètodes d’avaluació que utilitza. Quant més d’acord estan en que el mercat laboral ha de 
jugar un paper pel que fa a l’educació més probabilitat de fer ús de les proves de desenvolupament. 
 
També s’ha estudiat la relació dels mètodes d’avaluació i els actors que han d’intervindre en 
l’elaboració del currículum. D’aquest punt es destaca que aquelles persones que fan servir la discussió 
en grup i creuen que les famílies i els alumnes han de ser actors a l’hora d’elaborar el currículum 
tendeixen a usar més aquesta metodologia. 
 
Finalment, pel que fa a la relació del sistema educatiu i les metodologies d’avaluació. Els alumnes del 
màster quant més alt puntuen que el sistema ha de ser únicament privat fan servir amb més freqüència 
usen la discussió en grup i els que van puntuant el sistema que combina centres públics, privats i 
concertats amb més freqüència usen les preguntes del tipus V/F. 
 

7.3 Conclusions finals 
 
Pel que fa la comparativa que es pot extreure entre les dades de les enquestes dels futurs professors 
amb els futurs professors que han de esdevindre després de cursar el Màster en Formació del 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes que es realitza a la Universitat Politècnica de Catalunya, es pot observar com la majoria de 
les metodologies que es fan servir, no tenen cap correlació, i per tant tenen criteris associats a la 
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persona i que no han de tenir perquè dependre de la ideologia o de les opinions de cada individu. 
D’altra banda també s’observa que entre aquelles que si hi ha correlació no hi ha cap correspondència. 
De totes formes cal destacar, que així com hi ha algunes variables que si marquen tendència en 
mitjana, entre el grup de futurs professors i professores no s’observen aquestes tendències. 
 
En conclusió, es pot observar diferents correlacions entre les metodologies i les variables que 
s’extreuen de les preguntes relacionades amb la ideologia de cada professor o futur professors. Així 
doncs, es pot dir que es compleix la hipòtesi, tot i que no es pot concloure que no hi ha una relació 
generalitzada. 
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8 Futures millores 
 

El treball que s’ha redactat, és la investigació que s’ha realitzat al llarg de 4 mesos, sobre la relació 

entre diverses metodologies i la ideologia política del professor. Així doncs, veient la limitació temporal, 

espaial i de recursos que s’han hagut de respectar fan necessari planificar un conjunt de mesures que 

s’haurien de realitzar amb l’objectiu de tenir un estudi molt més acurat. 

La primera mesura que s’hauria de tenir en compte és l’ampliació del número d’enquestes, tot i que 

s’han pogut obtenir 104 enquestes, per tenir una mostra poblacional d’un estudi estàndard s’haurien 

d’haver recopilat 327 enquestes. Per haver pogut recollir aquest número d’enquestes òptim s’haurien 

hagut d’analitzar diversos factors, un possiblement la falta d’inversió per a poder distribuir la enquesta 

per més centres. D’altre banda haver tingut en compte el període en el que ens trobem, molts dels 

centres que no han distribuït les enquestes entre el seu professorat al·legaven que ja estaven 

participant en diversos estudis d’opinió, que per dates se’ls hi havien acumulat i que no podien 

distribuir-ne més. 

A més d’aquesta millora, a l’enquesta que es va distribuir es va preguntar la ideologia política 

enumerada de l’1 al 5 (sent 1 extrema esquerra i 5 extrema dreta), aquest fet ha provocat que ningú es 

consideri d’extrema dreta, fet que ja s’ha explicat a l’estudi de les dades. Així doncs, per tal de millorar 

l’estudi actual, preguntar també pel partit al que van votar a les últimes eleccions podria ser una eina 

útil per establir una perspectiva diferent de la ideologia. 

Per últim, per obtenir dades de la conducta del professorat, veient la fase de contextualització de 

l’estudi, es pot preveure que aquests resultats es puguin donar arreu del territori d’una manera similar, 

o no. Per tant, seria interesant fer una comparativa de que succeeix a tot el territori de Catalunya 

distribuint les enquestes per tots els centres de les diferents comarques. 
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ANNEX I: Els trenta punts de l’escola nova 
 

A continuació es transcriuen els 30 punts pels quals Adolphe Ferrière identificava que era una escola 

del moviment de “l’escola nova” tal i com Artur Martorell els va exposar a una conferència el 1963. 

Aquests 30 punts es poden trobar també al llibre “Cómo realitzar pràcticament una escuela nueva”, 

Barcelona: Nova Terra, 1965. 

 

1. L’escola nova és un laboratori de pedagogia pràctica. 

2. L’escola nova és un internat, perquè solament la influència total del medi dins del qual es mou i 

es desenvolupa l’infant permet fer una educació plenament eficaç. Això no significa que 

preconitzi el sistema d’internat com un ideal que cal aplicar sempre i a tot arreu: ben al contrari. 

La influència natural de la família, si és sana, és preferible sempre al millor dels internats. 

3. L’escola nova està situada a la natura, perquè aquesta constitueix el medi natural de l’infant. 

Però, per a la cultura intel·lectual i artística, és aconsellable tenir a prop una ciutat. 

4. L’escola nova agrupa els infants en cases separades i viu, cada grup de deu a quinze nens, 

sota la direcció moral i material d’un educador, amb el suport de la seva dona o una 

col·laboradora. Cal que no es privi els infants d’una influència femenina adulta ni de l’atmosfera 

familiar, que no poden proporcionar els internats-casernes. 

5. La coeducació. 

6. L’escola nova organitza treballs manuals per a tots els infants durant una hora i mitja, almenys, 

cada dia, en general. 

7. Entre els treballs manuals, la fusteria ocupa el primer lloc. El conreu de la terra i la cria 

d’animals petits entren en la categoria de les activitats que tot infant estima i caldria que 

pogués dur-les a terme. 

8. Al costat dels treballs programats, es concedeix un lloc als treballs lliures, que desvetllen el gust 

dels nens i els desperten l’esperit d’intervenció i el seu enginy. 

9. La cultura del cos està assegurada per la gimnàstica natural, tant com pels jocs i els esports. 

10. Els viatges, les excursions i els campaments tenen un paper important en l’escola nova. 

11. En matèria d’educació intel·lectual, l’escola nova procura obrir l’esperit a una cultura general del 

raonament, més que una acumulació de coneixements memoritzats. 

12. La cultura general es complementa amb una especialització, primer espontània, després 

sistematitzada, que desenvolupa els interessos i les facultats de l’adolescent en un sentit 

professional. 

13. L’educació es basa en els fets i les experiències. L’adquisició dels coneixements surt 

d’observacions personals o, en el seu lloc, de les que els altres han recollit en llibres. La teoria 

segueix, en qualsevol cas, la pràctica; no la precedeix mai. 

14. L’educació es fonamenta en l’activitat personal de l’infant. 

15. L’educació es fonamenta, en general, en els interessos espontanis de l’infant. Les actualitats de 

l’escola o de l’ambient generen activitats ocasionals, que ocupen lloc rellevant en l’escola nova. 

16. El treball individual del nen. 

17. El treball col·lectiu o en equip. 

18. L’ensenyament pròpiament dit es limita al matí. A la tarda, es dediquen una o dues hores, 

segons l’edat, a l’estudi personal. 

19. S’estudien poques matèries cada dia: una o dues solament. La diversitat neix de la manera de 

tractar-les, més que de les matèries tractades. 

20. S’estudien poques matèries cada mes o cada trimestre. 

21. L’educació moral, com la intel·lectual, no s’ha d’exercir de fora a dins, per l’autoritat imposada, 

sinó de dins a fora, per l’experiència i la pràctica gradual del sentit crític i la llibertat. Sobre la 

base d’aquest principi, algunes escoles noves han aplicat el sistema de la república escolar. 

22. A manca d’un sistema democràtic integral, en la majoria d’escoles noves els infants elegeixen 

delegats, amb una responsabilitat definida. 
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23. Càrrecs socials de tot tipus poden proporcionar un auxili mutu efectiu. Aquests càrrecs, al 

servei e la comunitat, es confien de manera successiva als petits ciutadans. 

24. Les recompenses consisteixen a proporcionar als nens ocasions d’incrementar la seva 

creativitat. S’apliquen als treballs lliures i desenvolupen així l’esperit d’iniciativa. 

25. Els càstigs estan en consonància amb la falta de comesa. És a dir, tendeixen a posar els nens 

en condicions d’aconseguir millor, pels mitjans apropiats, la finalitat que es creu apropiada, que 

han aconseguit malament o que no han aconseguit. 

26. L’emulació té lloc, sobretot, per la comparació feta per l’infant entre el seu treball present i el 

seu treball passat, i no exclusivament per la comparació del seu treball amb el dels seus 

companys. 

27. L’escola nova és un ambient de bellesa. 

28. L’escola nova practica la música col·lectiva: cant o orquestra. 

29. L’educació de la consciència moral es practica a moltes escoles noves amb narracions i 

lectures que provoquen en els infants reaccions espontànies, veritables judicis de valor que, a 

mesura que es van repetint i accentuant, acaben relacionant-se més estretament amb ells 

mateixos i els altres. 

30. L’educació de la raó pràctica consisteix, en particular entre els adolescents, en reflexions i 

estudis sobre les lleis naturals del progrés espiritual, individual i social. La majoria de les 

escoles noves observen amb una actitud religiosa no confessional o interconfessional, però 

amb una gran tolerància respecte dels ideals diversos, per tal com encarnen un esforç, d’acord 

amb el desenvolupament espiritual de la persona. 
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ANNEX II: Enquesta inicial 
 

Part 1 – Sobre el sistema educatiu 

 

Edat: 

  

Població on vius: 

  

Població on imparteixes classe: 

  

Ordena en una escala del  1 al 6 (on 1 és la millor opció i 6 és la pitjor) qui creus que ha de decidir 

quins són els continguts que defineixen el currículum del curs acadèmic 

L’Estat 

central 

La Generalitat L’ajuntament L’escola El professor L’estudiant 

            

  

  

Ordena en una escala del 1 al 4 (on el 1 és la millor opció i el 4 és la pitjor) quin sistema educatiu, a 

l’educació primària i secundària, trobes més adequat. 

Públic Privat Públic- privat Públic- privat-

concertat 

        

  

  

Llegeix la següent expressió i marca del 1 al 5 (on l’1 és estic molt d’acord i el 5 molt en desacord) 

l’opinió que et mereix: 

“Penso que l’educació a primària i secundària ha d’orientar-se en funció del mercat laboral" 

  

1 2 3 4 5 

 

Part 2 – Estratègies per a l’aprenentatge 

 

Indica quins mètodes d’aprenentatge uses i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre: 

  

● Estudi de casos 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● ABP o PBL (aprenentatge basat en projectes o project based learning) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Jocs de rol 

o    Mai o la desconec 
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o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Debats dirigits 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Dossier de l’estudiantat 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Ludificació (Gamification) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Classes magistrals 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Aprenentatge Cooperatiu 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Puzzles 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Debats en xarxes socials 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Aprenentatge i servei 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

 

Indica quins mètodes d’avaluació uses i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre: 

  

● Preguntes de resposta múltiple (test de resposta múltiple) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Preguntes del tipus verdader /fals 

o    Mai o la desconec  
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o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Preguntes de relacionar (columnes diferents amb conceptes a relacionar) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Preguntes d’ordenació (llistat a ordenar) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Proves de desenvolupament 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Resolució d’exercicis 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Prova amb informació i materials 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Discussió en grup (prova oral) 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Entrevista personal 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Treballs cooperatius 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Portafoli 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 

● Diari de camp 

o    Mai o la desconec 

o    Poc sovint 

o    De tant en tant 

o    Freqüentment 
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Part 3 – Preferència política 

 

Partit que votaries a les properes eleccions entre els següents: 

● PSC 

● PDECat 

●  CUP 

●  C’s 

● CSQP 

● ERC 

● PP 

● No voto perquè no crec en la política institucional 

● No voto perquè no em convenç cap 

● Altres(indica quins) 

 

Quin grau d’implicació política tens: 

 Ostento càrrec dins d’una organització política 

 Estic afiliat/da a un partit i/o sindicat 

 Sóc simpatitzant d’un partit i/o sindicat 

 Sóc votant d’un partit polític i/o sindicat 

 No tinc cap implicació política 

 No sóc votant de cap partit polític/sindicat en concret 
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ANNEX III: Enquesta distribuïda entre el professorat 
 

Part 1 – Dades generals  

Identitat de gènere:  

● Home 

● Dona 

● Altre 

Anys que portes en la docència: 

Comarca on imparteixes classe: 

Part 2 – Sobre el sistema educatiu 

Marca qui creus que ha de decidir quins són els continguts que defineixen el currículum del curs 

acadèmic 

 

L’administr

ació 

central 

La Generalitat 

de Catalunya 

L’administració 

local 

La direcció del 

centre educatiu 

La comunitat 

escolar: 

famílies i 

alumnes  

 

Ordena en una escala del 1 al 4 (on el 1 és la pitjor opció i el 4 és la millor) quin sistema educatiu, a 

l’educació primària i secundària, trobes més adequat. 

Públic Privat Públic- privat Públic- privat-

concertat 

        

 

Llegeix la següent expressió i marca del 1 al 5 (on l’1 és estic molt en desacord i el 5 molt d’acord) 

l’opinió que et mereix: 

“Penso que l’educació a primària i secundària ha d’orientar-se en funció del mercat laboral"  

1 2 3 4 5 

 

 

 



60 

Educació i política 

Part 3 – Preferència política 

En un interval de valors del 1 (extrema esquerra) a 5 (extrema dreta) en quina posició o valors  

consideres està situada la teva ideologia o orientació política 

1 2 3 4 5 

 

Part 4 – Estratègies per a l’aprenentatge 

 Indica quins mètodes d’aprenentatge uses i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre: 

 El 
desconec 

Mai Poc sovint De tant en tant Freqüentment 

ABP o PBL 

(aprenentatge 

basat en 

projectes o 

project based 

learning) 

 

     

Jocs de rol      

Debats dirigits      

Deures de casa      

Dossier de 

l’estudiantat 

 

     

Ludificació 

(Gamification) 

 

     

Aprenentatge i 

servei 

     

Classes 

magistrals 
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Aprenentatge 

Cooperatiu 

     

Estudi individual      

Puzzles      

Debats en xarxes 

socials 

     

Estudi de casos      

  

Indica quins mètodes d’avaluació uses i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre: 

 El 
desconec 

Mai Poc sovint De tant en tant Freqüentment 

Preguntes de 

resposta múltiple 

(test de resposta 

múltiple) 

     

Preguntes del 

tipus verdader 

/fals 

     

Preguntes de 

relacionar 

(columnes 

diferents amb 

conceptes a 

relacionar) 

     

Preguntes 

d’ordenació (llistat 

a ordenar) 

     

Resolució 

d’exercicis 

     

Proves de 

desenvolupament 
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Prova amb 

informació i 

materials 

     

Discussió en grup 

(prova oral) 

     

 Entrevista 

personal 

     

Portafoli      

Treballs 

cooperatius 

     

Diari de camp      
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ANNEX IV: Enquesta distribuïda entre els futurs professors 
 

Part 1 – Dades generals 

Identitat de gènere:  

● Home 

● Dona 

● Altre 

 

Part 2 – Sobre el sistema educatiu 

Marca qui creus que ha de decidir quins són els continguts que defineixen el currículum del curs 

acadèmic 

 

L’administr

ació 

central 

La Generalitat 

de Catalunya 

L’administració 

local 

La direcció del 

centre educatiu 

La comunitat 

escolar: 

famílies i 

alumnes  

 

Ordena en una escala del 1 al 4 (on el 1 és la pitjor opció i el 4 és la millor) quin sistema educatiu, a 

l’educació primària i secundària, trobes més adequat. 

Públic Privat Públic- privat Públic- privat-

concertat 

        

 

Llegeix la següent expressió i marca del 1 al 5 (on l’1 és estic molt en desacord i el 5 molt d’acord) 

l’opinió que et mereix: 

“Penso que l’educació a primària i secundària ha d’orientar-se en funció del mercat laboral"  

1 2 3 4 5 
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Part 3 – Preferència política 

En un interval de valors del 1 (extrema esquerra) a 5 (extrema dreta) en quina posició o valors  

consideres està situada la teva ideologia o orientació política 

1 2 3 4 5 

 

Part 4 – Estratègies per a l’aprenentatge 

Indica quins mètodes d’aprenentatge faries servir i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre 

 El 
desconec 

Mai Poc sovint De tant en tant Freqüentment 

ABP o PBL 

(aprenentatge 

basat en 

projectes o 

project based 

learning) 

 

     

Jocs de rol      

Debats dirigits      

Deures de casa      

Dossier de 

l’estudiantat 

 

     

Ludificació 

(Gamification) 

 

     

Aprenentatge i 

servei 

     

Classes 

magistrals 
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Aprenentatge 

Cooperatiu 

     

Estudi individual      

Puzzles      

Debats en xarxes 

socials 

     

Estudi de casos      

  

Indica quins mètodes d’avaluació faries servir i amb quina freqüència al llarg d’un trimestre 

 El 
desconec 

Mai Poc sovint De tant en tant Freqüentment 

Preguntes de 

resposta múltiple 

(test de resposta 

múltiple) 

     

Preguntes del 

tipus verdader 

/fals 

     

Preguntes de 

relacionar 

(columnes 

diferents amb 

conceptes a 

relacionar) 

     

Preguntes 

d’ordenació (llistat 

a ordenar) 

     

Resolució 

d’exercicis 

     

Proves de 

desenvolupament 
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Prova amb 

informació i 

materials 

     

Discussió en grup 

(prova oral) 

     

 Entrevista 

personal 

     

Portafoli      

Treballs 

cooperatius 

     

Diari de camp      

 


