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treball de conciliació que ofereixi propos-
tes i alternatives interdisciplinàries, glo-
bals i interrelacionades amb altres esferes
de la societat. Hem de contemplar el sis-
tema educatiu com un subsistema més de
la nostra societat que, inevitablement,
s’interrelaciona amb els altres. 

Per tant, és necessari realitzar una refle-
xió i una anàlisi sobre aspectes globals de
la professió docent que ens permetin tenir
una visió de conjunt sobre el tema. Una
reflexió global que estigui per damunt dels
aspectes més tècnics de la professió, que
sobrepassi la perillosa vulgaritat per la
qual és fàcil deixar-se portar i que, alhora,
ens ofereixi elements de millora per a les
polítiques i les pràctiques de professiona-
lització docent. El debat contemporani i la
reflexió profunda que urgeix realitzar so-
bre la professionalització docent, la for-
mació i les implicacions polítiques que
comporta s’han de fer tenint en compte el
paper del professorat i de tota la professió
educativa, en l’actual context polític, so-
cial, econòmic i cultural; en les noves
competències científiques i pedagògi-

Avui, la professió docent importa, preo-
cupa, des de dins i des de fora, i es mani-
festa com una activitat pública davant la
qual tots i totes necessitem tenir una opinió. 

Per això, la professió docent, el sistema
educatiu i les transformacions que experi-
menta l’escola són objecte d’innombra-
bles debats, discursos i estudis, formals i
acadèmics. Parlar del mestre i la mestra
forma part de la pròpia quotidianitat de les
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famílies i de la ciutadania. Es parla del
mestre des de perspectives diferents,
també amb propòsits diferents.

Aquest interès aviva la importància dels
assumptes educatius. No obstant això,
també contribueix a desdibuixar la profes-
sió, a fer-la excessivament propera i fami-
liar, potser tan accessible i tangible que
habilita i converteix en legítims qualsevol
valoració o judici que recaigui damunt
seu. I si bé és cert que citar-los i convertir-
los en focus d’indagació i debat és quel-
com beneficiós, ara urgeix emprendre un
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pectes globals de la professió
docent que ens permetin tenir
una visió de conjunt sobre el
tema



algunes que s’acumulen de manera indivi-
dual al llarg de la carrera professional i
unes altres que són compartides i com-
partibles en les relacions amb altres
companys i companyes. Sota aquesta
perspectiva, donar la paraula al professo-
rat i facilitar els mitjans i els canals neces-

saris per fer arribar el seu discurs d’expe-
riència a uns altres docents (en formació
o en exercici) és un assumpte prioritari
per a les polítiques i les pràctiques de
desenvolupament professional del profes-
sorat i un impuls per armar un coneixe-
ment més sòlid i contextualitzat sobre la
professió docent.

És necessari crear i reforçar iniciatives
que recuperin els discursos que circulen
sobre el professorat en les esferes políti-
ques, científiques i acadèmiques, també
en les quotidianes i vulgars; iniciatives
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ques que requereix la professió en
aquesta societat denominada postindus-
trial o del coneixement; en l’anàlisi de les
etapes formatives, inicial o permanent, i
en la millora de les condicions laborals i del
clima de les escoles i els instituts.

D’altra banda, la investigació educativa no
és creïble entre docents i administradors. I
les raons són moltes. Potser perquè s’a-
llunya de les problemàtiques reals de l’es-
cola o perquè es protegeix mitjançant un
llenguatge tècnic i científic que no té res a
veure amb el llenguatge i la simbologia
pròpia de les cultures escolars. Al final, hi
ha molts canvis que succeeixen en la
pràctica, en comptes de seguir els resul-
tats procedents de la investigació, ema-
nen de punts de vista nous i de processos
motivats de reflexió, debat i experimenta-
ció protagonitzats pels mestres i les mes-
tres. L’ensenyament, a diferència d’altres
professions, no se sustenta tot en evidèn-
cies científiques. Opera, en gran mesura,
sobre la base de la pràctica i el consens
professional. Les bones idees, les expe-
riències resolutòries i aquelles que, en
l’ensenyament, produeixen satisfacció i
condueixen a l’aprenentatge es queden
sovint en la dimensió de les certeses sub-
jectives dels mestres i les mestres. N’hi ha

L’ensenyament, a diferència
d’altres professions, no se sustenta
tot en evidències científiques

Caldria invertir esforços per
atorgar més protagonisme al
professorat en la seva formació
i en la investigació educativa
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bueixi a estendre i fer créixer el propi ob-
servatori. Entre els que ens plantegem en
els anys propers, figuren els següents:

Revisió dels conceptes d’educació, for-
mació i professió que predominen en la
societat actual: quins principis són deri-
vats de l’entorn socioeconòmic, de les
creences i dels valors i de les discipli-
nes científiques, així com del model
professional i de formació i de les fun-
cions específiques del professorat. 
Anàlisi dels canvis socials i de les ne-
cessitats futures de la nostra societat,
anticipant així quina serà la funció de
l’educació, de la institució educativa i
del professorat en aquest nou marc. 
Estudi de la situació actual de l’ense -
nyament en l’educació obligatòria, és a
dir, anàlisi internacional de les caracterís-
tiques i les necessitats de l’alumnat i dels
docents, amb la finalitat de deduir les
competències del professorat per respon-
dre de manera crítica a les exigències
curriculars, pedagògiques i professionals. 
Anàlisi de la situació actual de la forma-
ció inicial i permanent del professorat de
totes les etapes educatives, dels models
i les modalitats utilitzats, de les pràcti-
ques didàctiques, curriculars i organitza-
tives, realitats i innovacions que s’estan
duent a terme a nivell internacional.
Promoció de la investigació del profes-
sorat i comunicació dels resultats. La
producció científica ha d’oferir un marc
en el qual es basin les decisions educa-
tives, per això és imprescindible fer més

i centres de formació europeus i més de
quinze universitats pertanyents a l’Amè-
rica Llatina. L’observatori es dirigeix a fo-
mentar la difusió permanent de reflexions
especialitzades sobre polítiques educati-
ves i qüestions pedagògiques de rellevàn-
cia especial per al professorat, així com la
realització de diverses accions que per-
metin establir l’intercanvi i la col·laboració
entre institucions i professionals perta -
nyents a l’àmbit de l’educació i la formació
docent. 

Sota un enfocament flexible i interdiscipli-
nari, l’OBIPD pretén oferir informació i ar-
guments suficients que potenciïn la
iniciativa i l’autonomia del professorat en
el desenvolupament de propostes d’inves-
tigació i formació.

Moguts per aquestes inquietuds, oferim a
continuació alguns motius pels quals es-
devé important observar la professió do-
cent, un decàleg d’idees que, al seu torn,
ens permeten justificar la creació de l’O-
BIPD i que ens atorguen el beneplàcit de
realitzar una crida general que contri-

que els sotmetin a anàlisis i que facilitin
un debat en el qual conflueixin tots els
sectors i els agents actius en l’educació.
Es tracta de retornar a l’educació un pa-
per privilegiat en el conglomerat de sub-
sistemes que influeixen en el
funcionament de les societats i reconèixer
i explicitar, amb més claredat, les inter-
connexions i les influències que es pro-
dueixen entre tots. Finalment, caldria
invertir esforços per atorgar més protago-
nisme al professorat en la seva formació i
en la investigació educativa. Treballar per
establir vincles entre la pròpia investiga-
ció, la pràctica i les polítiques educatives,
i concedir als professors el rol d’investiga-
dors de la seva pròpia experiència, dis-
senyadors del seu desenvolupament
professional i informants clau que comuni-
quin a acadèmics i responsables polítics
aquelles qüestions importants que con-
cerneixen la professió.

L’Observatori Internacional de la Professió
Docent –OBIPD (www.ub.edu/obipd)–
neix com a iniciativa d’un grup d’institu-
cions i professionals interessats en l’es-
tudi, l’anàlisi i la millora de la pràctica
professional del professorat de totes les
etapes i nivells educatius. L’observatori,
en l’actualitat, és un espai reconegut i afa-
vorit per la Universitat de Barcelona i
constituït per més de deu universitats

Sobre l’Observatori Internacional
de la Professió Docent 

Sota un enfocament flexible i
interdisciplinari, l’OBIPD pretén
oferir informació i arguments
suficients que potenciïn la ini-
ciativa i l’autonomia del pro-
fessorat



cin explícites les experiències viscudes
en la professió, les cultures en acció i
els sabers que s’originen en la pràctica,
traslladant, a més, els resultats d’a-
questa reflexió a la formació del profes-
sorat i al disseny de noves polítiques de
desenvolupament professional.

L’observatori pretén establir criteris de
professionalització que afavoreixin una
formació inicial i permanent millor, i ho fa
amb una àmplia participació de diversos
sectors socials i de persones implicades
en la formació del professorat: els ensen-

yants en exercici (entre els quals cal es-
mentar de manera explícita aquells que
estan agrupats en moviments de renova-
ció pedagògica o en altres associacions),
els departaments universitaris, els diver-
sos organismes públics o privats que rea-
litzen tasques educatives i els dedicats a
la formació inicial o permanent del profes-
sorat. 

Aquest article fou rebut a GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA el
mes de gener de 2012 i acceptat el mes de juliol de 2012 per
ser-hi publicat.
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accessibles i comprensibles els resul-
tats que se’n derivin. 
Creació i foment d’espais de debat i de
construcció que interconnectin i que fa-

L’observatori pretén establir cri-
teris de professionalització que
afavoreixin una formació inicial
i permanent millor, i ho fa amb
una àmplia participació de di-
versos sectors socials i de perso-
nes implicades 


