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En primer terme, voldria fer pa 
les, abans d'abordar el tema de la 
formació del professorat i la Refor
ma Educativa, que en aquest país 
qualsevol Reforma del Sistema 
Educatiu té en els darrers temps 
una durada aproximada de dos 
decennis. Aixo ás valid al marge 
de la magnitud de la reforma que 
proposa. Aquesta constatació ás 
únicament indicativa de la neces
sitat d'implicar els diversos sectors 
en una proposta que assentara 
les línies educatives del país du
rant molts anys i que -com abans 
ho han fet altres estructures del 
Sistema Educatiu- ens definira un 
ti pus de professor tant pedagogi
cament com socialment. 

La Reforma, o más ben dit les 
diverses reformes que el Ministeri 
d'Educació ens avanc¡a, ás más 
que una reestructuració del Siste
ma Educatiu o que una analisi críti
ca de les grans deficiencies 
d'aquest sistema. És el marc ideo
logic i professional en que la majo
ria deis professors ens mourem 
durant molts anys. 
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1. El professorat 

Ningú no dubta, els actuals ad
ministradors tampoc, que qualse
vol reforma de I'estructura del Sis
tema Educatiu, i la seva millora 
quantitativa i qua"litativa, ha de 
comptar amb el suport del profes
sorat. En qualsevol transformació 
el professorat ha d'entreveure no 
tan sois un perfeccionament de la 
formació deis infants i del Sistema 
Educatiu que I'envolta, sinó 
també un benefici professional 
que I'estimuli a portar a la practica 
allo que la reforma els demana. 
Aquest és un aspecte fonamental 
si acceptem que el professorat és 
la clau de volta de qualsevol pro
cés que impliqui una millora de la 
qualitat deis elements del Sistema 
Educatiu (funcionals, materials i 
humans), ja que són en primer i 
darrer terme els executors de les 
propostes reformistes. 

Sense la participació del pro
fessorat, qualsevol procés de re
forma esdevé una ficció o un mi
ratge on es reflectira una reforma 
enganyosa o únicament un canvi 
terminologic. 

Pero, si aixo que és tan evi
dent ha quedat sovint explicitat en 
paraules i documents, no ha estat 
així a I'hora deis fets. Encara que 
volguéssim analitzar la política de 
professorat que es duu a terme a 
les diverses comunitats autono
mes (em refereixo sobretot a la 
política de perfeccionament, no 
com a mera "renovació tecnica" 
puntual sinó com a Projecte Edu
catiu, i ho podríem estendre 
també a la forrnació inicial), aques-
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ta analisi no seria possible per una 
raó obvia: no existeix una veritable 
política de perfeccionament i 
totes les accions en aquest sentit 
es limiten a declaracions de bones 
intencions o a experiencies a'illa
des que depenen més d'accions 
puntuals, o d'iniciatives personals 
i polítiques, que no pas d'una pla
nificació acurada i sistematica on 
les realitzacions concretes són la 
conseqüencia d'un diagnostic 
previ de la situació, En aquest 
sentit, una política conseqüent ha 
de recopilar previament dad es, 
analitzar-Ies quantitativament i 
qualitativament i finalment fer una 
pro posta als professionals impli
cats amb una prospectiva de futur, 
Actualment, els ensenyants de 
qualsevol nivell pateixen aquesta 
manca de coherencia entre les pa
raules j els fet5, entre els propo
sits i les realitats, 

Aquesta Reforma hauria de 
significar un revulsiu per al plante
jament de la qüestió del professo
rat, cosa que sera molt útil per al 
Sistema Educatiu (per descom
ptat que faig una analisi sectorial, 
ja que altres aspectes reformadors 
poden beneficiar altres camps 
com I'augment de I'escolarització 
o la relació educació-treball), En 
cas contrari, en un futur no gaire 
lIunya haurem de comptar aquests 
esforeros entre ,els irrecuperables, 

2. El professorat i la refor
ma. Que diu? 

Una analisi del document pre
sentat pel Ministeri per a la seva 
discussió permet detectar els di-
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versos qualificatius que els redac
tors han fet servir per designar el 
professorat. la polisemia termino
logica en aquest camp és amplia i 
es pateix, sobretot, a partir de la 
Llei de 1970. Hi trobem mestres, 
educadors, professors, docents i 
professionals, entre els quals pre
domina el terme professor tal com 
mostra el buidat exposat en 
I'annex. Quan el projecte parla 
d'educació Infantil, el terme em
prat acostuma a ser educador; 
mestre hi surt poc i caracteritza so
bretot I'ensenyament primari, i 
professor apareix molt en les parts 
dedicad es a Secundari i al profes
sorat (en aquesta última part 
s'esmenta molt el terme docent), 
Podríem dir, tenint en compte la 
imprecisió del document en 
aquestes categoritzacions, que 
s'observa una tendencia a carac
teritzar un educador d'educació 
infantil, un mestre d'ensenyament 
primari i un professor d'ensenya
ment secundari. 

En analitzar la part del docu
ment no dedicada específicament 
al professorat (on s'especifiquen 
els diversos graons del Sistema 
Educatiu), trobem I'educador 
d'escola infantil, considerat com a 
Diplomat en les Escoles Universi
taries, i el mestre d'ensenyament 
primari. El de secundari, aixo no 
obstant, mereix una analisi més 
detinguda, a causa de la confusió 
que el mateix document crea en 
I'apartat dedicat al professorat. 

El document exposa la forma
ció del professorat en 7 pagines i 
mitja, tot i que anteriorment ha 
anat fent esment del tema per 
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mitja de frases fetes i en aspectes 
relatius a titulació. Aquesta par
quedat en I'extensió hauria de 
compensar-se amb un aprofundi
ment del tema, aspecte en el qual 
el document també decep. 

En primer IIoc, no analitza les 
funcions de les actuals institu- . 
cions de formació del professorat. 
Durant molt de temps, les Escoles 
Universitaries han esperat una re
forma de soca-rel de la seva insti
tució i fins i tot ho han considerat 
fonamental, sobretot ara que, 
després de molts anys, moltes 
d'aquestes institucions i el seu 
professorat estan veritablement 
inserits en I'estructura universita
ria. El document ve a dir, sense 
cap mena de dubtes, que aques
tes institucions continuaran for
mant els educadors d'escola in
fantil i els de primaria. 

Pero tothom que lIegeixi el do
cument, hi trobara la possible pa
radoxa que hi ha entre els apartats 
19.7 i 19.8. En el primer es diu 
que els professors de secundaria 
podrien tenir estudis de lIicencia
tura i "otra opción considerada 
más viable por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y que situaría 
en las Escuelas Universitarias de 
Formación del profesorado la prin
cipal responsabilidad académica 
en la formación del profesorado 
que impartiría la docencia en este 
primer ciclo de secundaria". Qües
tió que ja esmentava (per raons 
merament administratives i de fun
cionariat) el document de discus
sió sobre l'Estatut del professorat 
retirat al seu dia. El segon apartat. 
19.8, diu taxativament que "los 

profesores del segundo ciclo de 
la Educación Secundaria (14-16) y 
los de Bachillerato y Educación 
Técnico-Professional deberán ser 
licenciados· . 

Respecte a altres titulacions, 
parla d'especialistes (música, edu
cació física i idiomes) en I'en
senyament primari, del mestre o 
professor d'educació especial 
com una especialització posterior 
a I'ensenyament primari i del mes
tre d'adults. D'aquest últim parla 
amb una certa ambigüitat. ja que 
les Universitats intervindran en "la 
creación de programas formativos 
para la preparación de los distintos 
profesionales que desarrollen su 
actividad en este campo ... " 

Per acabar aquest apartat, cal 
esmentar que al lIarg de les set pa
gines i escaig el document única
ment esmenta els objectius d'una 
formació continuada (confonent
la, d'altra banda, amb la formació 
permanent) del professorat, dedi
ca quinze línies a la formació de 
formadors i comenta altres aspec
tes de difícil classificació com el de 
"reforzar los medios· per fer la for
mació permanent dins la jornada 
laboral o la hipotetica qüestió que 
"la Administración deberá poner 
los medios necesarios para incen
tivar el perfeccionamientoH

• 

3. El professorat i la refor
ma. Que no diu? 

Respecte a la formació inicial ja 
he comentat que el document no 
analitza les funcions actuals i les 
reformes possibles de les Escoles 
Universitaries, sinó que es limita a 
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distribuir titulacions. És possible 
que el document no vulgui 
interferir en I'elaboració deis en
senyaments que realitza la comis
sió número 15 del Consell d'Uni
versitats, pero aquesta manca 
d'unitat entre la reforma de 
I'ensenyament primari i secundari i 
la Universitat comportara a curt ter
mini contradiccions i friccions. Si la 
proposta universitaria no es co
rrespon amb I'esperit de la reforma 
o bé impedeix la titulació correcta 
deis professors de secundaria, es 
produira una de les primeres con
tradiccions, potser la primera, que 
abans esmentava. Quan es refor
ma un Sistema Educatiu s'ha de 
fer de baix a dalt, i no parcialrnent. 

Quant al professorat d'edu
cació infantil, no s'hi aclareix quins 
aspectes del Sistema s'hauran 
d'incentivar per pal.liar I'actual 
manca de formació deis educa
dors d'escoles bressol, els quals, 
com a mínim, per la titulació deis 
seu s professionals, s'incorporaran 
al Sistema Educatiu. 

La formació deis professors es
pecialistes de primaria i els 
d'educació especial i d'adults 
s'hauria de matisar més. Aquesta 
ambigüitat produira situacions de 
desconcert en les institucions de 
formació i als professors deis sec
tors afectats. 

L'opció taxativa del MEC, que 
els professors de primer cicle de 
secundaria es formin com els ac
tuals de cicle superior en les Es
coles Universitaries, és una afirma
ció massa agosarada en un ·pre
llibre" blanc i no té en compte al
tres aspectes que els merament 
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administratius. Una reforma 
d'aquest cicle no pot fer la impres
sió que canvia I'imprescindible 
perque tot continu·¡ igual. 

Si la reforma pretén un currícu
lum coherent de secundaria, 
aquest currículum no es podra dur 
a terme (ni tampoc les bones in
tencions en el sentit que a un ter
mini mitja tata la secundaria estara 
junta) si no hi ha una coherencia 
entre el professorat (status, forma
ció, obligacions laborals ... ) i una 
coherencia de Projecte Educatiu 
en els centres de secundaria. Dei
xar la formació del primer cicle a 
mans de les Escoles Universita
ries que hauran de fer aquesta for
mació en dos cursos (compten 
amb unes bases comunes abans 
d'entrar en I'especialització 
d'arees amb les practiques incor
poradas) és"una temeritat i pot'fer 
fracassar tota la reforma. 

Finalment, pel que fa al profes
sorat llicenciat de la segona etapa 
d'ensenyament secundari, el do
cument no n'analitza la manca de 
formació psicopedagogica ni obre 
vies de discussió i debat per en
treveure com aquests llicenciats 
podran aportar tot el que el docu
ment demana sense una formació 
psico-socio-pedagogica adequa
da. 

4. El professorat i la refor
ma: Elements per al debato 

Tot i així, s'ha d'agrair al Minis
teri un fet no gens habitual com és 
que abans de lIa~ar-se, i lIan~ar
nos, a I'aventura d'una reforma faci 
possible una discussió sobre els 
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aspectes a reformar. Oins 
d'aquests parametres voldria apor
tar alguns elements de discussió 
sobre el tema del professorat. 

En primer 1I0c, la qüestió del 
professorat, a que ja he fet refe
rencia, és tan important que 
s'hauria d'ampliar de manera que 
es pogués matisar la proposta. 
Seria convenient un document 
específic que permetés una dis- . 
cussió i un debat lIiures 
d'angoixes i de temors. Quan, en 
un document, tants interrogants 
no hi troben resposta, tenim la 
sensació que no s'ha reflexionat 
prou sobre el tema. 

La formació del professorat 
s'hauria de contemplar com un 
·continuum· dins el Sistema Edu
catiu. Cal fer una analisi de la for
mació inicial -i de la seva reforma 
qualitativa-, i de la formació perma~ 
nent tant pel que fa a I'estructura 
com al contingut (especialitats, 
mestre novell, mestre experimen
tat...). Una reforma no pot negligir 
tampoc les relacions laborals entre 
el professorat, ni la seva adequa
ció dins el Sistema en funció de 
I'edat, de les espectatives de pro
grés laboral, de I'especialitat do
cent o de la formació. 

O'altra banda, el document 
posa emfasi en I'augment de 
I'escolaritat de la població amb una 
oferta cultural més gran. Tot i que 
podríem estar d'acord amb aques
ta pro posta (j, per exemple, no 
allargar I'escolaritat deis nivells 
més baixos), hem d'evitar que els 
esfor~os aplicats en un determinat 
sector de la reforma ens impedei
xen ocupar-nos d'altres sectors 

(sobretot tenint un pressupost 
d'educació tan baix); d'aquesta 
manera evitare m fer de la reforma 
un disseny d'assistencia social en 
comptes del que pertoca, és a dir, 
d'una oferta educativa i cultural co
herent. 

Si es pretén que el professorat 
treballi en cicles, és fonamental 
preveure, d'una banda, el material 
de que disposara (j no basar-ho 
tot en la reforma curricular) i, de 
I'altra, establir mecanismes estruc
turals dins I'organització escolar 
que permetin la coherencia del 
cicle. I si, a més a més, a partir de 
I'ensenyament secundari s'amplia 
I'oferta amb diverses opcions, cal
dra preveure la no-discriminació 
de centres, zones i professors. 
Tot aixo, entre altres coses, dema
na una adequació de les plantilles 
docents i una política de perfec
cionament específica en el marc 
de plans de formació permanent 
per zones o centres. 

Per acabar aquesta breu refle
xió, vull fer veure la necessitat que 
el Ministeri es replantegi I'opció 
que els professors de secundaria 
de primer cicle es formin a les Es
coles Universitaries del Professo
rato Amb tres anys (si és que hem 
de considerar inviable incrementar 
els anys de formació de tot el pro
fessorat del Sistema, alternativa 
no menyspreable, si no és per 
utopica, en els actuals planteja
ments) ja n'hi ha prou per formar 
un professor d'escola infantil i pri
maria. Pel que fa al professor de 
secundaria. de primer i segon 
cicle, ha de ser llicenciat (el pro
fessorat de les Escoles Universita-
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ries intervindra en laseva formació 
mitjan~ant els departaments uni
versitaris especifics). 

Aquesta llicenciatura, unificada 
per a tota la secundaria, de 12 a 
18 anys, hauria de subdividir-se 
en credits per arees i materies es
pecifiques (per que no un diplo
mat generalista de ciencies, lIetres 
o expressió format a les facultats?) 
i en credits de psico-socio
pedagogia cursats als departa
ments corresponents (per que no 
un segon cicle universitari 
d'aquesta mena?). 

No vull establir diferencies 
entre el professor de secundaria 
de primer i segon cicle. Considero 
un error dividir la formació del pro
fessorat en funció deis dos cicles. 
Diverses experiencies ens de
mostren que la qualitat del profes
sorat en els cursos alts de batxille
rat o educació tecnica millora si 
aquests han treballat en cursos 
más baixos. Quan hom vol una co
herencia en tot el Sistema, cal es
tablir-Ia en tots els seus ambits: 
curricular, de formació, de cen
tres ... 

Tenint en compte que la forma
ció inicial m'ha ocupat tot I'espai 
disponible, deixo per a una altra 
ocasió I'analisi de la formació 
permanent (poc tractada en el do
cument que ens ocupa). De tota 
manera vull aprofitar I'ocasió per 
destacar-ne la importancia i dir que 
una reforma pot implicar el profes
sorat i evitar conflictes si s'enfoca 
com a política i laboral de perfec
cionament dins un Projecte Edu
catiu coherent j especific per 
zones. 
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Termes utilitzats per 
designar el professorat 

Próleg: 
Professor: 2 vegades 
Introducció: 
Professor: 3 vegades 
Part 1: 
Professor: 8 vegades 
Docent: 4 vegades 
Educador: 1 vegada 
Part 1/: 
Professor: 19 vegades 
Docent: 1 vegada 
Part 11/: 
Professor: 39 vegades 
Professional: 4 vegades 
Educador: 4 vegades 
Docent: 3 vegades 
Mestre: 3 vegades 
A rapartat de Formació del 
Professorat: 
Professorat: 16 vegades 
Docent: 8 vegades 
Mestre: 5 vegades 
Part IV: 
Professor: 4 vegades 
TOTAL 
Professor: 91 vegades 
Docent: 16 vegades 
Mestre: 8 vegades 
Educador: 5 vegades 
Professional: 4 vegades 
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La Reforma del Siste
ma Educativo ha de ser 
algo más que una sim
ple restructuración o 
que un análisis crítico 
de las grandes defi
ciencias que padece. 
Es el marco ideológico 
y profesional en que la 
mayoría de los profeso
res se moverán duran
te muchos años. Este 
artículo realiza un aná
lisis del documento 
presentado por el Insti
tuto de Educación y 
Ciencia para llevar a 
cabo un debate sobre 
lo que dice, no dice o 
tendría que decir sobre 
la formación del profe
sorado, partiendo de la 
constatación de que, 
sin su participación ac
tiva, todo proceso de 
reforma se convierte 
en una ficción o un es
pejo donde se reflejará 
una reforma engañosa 
o únicamente un cam
bio terminológico. 
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Abstracts 

Le réforme du systeme 
éducatif doit etre bien 
plus qu'une simple res
tructuration de celui-ci 
ou une analyse critique 
des déficiences dont il 
souffre. 11 s'agit du 
cadre idéologique et 
professionnel a 
l'intérieur duquella plu
part des enseignants 
travailleront pendant 
longtemps. Get article 
analyse le document 
présenté par le Ministe
re pour etre débattu, 
quant a ce qu'iI dit, ce 
qu'iI ne dit pas, et ce 
qu'il devrait dire a pro
pos de la formation des 
professeurs; I'auteur 
part de la constatation 
que sans la participa
tion des enseignants 
tout processus de ré
forme n'es qu'une fic
tion ou un mirage dans 
lequel se réflete une ré
forme mensongere ou 
un simple changement 
terminologique. 

The reform of the edu
cational system must 
be something more 
than a simple restruc
turing or a critical 
analysis of its major 
deficiencies. It is the 
ideological and 
professional framework 
in which most teachers 
will move for many 
years. This article anal
yzes the document 
presented by the Insti
tute of Education and 
Science to carry out a 
debate on what it says, 
what it does not say or 
what it should say 
about teacher training, 
based on the observa
tion that, whithout their 
active participation, 
any reform process will 
become a fiction or a 
mirror that will reflect a 
misleading reform or 
merelya change in ter
minology. 
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