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Barcelona, 02/12/2015 
 

L’INFORME THE TEACHING PROFESSION IN EUROPE: 
PRACTICES, PERCEPTIONS AND POLICIES (EURYDICE, 
JUNY 2015) 
 
 
El Consell de la Unió Europea defineix1 el desenvolupament professional de professors i formadors 
com una pota essencial per avançar cap a la millora de la qualitat i l’eficàcia de l’educació, i assen-
yala la necessitat d’emfatitzar la qualitat de l'ensenyament dels nous professors, de donar suport 
als professors novells per a la transició entre la seva formació inicial i l’inici de l’activitat professio-
nal, i d’augmentar la qualitat de les oportunitats de desenvolupament professional permanent del 
personal docent. A més, el Consell recalca la importància de la formació dels professors com a ele-
ment clau per incrementar la creativitat i la innovació en els processos educatius. 
 
La Comissió Europea apunta2 la necessitat de revisar i enfortir el perfil professional dels docents 
com a prioritat per a tots els estats membres. En aquest sentit, destaca les accions destinades a 
revisar l’eficàcia i qualitat acadèmica i pedagògica de la formació inicial, la millora de la competèn-
cia digital del professorat, així com la introducció de sistemes coherents i recursos adequats per al 
reclutament, selecció, iniciació i desenvolupament professional del professorat que s’estableixin 
d’acord amb competències clarament definides per a cada etapa de la carrera docent. 
 
Així mateix, el Consell de la Unió declara3 que la formació dels docents és una part de l'objectiu 
més ampli d'augmentar l'atractiu i la qualitat de la professió. Per a això, cal comptar amb mecanis-
mes de selecció adequada, mesures de contractació i retenció dels docents, una formació inicial 
eficaç, suport a l'inici de la vida professional, i un aprenentatge i desenvolupament professionals 
permanents al llarg de la mateixa, així com retroalimentació pedagògica i incentius per als docents. 
 
En línia amb aquestes prioritats, l’informe The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions 
and Policies ofereix una anàlisi comparativa dels diferents aspectes de la professió docent a Europa, 
amb la finalitat de proporcionar informació rellevant per a emprendre les polítiques que podrien 
servir a la seva millora. L'informe combina dades qualitatives sobre la normativa que regula els di-
ferents sistemes educatius, a partir d’informacions de la xarxa Eurydice, amb dades estadístiques 

																																																								
1 Consejo de la Unión Europea (2009). “Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)”. Diario Oficial de la Unión Europea (2009/C 119/02) 
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the 
Regions on Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes (COM/2012/0669 final) 
3 Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014 , sobre formación eficaz de los docents. OJ C 183, 14.6.2014, p. 22–25. 
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de l’estudi TALIS 2013 de la OCDE sobre les actituds, opinions, percepcions i pràctiques dels mes-
tres i directors d'escola—l’estudi inclou 22 països europeus— d’una banda, i material estadístic 
d'Eurostat / UOE sobre la població docent a Europa, de l’altra. És precisament en l’anàlisi global de 
les dades d'aquestes diferents fonts on rau el valor d’aquest treball. 
 
L’informe s’estructura sobre cinc eixos. El primer apartat aborda qüestions sobre demografia i con-
dicions laborals dels docents. Aquí s’inclouen elements com la composició del professorat per se-
xes i edats, el seu estatus laboral, les hores de feina o les condicions salarials. 
 
La segona part conté aspectes relatius a la formació inicial del professorat i les mesures 
d’acompanyament en els procés d’iniciació de l’activitat professional. S’hi descriuen els elements 
principals de la formació inicial dels docents i les principals tendències, així com l’existència i si-
tuació de programes formals per a la iniciació professional de mestres novells. 
 
En tercer lloc s’exposa la situació de la formació contínua dels docents. Es parla dels diversos tipus 
de programes, del grau de participació del professorat i de la percepció que els propis professio-
nals tenen sobre les seves necessitats d’aprenentatge. 
 
En quart lloc es planteja la qüestió de la mobilitat transnacional del professorat. Es descriuen els 
nivells actuals de mobilitat, les condicions, el moment i el perfil de professionals més mòbil, alhora 
que l’existència de programes regionals, nacionals o comunitaris que faciliten i financen aquesta 
mobilitat. 
 
Per últim, el cinquè apartat toca el tema de l’atractiu de la professió docent, que indica aspectes 
com accions de política pública per abordar la seva millora, la satisfacció dels docents amb la seva 
professió, o la percepció que aquests tenen de la valoració social de la seva feina.  
	

Demografia i condicions de treball 
	
La majoria dels docents són dones; els homes només representen un terç del professorat a Europa 
(32,2%). Aquesta tendència s’accentuarà en el futur, ja que només el 28,8% dels professionals més 
joves—menors de 30 anys—són homes. 
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Distribució	del	professorat	de	secundària	(CINE	2)	per	sexe	i	edat	

	
Font: Eurydice, amb dades d’Eurostat/UOE (abril de 2015) 

	
La professió docent està envellint; tan sols un terç del professorat és menor de 40 anys. El baix 
nombre de joves professors, juntament amb la jubilació dels més grans, pot produir problemes 
d’escassedat de professionals en alguns sistemes educatius. 

Distribució	del	professorat	de	secundària	(CINE	2)	per	edats	als	diferents	sistemes	europeus,	2010	

	
Font: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of 

the Regions on Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, COM/2012/0669 final. 

	
En relació a les condicions laborals, la immensa majoria de docents a Europa treballen en centres 
públics, o en centres privats sostinguts amb fons públics que segueixen les mateixes normes que 
els centres públics. Un anàlisi de la mostra de TALIS 2013 ens diu que una part important dels do-
cents dels centres privats són menors de 30 anys. 
 
L’estatus laboral dels professors varia entre països. La majoria dels casos inclosos a l’estudi ocupen 
els seus docents per la via de contractes de règim laboral. En alguns països, com Espanya, els pro-
fessors són funcionaris de carrera, o es contracten en un règim similar i distint dels treballadors del 
sector privat, com a Finlàndia. 
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Situació	laboral	del	professorat	de	secundària	(CINE	2)	d'acord	amb	les	normatives	centrals,	2013/14	

	
Font: Eurydice 

	
La majoria de països regula el nombre d’hores setmanals que els professors han de dedicar a la 
docència però, ja que la feina va més enllà de l’aula—tasques de planificació, avaluació, administra-
ció, etc.—alguns sistemes també inclouen regulacions relatives a les hores totals de feina o a les 
hores en les que cal que el professorat estigui disponible al centre. Alguns sistemes regulen només 
les hores de classe, i no especifiquen res en relació a les altres tasques.Bon exemple d'aquest cas 
és Itàlia o les comunitats belgues. Per altra banda, alguns només regulen les hores totals de tre-
ball—és el cas del Regne Unit (Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord)—amb la qual cosa s'atorga als 
centres i/o direccions la capacitat de decidir sobre el temps que els docents dediquen a cada tasca. 
 
En relació als salaris, l’informe presenta algunes dades relatives als salaris màxims i mínims com a 
percentatge del PIB per capità a cada país estudiat. Per una visió més completa de la qüestió, amb 
dades sobre salaris màxims i mínims i criteris de la progressió salarial país a país i en comparativa, 
veure l’informe de la Comissió Europea Teachers' and school Heads' Salaries and Allowances in Eu-
rope 2014/15 (setembre de 2015).  
 
A la majoria dels sistemes educatius europeus, els professors de secundària es poden jubilar al cap 
de 35 anys d'exercici, encara que en alguns països poden seguir treballant si ho desitgen. Els do-
cents es retiren amb la pensió completa un cop assolida l’edat de jubilació si han complert un 
nombre determinat d’anys de servei, que varia notablement de país a país—pot variar dels 15 als 
42 anys i escaig. 
	

Formació inicial del professorat i transició a la pràctica docent 
	
Hi ha tres elements clau en la formació inicial del professorat perquè pugui desenvolupar la seva 
tasca professional de forma exitosa: 1) el coneixement de la matèria, 2) la formació pedagògica i 
les habilitats per ensenyar, i 3) l’experiència pràctica a l’aula. 
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Amb dades de TALIS (OCDE, 2014), nou de cada deu professors a Europa han completat la formació 
inicial del professorat (91,2%). Una gran majoria d'aquests professors (80%) diuen que els seus es-
tudis inclouen els tres elements essencials sobre contingut, pedagogia i pràctica. En aquest punt, 
Itàlia (53,3%) o Espanya (63,2%) apareixen com a excepcions notables. 

Proporció	dels	docents	de	secundària	(CINE	2)	que	han	completat	un	programa	de	formació	inicial	que	inclou	contingut	de	l'en‐
senyament,	formació	pedagògica	teòrica,	i	pràctica,	2013	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 

	
Des de la política educativa, existeixen dues tendències en relació a la formació inicial del professo-
rat a Europa: 1) l’augment de les qualificacions requerides en la formació inicial, que inclou moltes 
vegades un màster del professorat, és el cas de 17 països de l’estudi, també de Catalunya i Espan-
ya, i 2) l’establiment d’esquemes de formació pràctica dels mestres al centre.  
 
Els nous mestres tenen accés a programes estructurats d’introducció a la pràctica docent a dues 
terceres parts dels països observats per l’estudi. Al voltant del 60% dels mestres novells diuen ha-
ver participat en programes formals d’iniciació a la professió, que en alguns casos consisteixen 
bàsicament en la guia d’un tutor més experimentat durant el primer any d’exercici. 
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Situació	de	la	fase	d'iniciació	dels	professors	qualificats	a	educació	secundària	(CINE	2),	d'acord	amb	les	normatives	centrals,	
2013/14	

	
Font: Eurydice 

	

Proporció	de	mestres	amb	no	més	de	cinc	anys	d'experiència	a	l’educació	secundària	(CINE	2)	que	han	participat	en	un	progra‐
ma	d’iniciació	formal	a	la	carrera	docent,	2013	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 
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Formació continua del professorat 
	
El coneixement del tema poques vegades sembla ser un problema, ni pels mestres nous ni pels més 
experimentats. No obstant això, només el 40% dels professors declaren sentir-se molt ben prepa-
rats en els aspectes pedagògics, i menys del 50% en els pràctics. 
 
Aquesta percepció contrasta amb el contingut de la formació contínua dels docents, que segons un 
60% dels professors adreça qüestions relacionades amb el coneixement i comprensió de la matèria 
curricular. 
 
Els professors expressen necessitats formatives en àrees com l’ensenyament a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, l’ús de les TIC i la seva aplicació en l’àmbit educatiu, governar la 
conducta dels estudiants a l’aula, o l'ensenyament en entorns multiculturals. 

Proporció	de	professors	d’educació	secundària	(CINE	2)	que	expressen	nivells	moderats	o	alts	de	necessitats	de	desenvolupament	
professional	en	relació	amb	14	temes,	2013	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 

	



	
	 	

	

	8	
	

FJB 

Al marge de les formes tradicionals de formació contínua, com els seminaris i conferències, les  
noves tecnologies han permès el sorgiment de nombroses xarxes per a la formació i acompanya-
ment professionals, més informals i basades en l’aprenentatge mutu entre professors i professores. 
 
La participació dels docents en la formació contínua és directament proporcional al estatus 
d’aquesta, que es refereix bàsicament a si és considerada un deure del professorat i si té incidència 
en la seva promoció professional. Es poden establir incentius i mesures de suport al professorat per 
sostenir la seva participació en formació contínua, com l’existència d’excedències pagades per mo-
tius d’estudis. 

Estatus	de	la	formació	contínua	del	professorat	d’educació	secundària	(CINE	2),	i	temps	mínim	requerit	anualment,	d'acord	amb	
les	normatives	centrals,	2013/14	

	
Font: Eurydice 

	

Mobilitat transnacional del professorat 
	
Menys d’un terç del professorat europeu diu haver fet una estada de com a mínim una setmana a 
l’estranger per motius professionals (27,4%). Els professors amb un grau més elevat de mobilitat 
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són els de llengües estrangeres (60%). Els motius principals d’aquestes estades són les visites amb 
estudiants (44,2%), l’aprenentatge de llengües (39,6%), i estades d’estudi durant la formació profes-
sional (37,8%). Només un de cada cinc mestres declara haver exercit la docència a l’estranger 
(20,4%). 

Distribució	dels	professors	d'educació	secundària	(CINE	2)	que	han	estat	a	l'estranger	per	motius	professionals,	durant	la	forma‐
ció	inicial,	com	a	docents	en	exercici,	o	ambdós,	2013	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 

	
La meitat dels països inclosos a l’estudi tenen programes nacionals o regionals de mobilitat trans-
nacional del professorat. No obstant això, aquests no són per si sols determinants del grau de mo-
bilitat dels docents, que majoritàriament es mouen a través de programes comunitaris—Erasumus+ 
és la principal font de finançament de la mobilitat transnacional del professorat a Europa. 

Proporció	dels	docents	d’educació	secundària	(CINE	2)	que	han	estat	a	l'estranger	per	motius	professionals	amb	el	suport	d'un	
programa	de	mobilitat,	2013	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 

	

L’atractiu de la professió docent 
 
Alguns països han emprès mesures per monitoritzar l’oferta i la demanda de docents arran de les 
tendències demogràfiques que els exposen a possibles situacions d’escassedat de professionals 
docents, de manera que es puguin preveure les necessitats futures de personal. Al mateix temps, 
una dotzena de països han posat en marxa campanyes nacionals per millorar la percepció de la 
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professió entre la població, que poden consistir en anuncis televisius, webs o accions a les xarxes 
socials, per intentar atraure bons expedients a la docència davant la davallada del seu atractiu so-
cial. A Espanya, comunitats autònomes com el País Basc, Madrid o Andalusia han dut a terme cam-
panyes d'aquest tipus. 

Campanyes	nacionals	o	regionals	per	atreure	nous	professionals	a	la	carrera	docent,	2013/14	

	
Font: Eurydice 

	
	
Els mestres que estan satisfets amb el seu entorn escolar també estan satisfets amb la seva profes-
sió, i viceversa. Certs factors a l'escola, com l'avaluació dels mestres, una cultura de col·laboració, o 
les bones relacions professor-alumne es correlacionen positivament amb una major satisfacció en el 
treball. Per contra, les condicions laborals—tret del salari—no tenen una gran incidència. 
 
En general, els professors estan satisfets o molt satisfets amb la seva professió, però consideren 
que la societat no la valora prou, una percepció que empitjora amb l'edat. L'evolució dels nivells 
salarials en relació als anys de servei pot tenir una relació amb la percepció dels docents del valor 
donat per la societat a la professió. Els docents perceben una valoració social de la docència més 
baixa en sistemes amb progressió salarial escassa i que requereix molts anys de servei, i al contra-
ri, una percepció del valor social per sobre la mitjana quan l'increment salarial és notable i reque-
reix menys anys d'exercici professional per assolir-lo. 
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Relació	entre	l'augment	relatiu	dels	salaris	a	l'educació	secundària	(CINE	2),	la	durada	del	servei	requerit	per	assolir	el	salari	
màxim,	i	la	percepció	dels	docents	sobre	com	la	societat	valora	la	seva	professió,	2013/14	

	
Font: Eurydice, a partir de les dades de TALIS 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aquest document és una síntesi en versió catalana de l'informe “TheTeaching Profession in Europe” 
presentat a Barcelona el 10 de desembre de 2015 en el marc del projecte "Perspectives Internacio-
nals d'Educació" de la Fundació Jaume Bofill. Enllaç 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf
http://www.fbofill.cat/agenda/com-esta-la-professio-docent-europa-nova-recerca-comparada-de-35-estats

