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Dtdossier

JORDI VILADROSA MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

“EL ROL DEL PROFESSOR
NO ÉS EL DE COL·LEGA”
Jordi Viladrosa, membre de la junta de govern
del Col·legi de Pedagogs i especialista en
organització escolar, analitza l’actualitat
del món de l’ensenyament i la pedagogia.
TEXT: SERGI ESTAPÉ
La forma d’ensenyar ha canviat molt
en les últimes dècades?
Ensenyar o aprendre segueix sent un
repte que s’ha d’adequar a les circumstàncies de cada context social i
econòmic, i també en funció de les
característiques de cada alumne.
Hauríem de ser capaços d’arribar a
personalitzar-ho, si fos possible. El
que sí que han crescut són els dubtes, els reptes, la diversitat, la manera d’enfocar les coses, l’evolució pròpia de la societat i la tecnologia, i tot
això ha fet que el professorat hagi
perdut una mica el nord de quin és
exactament el seu rol i bons professionals s’han trobat una mica orfes
de nord pedagògic. Totes les innovacions no ho són tant com podrien
semblar, són propostes i maneres de
treballar. Molts diuen que treballem
amb eines del segle XX amb alumnes
del segle XXI i que tot acaba sent obsolet. A vegades hi ha proclames que
acaben sent més teòriques que pràctiques. Les metodologies emergents
s’han d’aplicar, però no podem prendre mal en aquest viatge.

Pel que diu, sembla que troba que hi
ha moltes mancances al sistema.

Més que mancances, hi ha necessitats o reptes. Creiem que el futur serà
d’una manera determinada, i no ho
sabem. Volem preparar els alumnes
per al futur i hauríem de preguntarnos què vol dir el futur? No l’estem
construint entre tots? L’ensenyament
és un sector de la societat, no és una
cosa a part, i els alumnes, el professorat i les famílies són un trípode que
s’ha de retroalimentar i remar tots en
la mateixa direcció.

L’ensenyament és un sector en constant evolució o no?
És un sector que, per una banda, li
agrada parlar d’avaluació, però que
és complicat que l’avaluador es deixi avaluar si no estan clars els criteris,
els indicadors o sobre què serà avaluat i, sobretot, amb quina finalitat.

Hi ha un excés de proximitat entre
mestres i alumnes actualment?
El clima de confiança hi ha de ser,
perquè, si no, l’aprenentatge es produeix amb dèficits, però el respecte
entre tots dos també hi ha de ser. I
aquest respecte significa que el rol del
professorat no és el de col·lega de
l’alumne, ni l’alumne ha de veure el

“El batxillerat actual fa una bona feina”
>> Jordi Viladrosa, sobre el batxillerat actual, explica que “les estadístiques el que fan de vegades és pronunciar-se en el sentit d’un titular periodístic. Podem dir que tots els alumnes de tal centre han aprovat la selectivitat”. El membre del Col·legi de Pedagogs català, però, considera que
aquestes dades, per ser completes i tenir un significat, s’haurien de completar amb altres preguntes com “el nombre d’alumnes que van iniciar
el batxillerat i després l’han deixat, amb quants dels que acaben es presenten més tard a la selectivitat i si l’han pogut aprovar, quants dels que
completen el batxillerat i la selectivitat poden cursar la carrera universitària que volien en primer lloc, o si han rebut una bona orientació vocacional o professional”.
“Està bé dir que el cent per cent dels teus alumnes han aprovat la selectivitat, però hem de saber quants han quedat a la cuneta. El batxillerat fa una bona feina, però la Formació Professional de grau superior també és important perquè necessitem gent preparada per a unes professions que fan falta. Els estudis disponibles són coexistents i, a mitjà termini, una persona més ben formada acaba obtenint millors llocs de treball”, assegura. Un altre tema és el fracàs escolar. Viladrosa revela que, si
les estadístiques s’agafen per gèneres, comprovem que “els qui surten
malparats són els nois” i això vol dir que potser “no s’estan fent bé els
plans específics per a ells, i això es pot fer amb una educació mixta o no.”

professor com un enemic. No es tracta de trepitjar-se el territori. El que
s’ha de compartir és el projecte educatiu. I cada centre educatiu ha de tenir el seu projecte, que sigui clar i ben
definit, i les famílies que porten els
seus fills a aquell centre l’han de conèixer. L’estratègia metodològica ha
de ser cosa del professorat, perquè no
hi ha cap sistema educatiu que hagi
aconseguit ser millor, si els seus mestres i els seus professors no són millors i tenen un plus d’autoconfiança
en si mateixos. Em fa gràcia quan ens

comparem amb Finlàndia. Nosaltres
som diferents i no tenim res a veure.
Al professorat d’avui en dia, potser li
falta una formació inicial i continuada més definida, amb un pla de carrera coherent i que estigui disposat a
retre comptes al sistema educatiu, és
a dir, a la societat. Això és clau. El problema és que cada dos per tres canvien de normatives educatives, segons les majories polítiques.

Quin paper hi juga l’administració?
L’administració busca que el sistema

Jordi Viladrosa és vocal de Lleida din
en el seu conjunt tingui sentit. Els
seus paràmetres d’avaluació, des del
meu punt de vista, han de ser necessàriament globals. Hi ha equips docents absolutament compromesos
amb els seus projectes, que, governi
qui governi, han tirat endavant per
una il·lusió professional. Així és com
avancem, perquè l’educació té molt
de vocacional i no té tant de visió sindical de la jugada. Moltes vegades
diem que volem autonomia escolar
però, a l’hora de la veritat, ens fa por
perquè llavors has de donar la cara
per allò que tu has decidit, i és més fàcil que se la carregui l’administració.
No podem carregar culpes i hem de
facilitar que les persones que estan al
capdavant dels equips tinguin marge
de maniobra i ha de ser compatible
amb una visió funcionarial. La societat és plural i les famílies volen triar el
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“Ensenyar o aprendre
segueix sent un repte
que s’ha d’adequar a les
circumstàncies de cada
context social i
econòmic”
“Els alumnes, el
professorat i les famílies
són un trípode que s’ha
de retroalimentar i cal
remar tots en la
mateixa direcció”
“Cada centre educatiu
ha de tenir el seu
projecte, clar i ben
definit, i les famílies
que hi porten els seus
fills l’han de conèixer”

ns de la junta de govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
model educatiu. Hem de tenir la millor educació pública i concertada
possible perquè les dues fan un servei educatiu públic. Fa falta poder assumir més responsabilitats i l’administració ho ha de permetre, ha de facilitar la feina i limitar la burocràcia i
el que es pugui estalviar.

Les noves tecnologies han perjudicat d’alguna manera el món de l’ensenyament?
Això existeix i, com que existeix, hem
d’integrar-ho d’una manera que pugui ser adequadament educada també. És absurd tancar una aixeta com
internet. El món avui viu d’aquesta
manera, però estem parlant de gent
que encara no és adulta i els hi hem
de saber fer anar.

La figura del pedagog està prou ben

valorada?
No està ben valorada. Hi ha una sèrie
de professions, per la percepció de la
societat, on s’han de trobar culpables.
Si l’ensenyament no va bé, la culpa és
dels psicòlegs o dels pedagogs. Sembla que es necessiti una catarsi i anar
en contra d’algú i trobar un culpable.
Estem en una societat competitiva on
tothom vol dir-hi la seva i, en aquest
cas, la figura del professional de la pedagogia no sempre ha estat ben acollida o potser és perquè nosaltres no
hem sabut dir que som aquí i fem
això. El professional de la pedagogia,
sempre se l’associa a l’ensenyament
però pot treballar en molts àmbits
que no són l’educatiu.

Un mestre o professor, quin tant per
cent ha de tenir de pedagog?
Depèn. Si parlem de batxillerat, el

professor ha de tenir ciència, metodologies a banda, i a la vegada ha de
tenir altres habilitats. A l’altra banda,
a primària, per exemple, no és que no
hagi de tenir ciència, però ha de posar més accent en altres aspectes. Ha
de tenir unes peculiaritats i capacitats per motivar l’alumnat i ho ha de
tenir més que el professor de batxillerat o d’universitat.

La selectivitat és un bon mètode?
Si el seu objectiu és ordenar els alumnes, de cara a veure quin entrarà a fer
una carrera universitària que té més
demanda que oferta, està complint
el seu objectiu. Si volem anar a una
mena de revàlida, em sembla una
pèrdua de temps perquè, si ja s’ha validat, estem posant en dubte les persones que han avaluat aquests alumnes. Z

“Les persones que estan
al capdavant dels
equips han de tenir
marge de maniobra i ha
de ser compatible amb
una visió funcionarial”
“Estem en una societat
competitiva on tothom
vol dir-hi la seva i la
figura del professional
de la pedagogia no
sempre ha estat ben
acollida”

Compta amb un
extens conjunt
d’activitats i de
càrrecs directius
>> Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i Diplomat en
Magisteri, Jordi Viladrosa i Clua
és vocal de Lleida de la junta de
govern del Col·legi de Pedagogs
de Catalunya. Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques amb la tesi doctoral “Proposta d’instrument polièdric per
a l’avaluació de la funció docent
del professorat de secundària”,
també és expert en avaluació de
centres i del professorat, organització escolar i gestió del
temps.

PROFESSOR DE LLENGUA

Nascut a Lleida el 4 de novembre de 1960, Viladrosa també és
professor de llengua catalana i
de psicologia i sociologia, i a
més té un càrrec directiu a la
Institució Familiar d’Educació
des de l’any 1996, a més de ser
membre del Fòrum Europeu
d’Administradors de l’Educació
i, des de l’any 2009, és uns dels
setze integrants escollits pel
Parlament de Catalunya que formen part del Consell Assessor
de Continguts i de Programació
de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Viladrosa ha aparegut en diferents mitjans de comunicació,
amb la publicació d’articles en
revistes i altres espais, i escriu
en un blog, a l’adreça www.viladrosa.cat, a on tracta de temes diversos com l’educació, la
política o la societat.
Viladrosa recorda que els pedagogs no només són hàbils per
treballar al món de l’ensenyament i poden exercir en àmbits
com la pedagogia social, els recursos humans o en la selecció
de personal.

