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INTRODUCCIÓ
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) té com a objectiu principal contribuir a la millora de les
titulacions universitàries del sistema universitari català (SUC). Per
assolir aquest objectiu, cal disposar d’evidències i dades que permetin
avaluar el funcionament de cadascuna de les titulacions, per tal de facilitar
la presa de decisions dels responsables de les universitats i titulacions i dels
responsables polítics en l’àmbit de les universitats.

Propostes de
millora de les
titulacions
basades en
evidències

Aquest informe mostra evidència sobre la implantació i el desenvolupament
de les titulacions del subàmbit d’Educació, és a dir, dels graus de Mestre (Educació Infantil i Educació
Primària) i del màster de Formació del Professorat de Secundària, mitjançant els resultats de la segona edició
(2018) de l’enquesta als ocupadors en aquest sector. Els resultats de la primera edició de l’enquesta (2015)
es poden trobar al web d’AQU Catalunya (AQU Catalunya, 2015).
Aquesta enquesta pretén conèixer, entre altres qüestions, l’opinió de les persones responsables dels centres
educatius sobre la formació de les persones titulades recentment que han contractat, especialment pel que fa
a les competències transversals i específiques que tenen un marge de millora significatiu.
A més d’aquests resultats, l’informe inclou un primer apartat de dades de context dels graus de Mestre
(Educació Infantil i Educació Primària) i del màster de Formació del Professorat de Secundària, on es
mostren les dades bàsiques d’aquestes titulacions i els resultats principals de les enquestes de satisfacció
de les persones que s’han titulat recentment en aquests ensenyaments i de l’enquesta de la seva
inserció laboral.

Figura 1. Bases de dades per a la millora de les titulacions
Dades
bàsiques de
la titulació

Satisfacció
amb la
formació

Millora de
les
titulacions

Col·lectiu
ocupador
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INDICADORS DE LES TITULACIONS DEL
SECTOR DE L’ENSENYAMENT
 Dades bàsiques de les titulacions
Les dades bàsiques dels graus de Mestre (Educació Infantil i Educació Primària) i del màster de
Formació del Professorat de Secundària són dades administratives que provenen de dues fonts: la
informació sobre oferta i demanda de places prové del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i fa
referència al curs 2019-2020, mentre que la resta d’informació prové d’UNEIX i fa referència al curs
2017-2018.

Figura 2. Indicadors d’implantació i desenvolupament dels graus d’Educació Infantil i Educació Primària

La demanda als estudis de grau per ser mestre supera lleugerament
l’oferta
A més, són estudis amb una taxa de rendiment elevada i una taxa d’abandonament baixa.
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Figura 3. Indicadors d’implantació i desenvolupament del màster de Formació del Professorat de
Secundària

L’oferta de places del màster de Formació del Professorat es troba a
la ratlla de 1.700 cada curs, però el nombre de sol·licituds el 2020 ha
arribat a gairebé 5.000.
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Figura 4. Evolució del percentatge de dones matriculades als graus d’Educació Infantil i Educació Primària
i al total de graus del SUC

Figura 5. Evolució del percentatge de dones matriculades al màster de Formació del Professorat i al total
de màsters del SUC

A la professió de mestre, hi accedeixen principalment dones
Aproximadament 8 de cada 10 persones matriculades als graus d’Educació Infantil i Educació Primària
són dones.
En canvi, hi ha paritat pel que fa al sexe dels estudiants matriculats al màster de Formació del
Professorat. El percentatge de dones matriculades és molt similar a la mitjana de màsters del SUC.
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 Satisfacció de les persones titulades amb la formació
universitària
Les dades sobre la satisfacció amb la formació provenen de l’enquesta de satisfacció elaborada per
AQU Catalunya. L’enquesta recull informació de la satisfacció de les persones titulades sobre diferents
característiques de la formació de la titulació universitària cursada. És una enquesta en línia, de
periodicitat anual, que es fa a totes les persones graduades un any després d’haver finalitzat els
estudis. Els resultats que es mostren corresponen a la mitjana dels anys 2017, 2018 i 2019 dels graus
de Mestre (Educació Infantil i Educació Primària) i comparativa amb el total de graus del SUC, i del
màster de Formació del Professorat de Secundària i comparativa amb el total de màsters del SUC.

Taula 1. Valoració de diversos aspectes de la formació dels graus de Mestre (escala de 0 a 10)
Graus
Mestre

Total graus
SUC

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l’activitat professional

7,4

7,1

La formació rebuda m’ha permès millorar les competències personals (nivell de confiança,
lideratge, presa de decisions, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, treball en equip,
etc.)

7,4

7,2

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives

7,4

Figura 6. Valoració del TFG, les pràctiques externes i el grau en general (escala de 0 a 10)
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Figura 7. Persones graduades que tornarien a escollir la mateixa titulació de grau

La formació dels graus de Mestre millora les habilitats i les competències
de l’estudiantat. En destaca la satisfacció amb les pràctiques externes
La satisfacció amb la millora de les capacitats per a l’activitat professional, les competències personals i les
habilitats comunicatives dels futurs mestres és elevada, amb valoracions de 7,4 en tots els casos,
lleugerament superiors a les del conjunt de graus del SUC.
A més, valoren amb un 8,5 la utilitat de les pràctiques externes, valor molt superior a la mitjana del SUC (6,9).
Per contra, la utilitat del TFG la valoren amb un 6,1, per sota del conjunt del SUC (6,7).

El 90% tornaria a escollir la titulació de Mestre
La satisfacció global amb la titulació és de 7,1, molt similar a la mitjana de graus del SUC, però el percentatge
d’intenció de repetir la titulació és molt més elevat, del 90%, 13 punts percentuals (pp) superior a la mitjana.
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Taula 2. Valoració de diversos aspectes de la formació del màster de Professorat (escala de 0 a 10)
Màster
Professorat

Total màsters
SUC

El màster m’ha donat l’oportunitat d’accedir a una comunitat de recerca
i/o professional

6,3

6,7

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a
l’activitat professional

6,5

7,3

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves competències
personals (nivell de confiança, aprenentatge autònom, etc.)

6,0

7,2

Figura 8. Valoració del TFM, les pràctiques externes i el
màster en general (escala de 0 a 10)

Figura 9. Persones titulades que
tornarien a escollir el mateix màster

La satisfacció amb el màster de Formació del Professorat és
inferior a la mitjana dels màsters del SUC
La satisfacció global amb el màster és de 5,1, mentre que per a la mitjana del SUC és de 6,8. A més,
les valoracions de la millora de les oportunitats laborals, de les capacitats professionals i de les
competències personals es troben prop del 6, molt inferiors a les mitjanes dels màsters del SUC.
També s’identifica un gran marge de millora en la utilitat del TFM.

En canvi, es dona una elevada satisfacció amb les pràctiques
externes i hi ha un percentatge alt de persones titulades que
tornarien a escollir el màster de Formació del Professorat

13

L’opinió dels centres educatius sobre la formació del nou personal docent

 Inserció laboral de les persones titulades
L’enquesta d’inserció laboral té una periodicitat triennal i el seu objectiu és conèixer la inserció laboral
de la població titulada universitària al cap de tres anys d’haver finalitzat els estudis universitaris (tant
de grau com de màster). Els resultats que es mostren corresponen a l’enquesta del 2020. Els resultats
del SUC mostren la mitjana de tots els ensenyaments que s’imparteixen a Catalunya. 1
Taula 3. Situació laboral de les persones titulades el 2020
Graus
Mestre

Total graus
SUC

Màster
Professorat

Total màsters
SUC

Ocupació

92%

90%

93%

92%

Atur

5%

6%

5%

5%

Inactivitat

3%

4%

2%

3%

100%

100%

100%

100%

Total

Figura 10. Tipus de funcions desenvolupades a la
feina el 2020 segons l’enquesta de graus

Figura 11. Tipus de funcions desenvolupades a
la feina el 2020 segons l’enquesta de màsters

Les persones formades en l’àmbit de l’ensenyament treballen al cap
de tres anys d’haver finalitzat els seus estudis, i la majoria fan
funcions específiques de la seva titulació de grau o màster
En el cas de les persones graduades de Mestre, el 83% fan funcions específiques de la titulació al cap
de tres anys, valor 8 pp superior a la mitjana dels graus del SUC. En el cas del màster de Formació del
Professorat, l’adequació de les funcions específiques del màster es dona per al 73% de les persones
que l’han cursat, percentatge 11 pp superior a la mitjana dels màsters del SUC.

1

En universitats presencials. Els resultats estan ponderats per un factor que corregeix possibles desviacions proporcionals de

la mostra.
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Taula 4. Tipus de contracte el 2020
Graus
Mestre

Total graus
SUC

Màster
Professorat

Total màsters
SUC

Fix/indefinit

33%

56%

44%

58%

Temporal

65%

32%

52%

28%

Autònom

1%

8%

3%

9%

Altres

1%

3%

2%

5%

100%

100%

100%

100%

Total

Taula 5. Tipus de jornada el 2020
Graus
Mestre

Total graus
SUC

Màster
Professorat

Total màsters
SUC

Temps parcial

40%

19%

26%

14%

Temps complet

60%

81%

74%

86%

100%

100%

100%

100%

Total

Els contractes temporals i a temps parcial són el problema
principal de mestres i professorat de secundària que s’han titulat
recentment
Gairebé 7 de cada 10 persones graduades de Mestre tenen contractes temporals al cap de tres anys
d’haver finalitzat els estudis; i, en el cas de les persones titulades en el Màster de Formació del
Professorat, són 5 de cada 10. Aquests valors són molt superiors a les mitjanes de les titulacions de
grau i màster, on la temporalitat afecta aproximadament 1 de cada 3.
Quant al tipus de jornada, també s’observen diferències importants: la jornada parcial en tots dos grups
del sector de l’ensenyament dobla les agrupacions totals de referència.
Pel que fa als ingressos de les persones que treballen a temps complet, tant mestres com professorat
reben salaris inferiors a la mitjana del total de graus i màsters del SUC, respectivament.

Taula 6. Mitjana de guanys bruts mensuals el 2020 (només persones ocupades a temps complet)
Graus
Mestre

Total graus
SUC

Màster
Professorat

Total màsters
SUC

Menys de 1.000 €

35%

14%

13%

12%

Entre 1.000 i 2.000 €

48%

35%

38%

28%

Més de 2.000 €

17%

51%

49%

60%

100%

100%

100%

100%

Total
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Taula 7. Nivell de formació adquirit als graus, per competències, el 2020 (escala de 0 a 10)
Graus
Mestre

Total graus
SUC

Formació teòrica

6,8

7,0

Formació pràctica

7,5

6,0

Expressió oral

7,2

6,3

Expressió escrita

7,3

6,5

Treball en equip

8,1

7,1

Lideratge

5,7

5,0

Solució de problemes

6,1

6,3

Presa de decisions

6,2

5,9

Creativitat

6,7

5,3

Pensament crític

7,0

6,7

Gestió

6,0

5,6

Informàtica

5,0

5,0

Idiomes

5,1

3,9

Habilitats de documentació

6,3

6,2

La valoració del nivell
de formació dels
graus de Mestre és
superior a la mitjana
de graus del SUC en
gairebé totes les
competències, mentre
que aquest
comportament és
l’oposat en el cas del
màster de Formació
del Professorat
Les

persones

graduades

de

Mestre valoren millor l’adquisició
de competències que la mitjana
de

Taula 8. Nivell de formació adquirit als màsters, per
competències, el 2020 (escala de 0 a 10)

graus

del

SUC.

Les

competències que reben millors

Màster
Professorat

Total
màsters
SUC

valoracions són el treball en equip

Formació teòrica

5,7

6,9

En canvi, les persones titulades

Formació pràctica

6,4

6,2

en el màster de Formació del

5,7

6,5

5,8

6,3

4,9

5,9

5,8

6,9

5,9

5,9

5,7

6,8

1,8

3,2

6,0

6,5

6,2

6,2

Desenvolupament de la capacitat de
comunicació oral i escrita
cientificoprofessional
Treball en equips multidisciplinaris
amb capacitat d’iniciativa i lideratge
Resolució de problemes i presa de
decisions en entorns nous i poc
coneguts
Desenvolupament del pensament
crític
Desenvolupament de la creativitat i
la innovació
Desenvolupament de la capacitat de
documentació i d’identificació de
fonts i recursos
cientificoprofessionals
Anglès
Autoavaluació professional i
aprenentatge continu
Responsabilitat ètica i social en
l’actuació professional

(8,1) i la formació pràctica (7,5).

Professorat

valoren

pitjor

l’adquisició de competències que
la mitjana de màsters del SUC. La
competència que rep la valoració
més elevada i superior a la mitjana
del SUC és la formació pràctica,
amb un 6,4.
Els

idiomes

són

la

principal

competència pendent del global
del SUC, tant als graus com als
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Figura 12. Percentatge de persones graduades que tornarien a cursar la mateixa titulació al cap de tres
anys

El 84% de mestres i el 85% de persones titulades en el màster de
Formació del Professorat tornarien a cursar els mateixos estudis
Aquests percentatges són significativament superiors a les mitjanes del conjunt de graus i de màsters del
SUC (11 pp i 14 pp, respectivament).
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L’OPINIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS SOBRE
LA FORMACIÓ DE MESTRES I PROFESSORAT
TITULATS RECENTMENT
 Consideracions prèvies
L’objectiu d’aquesta enquesta és aconseguir la valoració dels centres educatius d’educació infantil,
primària i secundària sobre el nou personal docent, per tal de millorar la formació universitària d’aquest
col·lectiu.
Tant la professió de mestre/a com la de professor/a són professions regulades que requereixen una
determinada formació prèvia que permeti exercir (vegeu la taula següent). Així, per ser mestre
d’educació infantil o primària es requereix un grau específic (grau en Educació Infantil i grau en
Educació Primària, respectivament). En canvi, per formar part del professorat d’educació secundària,2
el personal docent pot provenir de qualsevol titulació de grau (o equivalent), però cal la titulació del
màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (o equivalent) per poder exercir.

Taula 9. Correspondència entre professió i titulació requerida al personal docent
Professió regulada

Estudis necessaris

Mestre/a d’educació infantil

Grau en Educació Infantil (240 ECTS)

Mestre/a d’educació primària

Grau en Educació Primària (240 ECTS)

Professor/a d’educació secundària

Grau universitari (240 ECTS) + màster universitari de
Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes (60 ECTS)

Per tant, una de les principals diferències entre els docents d’educació primària i secundària és la
formació inicial que han rebut com a docents. Mentre que la formació per als docents d’educació infantil
i primària està dirigida des de l’inici a aquesta professió durant els quatre anys de grau universitari, el
personal docent de secundària només ha estat format com a docent durant el màster, el qual és
professionalitzador i té l’objectiu de convertir persones graduades en una disciplina en professorat
d’una matèria de la qual són persones expertes.
Així doncs, l’enquesta als centres educatius pregunta sobre la contractació de nou personal docent,
entenent que són aquelles persones que fa menys de dos anys que han obtingut la titulació necessària

2

<http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits>

18

L’opinió dels centres educatius sobre la formació del nou personal docent

per exercir prèviament a la contractació, o que fa més de dos anys que han obtingut el títol però tenen
poca o nul·la experiència laboral.
Cal tenir en compte que hi ha diferències entre centres en la manera de contractar el personal docent,
en funció de la seva titularitat, és a dir, si són centres educatius públics o concertats i privats. Els
centres públics incorporen nou personal a partir de la borsa de treball del Departament d’Educació, la
qual es regeix per un sistema de puntuació basat en mèrits certificables. No obstant això, el 2014 es
va aprovar el decret de plantilles, que dicta que les direccions de les escoles poden demanar personal
temporal per a la seva plantilla. En canvi, els centres concertats i privats tenen plena llibertat per
seleccionar el perfil docent que millor s’adeqüi a les seves necessitats.

Figura 13: Tipus de contractació dels centres educatius a Catalunya en funció de la seva titularitat

SISTEMA
PÚBLIC
CONCERTAT
O PRIVAT

•Centres públics
•La contractació depèn del Departament d'Educació
•Possibilitat de decisió en la contractació temporal de personal

•Centres concertats o privats
•La contractació és lliure
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 Característiques dels centres educatius que participen en
l’enquesta
Seguidament es mostren els resultats de la segona edició (2018) de l’enquesta als centres educatius.
Per a alguns indicadors es fa referència als resultats de la primera edició de l’enquesta (2015).
Cal remarcar que les característiques dels centres de la mostra obtinguda en aquesta segona edició
de l’enquesta són similars a les de la mostra de la primera edició, pel que fa als nivells educatius del
centre, la titularitat i el seu grau de complexitat. A més, comparant la distribució de la mostra d’aquesta
segona edició amb la distribució de la mostra de la primera (AQU Catalunya, 2015), també es conclou
que s’han obtingut mostres molt similars i que, per tant, permeten la comparabilitat dels resultats.

Taula 10. Dades bàsiques de les dues edicions de l’enquesta als centres educatius

Població
(N)

Mostra
(n)

Taxa de
resposta

Error
mostral

Enquesta als centres educatius 2015

2.822

281

10%

6%

Enquesta als centres educatius 2018

2.960

246

8%

6%
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Taula 11. Titularitat del centre (2018)

n

%

Pública

207

84%

Concertada o privada

39

16%

246

100%

Total

Taula 12. Grau de complexitat del centre (2018)

n

%

Alt

40

16%

Mitjà

152

62%

Baix

29

12%

Sense informació

25

10%

246

100%

Total

Taula 13. Nivells educatius oferts pel centre (2018)

n

%

Infantil i primària

142

58%

Secundària

72

29%

Tots dos nivells

32

13%

246

100%

Total

Taula 14. Nivell educatiu escollit pel centre (2018)

n

%

Infantil i primària

166

67%

Secundària

80

33%

246

100%

Total

Nota: els centres que ofereixen tots dos nivells educatius (infantil-primària i secundària) n’escullen un dels dos, per tal de saber si la
seva valoració se centra en Mestres o en Professorat.

La majoria de centres que participen en l’enquesta són públics,
ofereixen educació infantil i primària i tenen un grau de complexitat mitjà
Les característiques dels centres són pràcticament idèntiques a la mostra de l’estudi del 2015.
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 Contractació de personal docent titulat recentment
Taula 15. Contractació de docents durant els tres anys anteriors a l’enquesta, segons la titularitat del centre

Pública

Concertada
o privada

Total

Personal docent graduat recentment (poca o nul·la experiència)

72%

74%

72%

Personal docent novell (alguna experiència)

19%

15%

18%

Sense incorporació o personal docent amb molta experiència prèvia

9%

10%

9%

100%

100%

100%

Total

Figura 14. Evolució del percentatge de centres educatius que contracten nou personal docent, segons la
titularitat del centre

La majoria de centres educatius enquestats, tant públics com privats,
han contractat nou personal docent els darrers tres anys
A més, comparant amb l’enquesta del 2015, la capacitat de contractació dels centres públics de docents
graduats recentment i docents novells és molt superior a la dels centres concertats o privats.
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 Factors de contractació
El 2014 es va aprovar el decret de plantilles del Departament d’Educació,3 que regula la contractació del
personal docent. Aquest decret dona als centres públics la possibilitat de tenir una certa autonomia per
escollir part del seu personal docent. Per primer cop, doncs, els centres públics han tingut la possibilitat de
valorar diferents factors en la contractació de nou personal que més s’ajusti a les seves necessitats.
Figura 15. Evolució dels centres públics que s'han acollit al decret de plantilles, segons l’edició de l’enquesta

Més de la meitat de centres educatius s’han acollit al decret de plantilles
per seleccionar part del seu personal docent, particularment en el cas del
professorat de secundària
Aquest percentatge (61%) és molt superior al que es va obtenir a l’enquesta del 2015 (25%), un any després
d’haver-se aprovat el nou decret.
Distingint per nivells educatius, són els centres de secundària els que més han optat per participar en l’elecció
del seu personal docent (72% dels centres de secundària i 58% dels centres d’infantil i primària).

Figura 16. Centres públics que s'han acollit al decret de plantilles per nivell educatiu (2018)

3

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.
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Tant els centres públics que s’han acollit al decret de plantilles (poden decidir una part de la seva plantilla)
com els centres concertats i privats (tenen llibertat total d’elecció del seu personal docent) han opinat sobre
la rellevància d’uns determinats factors a l’hora contractar nou personal docent.
Figura 17. Rellevància de determinats factors en el procés de contractació, segons la titularitat del centre
(escala de 0 a 10)

Els factors més ben valorats, tant pels centres públics com pels
concertats i privats, són les competències personals, socials i
cognitives del personal docent
Els centres privats valoren amb un 9,1 la capacitat de les persones candidates de poder impartir classes
en anglès, així com tenir més d’una titulació o formació complementària (8,8). Aquests factors també són
ben valorats a l’escola pública, però amb una puntuació més baixa (7,8 i 7,4, respectivament).
Haver fet estades internacionals, el centre on s’han realitzat les pràctiques i el prestigi de la universitat
on s’ha estudiat són factors menys valorats, especialment pels centres públics.
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Figura 18. Rellevància de determinats factors en el procés de contractació, segons el nivell educatiu (escala
de 0 a 10)

Els factors més importants en la contractació són similars entre
mestres d’educació infantil i primària i professorat de secundària
Els factors més ben valorats també són les competències personals, socials i cognitives, especialment
per als mestres d’educació infantil i primària.
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 Dificultats en la contractació als centres concertats i privats
Els centres concertats i privats tenen llibertat total d’elecció del seu nou personal docent. Aquests centres
són els únics que responen a la pregunta sobre les dificultats per contractar els perfils docents adequats.

Figura 19. Centres educatius concertats o privats que han tingut dificultats en la contractació

Aproximadament 7 de cada 10 centres educatius (concertats o
privats) declaren haver tingut dificultats per trobar el personal
docent adequat
S’ha incrementat el percentatge de centres que han tingut dificultats en la contractació, que passa
del 57% el 2015 al 71% el 2018.
Les raons d’aquestes dificultats són, bàsicament, els perfils poc versàtils i la manca de persones
candidates amb un nivell d’anglès suficient (no es mostra al gràfic).
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 Grau d’adequació del nou personal docent
Figura 20. Grau de satisfacció amb el perfil del
personal docent contractat, segons la titularitat del
centre

Figura 21. Grau de satisfacció amb el perfil del
personal docent contractat, segons el nivell
educatiu

Figura 22. Grau de satisfacció amb el perfil del personal docent contractat, segons el grau de complexitat del
centre

Gairebé la meitat dels centres concertats o privats consideren que el
grau d’adequació del nou personal docent contractat s’ajusta molt a
les necessitats del lloc treball
Aquest percentatge és del 16% en el cas dels centres públics. El grau d’adequació també és més elevat
en el cas de mestres d’educació infantil i primària que no pas en el de professorat de secundària, tot i
que és elevat en tots dos casos. I també es troba un millor grau d’adequació del perfil del nou personal
docent als centres amb un grau de complexitat baix i mitjà que no pas als centres amb més grau de
complexitat.
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 Valoració de la formació de grau i de màster
Figura 23. Evolució de la formació actual de mestres respecte de la formació de fa cinc i deu anys

Figura 24. Evolució de la formació actual de professorat respecte de la formació de fa cinc i deu anys

El nou personal docent, tant de grau com de màster, ha millorat la
formació en idiomes i informàtica els darrers anys, tal com ja passa
a la resta de titulacions del SUC
D’altra banda, els centres educatius perceben estabilitat en el nivell de competències cognitives (resolució
de problemes, pensament crític, creativitat...), socials (integració en un grup de treball, intel·ligència
emocional...) i personals (responsabilitat, iniciativa, autonomia...), i també en el nivell de coneixements
teòrics i pràctics. No s’observen diferències entre la valoració dels graus de Mestre i del màster de
Formació del Professorat.
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Figura 25. Valoració del màster de Formació del Professorat en relació amb la millora de la competència
docent (només centres amb educació secundària)

El 58% dels centres d’educació secundària consideren que el
màster de Formació del Professorat acredita la competència
docent de manera suficient
La resta, el 42%, consideren que el màster no acredita la competència docent de manera suficient.
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 Competències del personal docent titulat recentment
Taula 16. Competències transversals que s’haurien de millorar en la formació universitària relacionada amb
l’educació

Percentatge
Habilitats numèriques

3%

Documentació

9%

Formació teòrica

10%

Expressió oral

11%

Expressió escrita

15%

Habilitats de negociació

16%

Lideratge

20%

Ús de les eines d’informàtica més habituals

21%

Idiomes

22%

Capacitat d’aprenentatge i autoaprenentatge

26%

No hi ha diferències

Treball autònom

30%

significatives en les

Responsabilitat en el treball

41%

Treball en equip

45%

Capacitat de generar noves idees i solucions

47%

Formació pràctica

48%

Resolució de problemes i presa de decisions

53%

La resolució de
problemes i presa de
decisions és la
competència clau a
millorar entre el nou
personal docent
Ho afirma el 53% dels centres
educatius. A més, gairebé la
meitat dels centres també
identifiquen la necessitat de
millorar la formació pràctica, la
creativitat, el treball en equip i la
responsabilitat en el treball.

competències transversals a
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millorar entre mestres i
professorat de secundària (no
es mostra).
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Taula 17. Competències transversals que s’haurien de millorar en la formació universitària relacionada amb
l’educació, segons la titularitat del centre

Pública

Concertada o privada

Total

Idiomes

19%

40%

22%

Responsabilitat en el treball

43%

34%

41%

Treball en equip

44%

51%

45%

Capacitat de generar noves idees i solucions

47%

46%

47%

Formació pràctica

52%

29%

48%

Resolució de problemes i presa de decisions

55%

40%

52%

Nota: es mostren les competències amb percentatges de millora superiors o iguals al 40% en algun dels dos grups de comparació.

S’identifiquen diferències en les competències transversals a millorar
segons la titularitat del centre
Si bé el coneixement d’idiomes no semblava una de les competències transversals a millorar (ho
considera el 22% dels centres), el 40% dels centres concertats o privats sí que identifiquen aquesta
mancança.
En el cas de la formació pràctica, succeeix el comportament contrari: sembla que és un problema
important per als centres públics (52%), mentre que per als concertats o privats és un problema menor.

31

L’opinió dels centres educatius sobre la formació del nou personal docent

Taula 18. Competències específiques que s’haurien de millorar en els graus de Mestre

Percentatge
Llengua castellana

3,4

Ciències socials i de la natura

6,1

Música, plàstica i educació física

6,8

Capacitat de generar confiança

10,8

Ciències i tecnologia

12,8

Llengua estrangera

15,5

Habilitat per treballar amb eines informàtiques específiques de l’activitat docent

15,5

Matemàtiques

16,2

Llengua catalana

19,6

Compromís de promoure valors i respecte entre l’alumnat

30,4

Equilibri personal (gestió de l’estrès, capacitat de gestió del temps, autocontrol i gestió

33,8

de les pròpies emocions, etc.)
Conducció d’entrevistes amb famílies

39,2

Innovació pedagògica i recerca educativa

42,6

Disseny i avaluació de processos d’ensenyament-aprenentatge

43,2

Detecció i actuació en situacions de dificultats (d’aprenentatge, sociofamiliars...)

46,6

Capacitat per gestionar l’aula

67,6

Entre les competències específiques dels graus de Mestre que caldria
millorar destaca la capacitat per gestionar l’aula
Gairebé 7 de cada 10 centres educatius identifiquen la necessitat de millorar la capacitat per gestionar l’aula,
i prop de la meitat remarquen la detecció i actuació en situacions de dificultats, el disseny i avaluació de
processos d’ensenyament-aprenentatge i la innovació pedagògica, competències bàsiques per a la professió
de mestre. També tenen un gran marge de millora les competències relacionades amb la capacitat per
conduir entrevistes amb famílies i l’equilibri personal.
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Taula 19. Competències específiques que s’haurien de millorar en el màster de Formació del Professorat de
Secundària
Percentatge

Habilitat per treballar amb eines informàtiques específiques de l’activitat docent

2,7

Capacitat per generar confiança

17,3

Innovació pedagògica i recerca educativa

25,3

Disseny i avaluació de processos d’ensenyament-aprenentatge

28,0

Coneixement per tal d’impartir altres matèries relacionades amb l’àmbit de

30,7

coneixement (titulació, disciplina)
Conducció d’entrevistes amb famílies

30,7

Compromís de promoure valors i respecte entre l’alumnat

37,3

Detecció i actuació en situacions de dificultats (d’aprenentatge, sociofamiliars...)

41,3

Equilibri personal (gestió de l’estrès, capacitat de gestió del temps, autocontrol i gestió

54,7

de les pròpies emocions, etc.)
Coneixements psicopedagògics bàsics (desenvolupament psicològic de l’alumnat,

68,0

motivació, etc.)
Capacitat per gestionar l’aula

86,7

El professorat de secundària té la mateixa mancança: 9 de cada 10
centres educatius assenyalen la necessitat de millorar la capacitat
per gestionar l’aula. I 7 de cada 10 remarquen un dèficit de
coneixements psicopedagògics bàsics
En aquest cas, també tenen un important marge de millora altres competències com ara l’equilibri
personal (55%), la detecció i actuació en situacions de dificultats (41%) i el compromís de promoure
valors i respecte entre l’alumnat (37%).
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Figura 26. Satisfacció amb les competències del nou personal docent titulat recentment (escala de 0 a 10)

Figura 27. Satisfacció amb les competències del nou personal
docent titulat recentment, segons el nivell educatiu (escala de
0 a 10)

El grau de satisfacció
dels centres amb les
competències del
personal docent que
han contractat és de
6,6, i és més elevat als
centres concertats o
privats que als públics
Aquest valor és un dels més baixos
de l’enquesta als ocupadors del
2018 en comparació amb la resta de
sectors analitzats. En la majoria de

Figura 28. Satisfacció amb les competències del nou personal
docent titulat recentment, segons la titularitat del centre
(escala de 0 a 10)

sectors,

la

satisfacció

de

les

empreses amb les competències de
les persones titulades recentment
que han contractat sol ser superior a
7.
El grau de satisfacció als centres
concertats o privats és de 7,2,
mentre que als centres públics és de
6,5.

Figura 29. Satisfacció amb les competències del nou personal
docent titulat recentment, segons el grau de complexitat del
centre (escala de 0 a 10)

No s’observen diferències entre la
satisfacció amb les competències de
mestres

i

de

professorat

de

secundària.
En

relació

amb

el

grau

de

complexitat del centre, s’observa
que als centres amb un grau de
complexitat

baix

tenen

una

satisfacció lleugerament superior als
centres de complexitat mitjana i alta.
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 Col·laboració dels centres educatius amb les universitats
Figura 30. Grau de col·laboració dels centres educatius amb les universitats per activitat

Figura 31. Aspectes a millorar dels serveis de pràctiques i les
borses de treball de les universitats (% de centres educatius)

Figura 32. Satisfacció amb els serveis
de pràctiques i les borses de treball de
les universitats (escala de 0 a 10)

Aproximadament 3 de cada 4 centres enquestats tutoritzen pràctiques
als estudiants de la universitat
A més, prop de la meitat tenen docents que fan formació a la universitat i que participen en projectes
d’innovació i recerca educativa. I 1 de cada 5 dels centres enquestats col·labora en l’elaboració dels plans
d’estudis de les universitats.

Elevada satisfacció amb els serveis de pràctiques i les borses de
treball
El nivell de satisfacció dels centres educatius que han fet ús d’aquests serveis és de 7,3, tot i que consideren
que es podrien agilitar els tràmits administratius.
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 Formació als centres educatius
Figura 33. Centres educatius que tenen accions
d’acollida i formació

Pràcticament tots els
centres tenen accions
d’acollida i formació
per al nou personal
docent
Aquest percentatge és superior al
que es va obtenir a l’enquesta al
centres educatius del 2015 (77%).
No s’observen diferències entre
centres segons la seva titularitat (no
es mostra al gràfic).

Figura 34. Activitats d’acollida i formació

Aquesta formació es basa, majoritàriament, en la proporció d’un
mentor/tutor al nou personal docent
Dels centres educatius que fan accions d’acollida i formació, 7 de cada 10 proporcionen un
mentor/tutor al nou personal docent, mentre que el 46% fan sessions programades ad hoc, que són
específiques segons les necessitats.
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 Innovació als centres educatius
Figura 35. Innovació als centres educatius

Taula 20. Innovació als centres educatius segons la titularitat del centre
Educació infantil
i primària

Educació
secundària

Acords de col·laboració amb escoles estrangeres

19%

70%

Projecte estratègic

42%

62%

Projecte de millora de la qualitat

45%

62%

Noves formes de relacionar-se amb altres centres educatius

71%

69%

Canvis importants en la tecnologia: nou equipament o software

80%

68%

Projecte de direcció

88%

89%

Innovacions didàctiques i pedagògiques

97%

92%

Les innovacions didàctiques i pedagògiques es donen,
pràcticament, a tots els centres educatius
A més, la majoria de centres tenen projecte de direcció, fan canvis importants en la tecnologia o
implanten noves formes de relacionar-se amb altres centres educatius. La resta d’activitats
innovadores, com ara els projectes estratègics o de millora de la qualitat, es duen a terme a la meitat
dels centres enquestats, percentatge que és superior per als centres d’educació secundària que no
pas per als d’educació infantil i primària. Destaca també que 7 de cada 10 centres d’educació
secundària tenen acords de col·laboració amb escoles estrangeres, valor molt superior al
corresponent als centres d’educació infantil i primària.
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 Prospectiva
Figura 36. Evolució de l’ocupació en el sector de
l’ensenyament

Taula 21. Raons de l’augment de l’ocupació

Raons

%

Rotació de la plantilla

74%

Expansió del centre

42%

Canvis tecnològics o organitzatius

30%

Altres

3%

Nota: multiresposta

El 40% dels centres educatius preveuen un increment de la demanda de
personal docent a causa del canvi generacional
Distingint entre els centres d’infantil i primària i els centres de secundària, s’observa que un percentatge més
elevat de centres de secundària preveuen un augment en l’ocupació, gairebé la meitat.

Taula 22. Evolució de l’ocupació docent segons el nivell educatiu

Educació infantil i
primària

Educació
secundària

Anirà en augment

36%

48%

Es mantindrà
estable

57%

49%

Anirà en descens

7%

3%

100%

100%

Total

38

L’opinió dels centres educatius sobre la formació del nou personal docent
Figura 37. Competències que adquiriran més importància en el sector de l’ensenyament*

Les noves tecnologies, els idiomes, les habilitats emocionals i el
treball cooperatiu són les competències que adquiriran més
importància els propers anys
La importància de les competències varia segons la tipologia de centres: els centres d’educació infantil i
primària donen més importància al coneixement en noves tecnologies i als idiomes, mentre que els
centres de secundària en donen més a les habilitats emocionals i al treball en equip.

Figura 38. Competències que adquiriran més
importància als centres d’educació infantil i primària*

Figura 39. Competències que adquiriran més
importància als centres d’educació secundària*

*Corresponen a preguntes obertes. Les respostes amb el mateix significat s’han categoritzat. Es mostren les categories amb
freqüències superiors o iguals a 5.
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Figura 40. Especialitats en el sector de l’ensenyament que tindran més importància en el futur*

I, pel que fa a les especialitats del futur, pren importància la
capacitat de fer classes en anglès i de les àrees STEM
I també l’atenció a la diversitat i el coneixement i utilització de les noves tecnologies (competències
digitals, tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement...).
En el cas dels centres d’educació secundària, més enllà dels idiomes i les àrees STEM, destaca la
importància de l’orientació educativa.

Figura 41. Especialitats que tindran més importància
als centres d’educació infantil i primària*

Figura 42. Especialitats que tindran més
importància als centres d’educació
secundària*

*Corresponen a preguntes obertes. Les respostes amb el mateix significat s’han categoritzat. Es mostren les categories amb
freqüències superiors o iguals a 5.

40

L’opinió dels centres educatius sobre la formació del nou personal docent

CONCLUSIONS
Què opinen les persones graduades en Educació Infantil i en Educació Primària?

 La satisfacció dels mestres amb la
formació rebuda és relativament bona.
La satisfacció amb les pràctiques
externes és alta, però identifiquen un
marge de millora important en la utilitat
del TFG.

 La seva inserció laboral és elevada, i
també ho és el percentatge de persones
que a la feina fan funcions relacionades
amb els estudis realitzats. El punt feble
és l’alt grau de temporalitat i els
contractes a temps parcial en el sector.

Què opinen les persones titulades en el màster de Formació del Professorat de Secundària?
 La seva inserció laboral és elevada, i
també ho és el percentatge de persones
que a la feina fan funcions relacionades
amb els estudis realitzats (percentatge
molt superior a la mitjana de màsters del
SUC). Com passa amb els mestres, el
punt feble també és l’alt grau de
temporalitat i la contractació a temps
parcial.

 La satisfacció de les persones titulades
en aquest màster amb la formació
rebuda és baixa en comparació de la
mitjana de màsters del SUC. També
identifiquen un marge de millora
important en el TFM. En canvi, com a
aspecte positiu, estan molt satisfetes
amb les pràctiques externes.

Què opinen els centres educatius sobre la formació de mestres i professorat?

 Pel que fa a les competències transversals tant de mestres com de professorat, la resolució de
problemes i presa de decisions és la competència amb una necessitat de millora més gran (53%).
Això és un fet compartit amb altres sectors. Segueixen la formació pràctica (48%), la creativitat
(47%), el treball en equip (45%) i la responsabilitat en el treball (41%).

En el cas dels centres d’educació infantil i
primària:
 Pel que fa a les competències específiques
dels mestres, el 68% dels centres
consideren que hi ha un dèficit en la
capacitat de gestionar l’aula. Segueixen
altres competències com ara la detecció i
actuació en situacions de dificultats (47%),
el disseny i avaluació de processos
d’ensenyament-aprenentatge (43%), la
innovació pedagògica i recerca educativa
(43%), la conducció d’entrevistes amb
famílies (39%) i l’equilibri personal (34%).

 La satisfacció dels centres educatius
amb les competències dels mestres és
de 6,6, valoració més baixa que la que es
troba en altres sectors.
 Les competències relacionades amb les
noves tecnologies i els idiomes són les
que adquiriran més importància en el
futur. Les especialitats del futur seran
idiomes, noves tecnologies, STEM i
atenció a la diversitat.
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En el cas dels centres de secundària:
 Pel que fa a les competències específiques
del professorat, el 87% dels centres
coincideixen en la necessitat de millorar la
capacitat per gestionar l’aula. Els centres
també
identifiquen
un
dèficit
en
coneixements psicopedagògics bàsics
(68%), equilibri personal (55%), detecció i
actuació en situacions de dificultats (41%) i
compromís de promoure valors i respecte
entre l’alumnat (37%).

 Gairebé la meitat dels centres de
secundària consideren que el màster de
Formació del Professorat millora les
competències docents.
 Les habilitats emocionals i el treball en
equip són les competències que adquiriran
més importància en el futur. Les
especialitats del futur seran orientació
educativa, STEM i idiomes.

 La satisfacció dels centres educatius amb
les competències del professorat és de 6,5,
valoració més baixa que la que es troba en
altres sectors.

Altres característiques relacionades amb la contractació de personal docent titulat recentment:
 La majoria de centres educatius enquestats han contractat, els darrers tres anys, personal docent
recentment titulat o amb poca experiència prèvia.
 El 61% dels centres educatius públics s’han acollit al decret de plantilles per seleccionar part del seu
personal docent, fet més intens als centres de secundària que no pas als de primària (72% vs. 58%).
 Els factors de contractació més ben valorats pels centres públics que s’han acollit al decret de plantilles
i pels concertats i privats (que tenen llibertat total d’elecció del seu personal docent) són, principalment,
les competències personals, socials i cognitives de les persones candidates. També destaquen la
capacitat de poder impartir classes en anglès, així com tenir més d’una titulació o formació
complementària, sobretot als centres concertats o privats.
 Aproximadament 7 de cada 10 centres educatius concertats o privats declaren haver tingut dificultats
per trobar el personal docent adequat, a causa que els perfils eren poc versàtils i/o tenien un nivell
d’anglès baix. Aquest percentatge és superior al que es va obtenir a l’enquesta del 2015 (57%).
 L’adequació del nou personal docent a les necessitats del lloc de treball és, de mitjana, elevada,
especialment als centres concertats o privats (vs. centres públics), als centres d’educació infantil i
primària (vs. centres de secundària) i als centres de complexitat baixa i mitjana (vs. centres de
complexitat alta).

Altres conclusions:
 Com passa en altres sectors, la col·laboració principal dels centres amb les universitats està
relacionada amb la tutorització de pràctiques a l’alumnat (hi col·laboren 3 de cada 4 centres
enquestats). I destaca que poc més de la meitat participen en la formació dels estudiants a la
universitat.
 Gairebé tots els centres enquestats tenen accions d’acollida i formació per al nou personal docent, ja
sigui mitjançant un mentor/tutor o fent sessions programades ad hoc.
 La innovació és important per als centres educatius: gairebé tots fan innovacions didàctiques i
pedagògiques.
 Gairebé la meitat dels centres preveuen un augment de l’ocupació en el sector gràcies a la rotació de
la plantilla (jubilacions).
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FITXA TÈCNICA
Enquesta als ocupadors
Població

Centres educatius d’educació infantil, primària i/o secundària de Catalunya

Període de l’enquesta

Del 24/04/2018 al 16/05/2018

Tipus d’enquesta

En línia

Durada mitjana de l’enquesta

12’ 30’’

Taxa de
resposta

Població

Mostra

Error mostral

Enquesta als centres educatius 2015

2.822

281

10,0%

5,7%

Enquesta als centres educatius 2018

2.960

246

8,3%

6,1%

Població

Mostra

Taxa de
resposta

Graus Mestre

6.484

1.436

22,1%

2,3%

Màster Formació Professorat

3.573

1.032

28,9%

2,6%

Població

Mostra

Taxa de
resposta

Graus Mestre

2.631

1.354

51,5%

1,9%

Màster Formació Professorat

2.706

1.003

37,1%

2,5%

Enquesta de satisfacció (2019)
Ensenyament (població titulada el 2017, 2018 i 2019)

Error mostral

Enquesta d’inserció laboral (2020)
Ensenyament (població titulada el 2016)
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ANNEX. TITULACIONS RELACIONADES
Graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària

UB

UAB UdG UdL URV

UB

UAB UPC

UVicURL
UCC

UIC

UAO
CEU

Mestre d’Educació Infantil
Mestre d’Educació Primària

Màster de Formació del Professorat de Secundària

UPFUdG UdL
UOC

URV

UVicURL
UCC

Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes
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