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En la història de les investidures de doctors honoris causa per la Universitat d’Alacant, que comptabilitza 63 acadèmics i, 
únicament, 3 acadèmiques, la Facultat d’Educació té avui l’honor de presentar les doctores Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-
Hammond i Gloria Ladson-Billings. Aquesta laudatio ha de ser forçosament breu. Ens hem de limitar a una síntesi concisa de 
l’alta influència intel·lectual, pràctica i ètica de les trajectòries i perspectives d’investigació de les autores. I, especialment, de 
remarcar el seu compromís i la seua demostrada capacitat de lluita per una educació que beneficie, des de l’equitat, totes 
les diverses comunitats socials. 
En primer lloc, volem presentar els contextos institucionals en què exerceixen la seua tasca. La professora Marilyn Cochran-
Smith és responsable de la càtedra Teacher Education for Urban Schools, en la Lynch School of Education del Boston College, 
en la qual, entre altres accions i projectes, coordina el programa de doctorat. És necessari subratllar el fructífer lideratge de 
Cochran-Smith en l’American Association of Colleges for Teacher Education. 
La professora Linda Darling-Hammond ocupa la càtedra d’Educació en la Universitat de Stanford, en el campus de la qual 
impulsa la tasca del Center for Opportunity Policy in Education i l’Educational Leadership Institute. Volem subratllar la seua 
responsabilitat com a directora executiva de la National Commission on Teaching and America’s Future, que va elaborar 
l’informe «What matters most: teaching for America’s future», escollit, el 2006, com un dels més influents idearis en l’educació 
americana. Aquest fet va contribuir a considerar Linda Darling-Hammond com una de les més decisives líders de la nació en 
educació. Així mateix, va participar de manera activa en l’equip de política educativa del president Obama. 
Gloria Ladson-Billings assumeix les responsabilitats pròpies del Kellner Family Chair in Urban Education, i les càtedres de 
Curriculum and Instruction i d’Educational Policy Studies en la Universitat de Wisconsin-Madison. En el seu trajecte d’implicació 
institucional, ha participat com a membre rellevant de la National Society for the Study of Education, i el 2011 ha sigut 
convidada a impartir l’Annual Brown Lecture in Education Research per la seua qualificada aportació en la investigació sobre 
l’equitat i la igualtat en educació.
És just remarcar que en coherència amb la seua intensa activitat professional, totes elles han exercit representacions i han 
sigut guardonades amb innombrables reconeixements. Les tres doctores han sigut elegides presidentes de l’American Educational 
Research Association, l’associació internacional més influent en el camp de la investigació educativa. Exercir el lideratge propi 
d’aquesta presidència representa el màxim reconeixement que es pot obtenir. D’altra banda, les tres acadèmiques han sigut 
nomenades membres electes de la National Academy of Education dels Estats Units. 
Les seues consecucions i investigacions, i la seua prolífica tasca com a autores o editores les han fetes mereixedores d’importants 



premis i distincions d’institucions com l’American Educational Research Association, l’American Association of Colleges for 
Teacher Education, la National Association of Multicultural Education, o el National Staff Development Council, entre altres. 
Per a concloure aquest breu recordatori de les seues trajectòries professionals, direm que la profusió i qualitat de la seua 
contribució en els textos, manuals i revistes en aquest camp les converteixen en figures essencials en el discurs educatiu. És 
permanent la seua presència en les revistes més qualificades com l’Educational Researcher, Review of Research in Education, 
American Educational Research Journal, el Journal of Teacher Education o l’Educational Leadership. Indiscutiblement, la tasca 
de les tres doctores en els consells editorials de les revistes més destacades suposa una influència cabdal en l’orientació i 
direcció de la investigació de la comunitat internacional.
En segon lloc, volem expressar la profunda identificació de la Facultat d’Educació amb el pensament educatiu de les doctores, 
ja que són les veus més compromeses i contundents a favor de l’equitat i la democratització educativa. En les seues teories 
pedagògiques concorren i emergeixen dominis de gran força i influència. Un d’aquests és la seua denúncia i la seua preocupació 
per reduir la bretxa educativa entre els estudiants. Les tres autores subratllen el pes del llegat de la desigualtat que pateixen 
molts estudiants en moltes societats, i de quina manera els sistemes educatius anquilosats i les polítiques de mercat minven 
les limitades oportunitats educatives dels nostres joves ciutadans. En la recerca de resolucions efectives, les tres argumenten 
com a resposta primordial la necessitat de desenvolupar nous models de professionalització docent. Totes elles coincideixen, a 
més, en la consideració de la tasca d’ensenyar com un acte de construcció de comunitats d’aprenentatge, que siguen espais 
de possibilitat d’una autèntica relació de diversitat. 
L’ecologia de sabers educatius que posseeix Marilyn Cochran-Smith (2006), articulada en Policy, Practice, and Politics in Teacher 
Education, que reuneix les seues editorials publicades en el prestigiós Journal of Teacher Education, urgeix a prendre posicions 
contra les polítiques en les quals subjau una visió reduccionista de l’ensenyament. La visió orientada als estàndards i a la mera 
comptabilització de resultats es converteix sovint en una política al servei dels mercats en què s’oblida el crucial compromís 
de democratització que exigeix l’educació. Així mateix, en Walking the Road. Race, Diversity, and Social Justice in Teacher 
Education (2004), l’autora evidencia que l’ensenyament no és un problema tècnic de formació i avaluació. És, en primer lloc, 
una problemàtica de política social i equitat educativa, i en segon lloc, d’aprenentatge. Per tant, en les seues dues obres, 
juntament amb Susan L. Liytle, Inquiry as Stance (2009) i Inside/Outside: Teacher Research and Knowledge (1993), argumenta, 
amb un rigor indubtable que la generació de coneixement social ha de ser construït i situat en comunitat.
La metàfora walking the road, en ressonància amb «es fa camí al caminar» de Machado, evoca el difícil viatge que els 
agents educatius recorrem a la recerca d’una formació del professorat més compromesa. Quan l’educació del professorat és 
formulada i dominada des de les creences de determinats grups de poder polític, hem de qüestionar la nostra funció i la 
nostra tasca en el sistema. La Dra. Cochran-Smith assumeix que qui controla les qüestions curriculars, controla les respostes. 
En conseqüència, insta al fet que la investigació educativa avanç cap a les més complexes qüestions que precisen els sistemes 



educatius utilitzant la indagació contínua entre la dissonància crítica i la ressonància col·laborativa, com a agència d’acció en 
la construcció d’una nova cultura professional docent.
En Studying Teacher Education (2005), l’informe del Research Panel on Teacher Education de l’American Educational Research 
Association, codirigit amb Kenneth Zeichner, Cochran-Smith invita a cercar des de múltiples epistemologies una investigació 
que lligue estretament l’educació del professorat amb l’aprenentatge de l’estudiant. Atès que els docents són un factor clau 
en l’èxit del rendiment de l’alumnat, «el coneixement que els professors necessiten per a intensificar les oportunitats de 
vida i d’aprenentatge dels estudiants no pot ser generat únicament fora de les aules i importat dins de les escoles». En 
conseqüència, voldríem testimoniar la nostra valoració i satisfacció per la inspiració del missatge acadèmic de Cochran-Smith.
Limita Darling-Hammond, codirectora del Committee on Teacher Education de la National Academy of Education, ha participat 
en les dues edicions que expliciten la significativa tasca, Preparing the Highly Qualified Teachers our Children Deserve (2005). 
Assumint que com a societat no invertim seriosament en la vida dels xiquets, molt especialment d’aquells que més ho necessiten, 
i que injustament, menys els ofereix el sistema educatiu, Darling-Hammond (2005), en New Standards and Old Inequalities, 
critica la retòrica de la reforma basada en estàndards i avaluacions, en suma, en una filosofia d’extrema accountability, que 
per contra no respon ni proveeix a la imperiosa necessitat de superar els diferencials existents en la ràtio de les aules i en 
la bona preparació del professorat, com a recursos demostradament més significatius. 
Com ja va analitzar Darling-Hammond, en Teaching as the Learning Profession (1999) i en The Right to Learn (1997), les 
solucions burocràtiques als problemes de la pràctica sempre fracassen perquè l’ensenyament no és una rutina, els estudiants no 
són passius, i les qüestions de la pràctica no són simples, predictibles, o estàndards. En conseqüència, les decisions educatives 
no poden ser formulades des d’a dalt i lliurades als professors. 
Quan la textura ètnica de la nostra societat és cada vegada més diversa, és necessari educar la identitat docent en una 
particular consciència que permeta travessar fronteres i compartir les diverses cultures dels alumnes. En aquest marc, Linda 
Darling-Hammond en Learning to Teach for Social Justice (2002) mostra l’educació com un acte d’intercanvi cultural en el 
qual, a voltes, cal navegar contra el corrent dominant del currículum per a portar l’alumne dels marges monoculturals al centre 
de la interculturalitat. Per tot això, agraïm i valorem intensament els coneixements amb què la doctora Darling-Hammond ha 
impregnat la comunitat educativa internacional. 
Gloria Ladson-Billings, des del seu profund compromís social i polític, la seua contínua denúncia de la privació i els desavantatges 
dels estudiants procedents de les cultures no dominants, s’ha responsabilitzat de la tasca de contribuir a la construcció d’una 
teoria crítica de la raça que qüestione privilegis i diferències (Critical Race Theory, 2003). Establint la premissa que hi ha un 
deute educatiu amb els estrats socials més febles, i que la cultura de l’infant és una font de fortalesa en els aprenentatges, 
la seua visió de l’educació advoca perquè el xiquet, quan arriba a l’aula, no quede privat del poder cognitiu i emocional de 
la identitat pròpia i que perceba el respecte de la institució per la dignitat del seu patrimoni cultural.
En aquest escenari volem remarcar fins a quin punt ens sentim identificats amb la biografia de Gloria Ladson-Billings. Per a 



molts de nosaltres, les generacions que vam viure la infància en les dècades dels cinquanta o els seixanta, acudir a l’escola 
en aquest país també implicava contemplar l’experiència de la desigualtat i la repressió social. Com Gloria, molts de nosaltres 
hem sigut mestres i professors i, com ella, descobrim que l’educació era una de les formes essencials de canviar la societat. En 
molts països i en moltes escoles i aules, les situacions que Gloria Ladson-Billings descriu en Crossing over to Canaan (2001) 
i en Beyond the Big House (2005) persisteixen. Els diferencials de gènere, poder adquisitiu, ètnia i cultura, oportunitats i, en 
suma, de poder, subsisteixen i formen grups invisibles que són oblidats en totes les societats i en totes les institucions. Per 
això, animem a tots els docents a compartir la metàfora que Ladson-Billings desenvolupa en The Dreamkeepers (2009), basada 
en la importància de guardar i cuidar el somni d’una oportunitat educativa per a tothom. L’autora, a través de l’anàlisi 
d’històries de vida de docents compromesos, conclou que en tots els casos de bones pràctiques subjau un fort sentit d’identitat 
professional, una fe total en la capacitat d’aprendre dels alumnes, un sentit crític del coneixement, i una disposició a crear 
comunitats d’aprenentatge en què es puga capitalitzar la cultura pròpia de l’alumne.
Sintetitzar el pensament pedagògic de les nostres doctores ha sigut una tasca complexa en què possiblement no hem acabat 
de reeixir. Però tenim la convicció que l’oportunitat d’escoltar-les, ara i ací, més que mai afavorirà que continuen inspirant la 
nostra acció professional. Hem de testimoniar, de tot cor, l’agraïment per la seua obra. El seu patrimoni de coneixement, les 
seues investigacions i la seua experta experiència sempre ens han guiat i, sobretot, la seua passió ha il·luminat els nostres 
somnis i els nostres esforços per una educació més equitativa per a tothom.
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Discurs pronunciat per la 
Sra. Marilyn Cochran-Smith
amb motiu de la seua investidura
com a doctora honoris causa
per la Universitat d’Alacant



És per a mi un enorme plaer estar avui ací en aquest acte tan especial, però alhora em sent aclaparada per l’honor que 
comporta rebre el doctorat honoris causa de la Universitat d’Alacant. Tant jo com el meu marit, que es troba present també 
avui ací per a celebrar aquesta ocasió, voldríem donar la més sincera gratitud a la Universitat d’Alacant, i en particular, al 
degà i professorat de la Facultat d’Educació, per aquest gran honor i per la calorosa acollida que ens ha fet en aquesta 
ciutat tan bonica.
Em diuen que es tracta de la primera vegada que una dona o investigadora del camp de les ciències de l’educació rep 
aquest títol honorífic en la Universitat d’Alacant, i per aquesta raó l’ocasió adquireix un relleu més gran per a nosaltres. Amb 
les meues col·legues, les professores Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings, estic summament orgullosa de compartir 
aquest guardó tan prestigiós. 
Durant els últims 30 anys, el meu treball de recerca s’ha centrat en el camp de la pedagogia, específicament en l’aplicació de 
teories i lleis educatives relacionades amb l’ensenyament, la qualitat del professorat i la seu preparació.
A voltes, pel fet que els professors treballen amb infants i adolescents, el seu treball es menysté i fins i tot es considera 
irrellevant. Per exemple, als Estats Units durant la primera meitat del segle xx, els professors es veien més aïna com a mainaders 
o mainaderes que, a més, havien d’exercir altres tasques, com netejar l’escola i encendre l’estufa perquè l’escola estiguera 
calenta quan arribaren els xiquets al matí. En aquella remota època, no es donava importància ni al què, ni al com ni al 
perquè els mestres havien d’ensenyar als xiquets.
En el segle xxi, però, es creen grans expectatives per als professors. En contrast amb els seus predecessors, que havien de 
centrar-se a cuidar l’escola i mantenir-la calenta, avui dia s’espera que els mestres actuals ensenyen a tots els estudiants 
coneixements rellevants mundialment. Per a fer-ho, aquests professors han de dominar matèries complexes i poder-les ensenyar 
eficaçment a tots els seus estudiants. Així mateix, han d’estar familiaritzats amb currículums estatals i nacionals i preparar els 
seus estudiants per a superar exàmens nacionals i internacionals. El professorat actual ha de fer servir amb destresa les últimes 
tecnologies i ser capaç d’adaptar les noves metodologies i currículums fins i tot a les necessitats d’estudiants discapacitats.
A més, a causa dels fluxos migratoris arreu del món, s’ha produït un fort creixement poblacional d’immigrants en molts 
països, raó per la qual els professors del segle XXI han de funcionar amb diferents registres culturals. Han de saber ensenyar 
a estudiants que no parlen la llengua de l’escola com a primera llengua sense perjudici dels continguts exigits. Els professors 
han d’intercomunicar-se i col·laborar amb tots aquells que estan involucrats en l’educació dels nostres joves.
En el segle xxi, a més d’ensenyar amb els estàndards de qualitat més elevats, els mestres han de poder relacionar-se amb 
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la cultura dels xiquets. Els que som pares o avis —o que pensem ser-ho en el futur— sabem que això és summament 
important. No solament volem que els nostres fills aprenguen a escola, sinó també que els il·lusione anar-hi i que siguen 
estudiants motivats. 
En resum, avui dia s’espera molt dels professors. Això es deu a la idea que el professorat és fonamental en l’èxit acadèmic 
dels estudiants i en la qualitat dels sistemes educatius nacionals; als professors se’ls veu com la pedra angular de les reformes 
educatives, econòmiques i socials. Aquesta nova preocupació nacional és ben bé universal. La qualitat del professorat és exigida 
per organitzacions internacionals com l’Oficina de Cooperació Econòmica i Desenvolupament i el Banc Mundial, i es considera 
prioritària en les lleis nacionals i en les agendes dels investigadors. Els assumptes educatius són cada vegada més rellevants 
per als líders governamentals, el món dels negocis, i les organitzacions filantròpiques, així com per als investigadors en els 
camps de la praxi pedagògica i les polítiques educatives.
Des de fa ja molts anys, he tingut el privilegi de treballar en temes relacionats amb la qualitat i preparació del professorat 
tant als Estats Units com en diversos països arreu del món. Al llarg d’aquests anys, he trobat aquesta tasca àrdua alhora que 
gratificant, i per descomptat he crescut moltíssim. Per a concloure, m’agradaria subratllar algunes de les coses que he après.
Primer, considere un avanç que s’haja identificat el treball del professorat com a críticament important. Tots nosaltres presents 
avui ací hem assistit a l’escola. M’imagine que quasi tots nosaltres, fins i tot com a adults, podem recordar-nos dels professors 
que van enriquir les nostres vides. Les nostres experiències personals són una prova evident que els professors són importants 
en les vides dels joves i en el benestar de les nacions.
Segon, encara que ens centrem en la qualitat del professorat com un factor essencial per a la prosperitat d’un país, no hem 
d’ignorar que els professors TOTS SOLS no poden resoldre els problemes de les escoles conflictives ni millorar les oportunitats 
dels més desfavorits. Hi ha evidència empírica que cap país del món educa bé els seus xiquets més pobres. Per a solucionar 
aquesta situació cal insistir en l’excel·lència del professorat i invertir en la direcció, capacitat espacial i recursos de les escoles. 
Però també cal millorar l’accés a l’habitatge, a la salut i al treball. Tots junts hem de col·laborar per a resoldre aquests 
problemes.
Tercer, la qualitat del professorat i la seua preparació continuen sent preocupació dels líders internacionals, però aquesta no 
s’ha de basar només en els resultats de proves avaluatives nacionals i internacionals. Aquest tipus d’avaluació és important 
fins a cert punt, però representa un únic aspecte de les capacitats dels professors i els assoliments dels estudiants. També 
hem d’avaluar com els estudiants utilitzen els coneixements que adquireixen de manera creativa per a resoldre problemes i 
per a aprendre a viure i contribuir a la millora d’una societat diversa. Volem que tinguen una formació íntegra amb interès 
en les arts, humanitats i ciències.
Finalment, no hem d’oblidar que mentre treballem per a millorar la qualitat de la docència per a satisfer les exigències de la 
societat del coneixement del segle xxi, aquest no és l’únic objectiu de l’educació i potser no el més important. Hem de preparar 
també futurs ciutadans per a participar en societats democràtiques. Hem d’inculcar en tots els estudiants un pensament crític 
que els permeta debatre, dissentir i qüestionar les estructures actuals, tant escolars com socials, que perpetuen la injustícia social.
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Sra. Linda Darling-Hammond
amb motiu de la seua investidura
com a doctora honoris causa
per la Universitat d’Alacant
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Voldria donar les gràcies al senyor rector, al Consell Social i al claustre de la Universitat per aquest reconeixement. La Universitat 
d’Alacant és una de les universitats més noves i modernes d’Espanya. Va ser fundada fa tan sol 33 anys per a respondre a 
les aspiracions i al fort desig de la societat per a aprendre i aconseguir un alt nivell de formació acadèmica.
Avui dia, l’èxit individual i de la societat en general depèn de la nostra capacitat per a  aprendre, ampliar els coneixements, 
resoldre problemes i encarar els reptes d’una economia tecnològica que està en constant evolució i un món que és cada 
vegada més complex. Més que mai, la docència té un paper fonamental en la societat. Per això, avui vull expressar el meu 
reconeixement molt especialment a tots els professors i mestres, tant als de la Universitat d’Alacant que us han ajudat a 
arribar a aquest moment culminant dels vostres estudis, com als de l’educació primària i secundària que us van preparar per 
a l’etapa universitària, ensenyant a pensar, inventar i crear.
La docència és la pedra angular de totes les altres professions. Qualsevol que haja arribat a ser algú en la vida, ha sigut 
gràcies a la presència en la seua vida d’algun professor o mestre especial. És essencial que la societat en general respecte 
els docents i els done suport, que els honore pels seus esforços i els proporcione els coneixements i les destreses necessàries 
en la seua professió.  
Amb els canvis en la funció del sistema educatiu que veiem avui dia, la labor dels docents és cada vegada més difícil. Abans, 
els professors només havien de «completar el programa», però ara han d’idear maneres per a ajudar un alumnat cada vegada 
més divers i assolir nivells cada vegada més alts, situació que fa que la seua tasca siga més complexa com més va. 
Així mateix, els diferents sabers es multipliquen a ritmes mai vistos anteriorment. Segons dos estudiosos de la Universitat de 
Califòrnia a Berkeley, el volum dels nous coneixements que es van crear els 4 anys entre 1999 i 2003 va superar el de tots 
els que s’havien produït anteriorment. El saber tecnològic es duplica cada any. Les deu ocupacions més demanades el 2010 
ni tan sols existien el 2004. Així que la nova funció de les nostres escoles és preparar els joves per a treballs que encara 
no existeixen, ajudar-los a buscar solucions a problemes que encara no han sigut identificats, i donar-los les habilitats que 
necessitaran per a utilitzar tecnologies que encara no han sigut inventades.
Amb les noves expectatives que tenim per a les nostres escoles, i amb la creixent complexitat del paper del docent, la formació 
de professors i mestres és cada vegada més important. Formar adequadament els docents és un deure sagrat per a assegurar 
que tinguen els coneixements i les habilitats que necessiten per a ser eficaços des del primer dia que entren en una aula. I 
això ho hem de proporcionar a tots els que decideixen dedicar-se a aquesta importantíssima tasca.
Una bona formació i uns professionals exigents són imprescindibles perquè si no, no podem garantir un alt nivell d’excel·lència. 



La docència no és obrir els cervells dels xiquets per a embotir-los dades soltes perquè després les puguen regurgitar en un 
examen. És ajudar els xiquets a aconseguir una comprensió profunda del món en què viuen, a poder utilitzar els coneixements 
que adquireixen per a realitzar els seus propis somnis i desenvolupar un sentit de compromís social. És donar-los les eines 
cognitives que necessiten per a resoldre problemes com la contaminació i l’efecte hivernacle, els conflictes bèl·lics, la pestilència 
i la fam, perquè puguen viure en un món net i pacífic en què tots visquen en harmonia, prosperitat i justícia.
Els docents han de tenir una comprensió àmplia del saber en general. Han d’entendre els processos cognitius dels joves i els 
coneixements que tenen per a poder adaptar la seua docència a les seues necessitats. Han d’establir les seues pautes educatives 
partint del què i del com aprenen els seus estudiants. 
Avui dia sabem com podem ajudar els docents a adquirir aquestes capacitats. Sabem dissenyar bons cursos d’aptitud pedagògica. 
La investigació que s’ha dut a terme en aquest sentit ens diu que és imprescindible lligar la teoria amb la pràctica i crear 
cursos sobre estils d’aprenentatge, el desenvolupament infantil, la programació i mètodes d’avaluació de les pràctiques en les 
aules. Els millors programes exigeixen que els professors o mestres en formació passen molt de temps amb professors o mestres 
experimentats que servisquen de mentors i exemples de bona pràctica; creen escoles model o de desenvolupament professional 
que funcionen de la mateixa manera que un hospital universitari en què els formadors poden posar a prova les bones pràctiques 
a través d’una pràctica real; creen bones relacions i un corpus de coneixements compartit entre el professorat universitari i 
els mestres perquè junts puguen transformar l’ensenyament i la professió en general. Els millors programes de formació de 
docents utilitzen la casuística pràctica per a examinar situacions específiques. Preparen els docents a investigar de manera 
activa i a utilitzar els seus resultats per a millorar les pràctiques a l’aula. Encoratgen els docents en formació a analitzar no 
solament els seus mètodes propis i els d’altres professors, sinó també les moltes maneres en què els seus estudiants aprenen.
També preparen els docents en formació a treballar amb alumnes de diverses cultures i idiomes, i creen el que podríem denominar 
una docència de doble direcció, que els professors escolten i observen els seus estudiants per a conèixer-los i aprendre d’ells amb 
el propòsit de crear una docència que partisca de la realitat i del bagatge cultural dels seus alumnes. Paolo Freire, en la seua 
teoria de l’educació de l’apoderament, parla de la importància d’ensenyar els professors a saber «llegir» un grup d’estudiants, 
«com si fóra aquest un text que ha de ser descodificat i comprès», especialment quan els professors procedeixen d’un 
rerefons cultural i econòmic diferent del dels seus estudiants. «És necessari», diu, «saber observar, comparar, inferir, imaginar i 
alliberar les sensibilitats, i també creure en els altres sense analitzar-ho massa.» Per a realment «veure» els seus estudiants, 
els professors han d’aprendre a mirar i escoltar detingudament i sense prejudicis per a poder escatir qui són en realitat, quines 
opinions i perspectives tenen, i com aprenen. Els millors programes de formació de docents són els que generen una pedagogia 
d’apoderament i esperança per a tots els joves. Els programes que arriben a aquest objectiu serviran de fonament per a una 
societat democràtica i dinàmica que oferisca àmplies oportunitats i garantisca la justícia per a tots.
Pau Casals va ser capaç de copsar l’essència d’aquest concepte quan va dir «Hem de dir a cada nen: Saps què ets? Ets una 
meravella. Ets únic. En tot el món no hi ha un altre nen com tu. Des que el món és món, mai no hi ha hagut un altre 



nen com tu … i quan creixis, pots ferir un altre que és com tu, una meravella? No. Has de respectar els altres. Has 
d’esforçar-te, com hem d’esforçar-nos tots, per fer un món digne per als infants que hi viuen.»
M’honora en gran manera acceptar aquest guardó de la Universitat d’Alacant en representació de tots els docents i formadors 
de docents que a través de la seua faena infonen en nosaltres un sentit de justícia i esperança per a crear el món que 
mereixen els nostres fills.
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Discurs pronunciat per la
Sra. Gloria Ladson-Billings
amb motiu de la seua investidura
com a doctora honoris causa
per la Universitat d’Alacant



Vull expressar el meu més sincer agraïment al senyor rector, al Consell Social i al Claustre de Professors de la Universitat 
d’Alacant per aquesta prestigiosa distinció, per aquesta cerimònia tan solemne i per la concessió del doctorat honoris causa. 
També vull agrair al meu espòs, Charles Franklin Billings, a la meua família i als meus companys de la Universitat de Wisconsin 
en Madison, el seu suport incondicional al llarg de tots aquests anys d’activitat investigadora i acadèmica.
Reconec que totes les persones que reben aquest guardó tenen alguna cosa en comú: una sòlida formació acadèmica. Siga en 
ciències, en humanitats, en econòmiques, en dret o en medicina, tots s’han format en institucions educatives. Però sembla que 
avui dia, la pedagogia, com a camp, ha quedat ressagada en relació amb la innovació i ja no té el mateix prestigi que tenia 
abans, sobretot en les democràcies occidentals. Al meu entendre, això es deu al fet que no hem sabut respondre adequadament 
a l’efecte de la globalització, tant als positius com als negatius. No hem sabut ni aprofitar les oportunitats ni afrontar els 
reptes del segle XXI. I per això, m’agradaria exposar ací el que, a parer meu, ha sigut l’impacte de la globalització en la 
pedagogia i en les ciències de l’educació en general.
Primer, la globalització ha portat la diversificació als nostres centres educatius a tots els nivells, des de l’educació primària fins 
a la universitat. Les migracions i les relacions internacionals han provocat el transvasament de persones d’un país a un altre 
en nombres mai vistos en el passat. També s’han produït migracions internes. Cada vegada hi ha més persones que van del 
camp a la ciutat o que abandonen les zones menys desenvolupades per les més avançades tecnològicament. Els conflictes bèl·lics, 
la fam i les revoltes socials sempre provoquen el desplaçament de poblacions. Però igualment importants en aquest sentit són 
les oportunitats econòmiques, tecnològiques i civils. Mentre que les primeres provoquen un èxode, les últimes serveixen d’imant. 
Les nostres escoles es veuen obligades a flexibilitzar i adaptar els seus mètodes i pràctiques a les necessitats dels nouvinguts 
perquè aquests alumnes arriben a ser membres productius en els seus països d’acollida.
La globalització també implica que els nostres sistemes educatius han de mantenir-se al corrent del desenvolupament de 
diferents tipus de saber com, per exemple, el saber tecnològic o el saber lingüístic. Avui dia, un xiquet pot prémer unes quantes 
tecles en un telèfon mòbil i accedir a les millors biblioteques i als millors pensadors del món. Molts alumnes són més hàbils 
en l’ús de la tecnologia que els seus professors, però com que estem atrapats en antigues maneres d’entendre el saber, ens 
costa acceptar els mètodes d’ensenyament més recíprocs que els mateixos alumnes ensenyen als professors o a altres alumnes.
Quant als coneixements lingüístics, hem tardat molt a acceptar el multilingüisme com una cosa normal. Estic parlant 
específicament dels Estats Units, on molt poca gent ha aconseguit el domini d’una altra llengua diferent a l’anglès. El fet mateix 
que jo no puga dirigir-me a vostès en espanyol és un excel·lent exemple. No obstant això, en el segle XXI, haurem de ser tots 
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multilingües. Actualment, prop del 15 % de la població dels Estats Units prové de famílies hispanoparlants i malgrat aquest 
fet, hem continuat posant barreres al bilingüisme. En els països realment democràtics, els que busquen un nivell de prosperitat 
per al seu poble, fomentar l’estudi dels idiomes contribueix al desenvolupament de la capacitat cívica dels seus ciutadans.
Finalment, la globalització implica que el sistema educatiu ha d’adoptar valors nous i de més abast. Per exemple, s’està 
replantejant la definició de la propietat intel·lectual i els drets d’autor, la delimitació de les arts i les ciències, la comprensió 
del que és acadèmic i del que és popular, el que és sagrat i el que és profà. Estem intentant entendre les múltiples tradicions 
epistemològiques i les diferents apreciacions del nostre passat clàssic per a accedir a un futur modern i postmodern. Què 
significa ser professor d’alumnes de diferents religions, classes socials o ètnies? Els obliguem a tots a acceptar la mateixa visió 
del món o comencem a apreciar les complexitats que la vida comporta avui dia? 
La meua investigació s’ha entrat en els professors i mestres que han pogut veure el potencial que tenen els alumnes que altres 
professors han donat per casos perduts. He intentat esbrinar els mètodes que utilitzen per a ensenyar a estudiants de diferents 
cultures o grups lingüístics i per a garantir l’èxit de tots els alumnes. He après d’aquests professors que el nostre deure és 
facilitar l’aprenentatge, augmentar la competència cultural i desenvolupar una consciència social i política en tots els alumnes.
Els nostres sistemes d’educació són de vital importància per a la nostra supervivència i per a la supervivència del nostre 
planeta. Ens ajudaran a saber cuidar el nostre medi ambient, a utilitzar adequadament els nostres recursos i a assegurar la 
viabilitat de certes espècies, entre les quals, l’ésser humà. Les possibilitats són immenses i per això hem d’anar amb compte. 
Però el que sembla clar és que els educadors han de liderar la marxa cap al futur.

Moltes gràcies.
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Discurs de benvinguda a les
professores Marilyn Cochran-Smith,
Linda Darling-Hammond i
Gloria Ladson-Billings
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part del
rector de la UA,
Ignacio Jiménez Raneda
en la cerimònia d’investidura
del 27 de gener de 2012



La festivitat de Sant Tomàs d’Aquino és la primera gran celebració acadèmica de l’any i vull, una vegada més, agrair a tots 
vostès la presència avui ací.
L’acte solemne que celebrem manté viva una tradició universitària que es remunta a 1880, data en què el papa Lleó XIII va 
proclamar sant Tomàs d’Aquino patró de les universitats. Des d’aleshores, totes les universitats han convertit aquesta festivitat 
en una jornada de celebració, en què es lliuren de distincions molt sentides i totalment arrelades a la institució universitària.
Acabem de lliurar els premis extraordinaris 2010-2011 als qui, havent obtingut els títols de diplomatura, llicenciatura, 
arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria i enginyeria tècnica, s’han fet mereixedors d’aquest important reconeixement 
acadèmic. Igualment, hem atorgat els premis extraordinaris de doctorat als qui els han merescut.
Però, sens dubte, aquest acte ha quedat especialment realçat per la incorporació al nostre claustre de tres noves il•lustres 
acadèmiques. Vull dir-los que, com a rector, he sentit una especial satisfacció per haver pogut investir doctores honoris causa 
per la Universitat d’Alacant a Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.

Més endavant faré referència a la importància de les nostres doctores honoris causa, però, en primer lloc, voldria adreçar-me 
als alumnes que en el curs acadèmic 2010-2011 han obtingut els títols de diplomatura, llicenciatura, arquitectura, arquitectura 
tècnica, enginyeria i enginyeria tècnica i que avui es troben representats ací per les companyes i companys que han aconseguit 
els premis extraordinaris en les respectives especialitats.
Sé bé que per a totes i tots han sigut anys particularment intensos, anys d’estudi, de qualificació professional i també de 
formació humana.
Els estudis que amb esforç heu realitzat a les aules de la nostra universitat us han enriquit com a professionals i com a 
persones. En molts casos, només han sigut possible gràcies al compromís i l’esforç de les vostres famílies, gràcies al suport de 
les persones que us estimen. Estic segur que també per a elles han significat sacrificis i, per això, que hàgeu culminat amb 
èxit els estudis és una satisfacció compartida per tots.
En totes i tots vosaltres, nous titulats, queda representada l’aspiració dels universitaris per accedir als coneixements científics 
i crítics, com a components que han de presidir els diversos camps del saber humà.
En aquesta universitat, que és vostra, a més dels continguts teòrics, us hem facilitat l’ús de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació, hem promogut el treball en equip, us hem animat a aprendre a emprendre i a posar en pràctica les 
vostres iniciatives i projectes .
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La societat ha invertit en la vostra formació i en la vostra qualificació com a universitaris i, d’ara en endavant, fora d’aquestes 
aules, haureu de començar a tornar a la societat els recursos que ha invertit en vosaltres. És probable que alguns tingueu 
una lògica incertesa davant dels nous horitzons que se us obrin, davant dels nous camins que emprendreu. Per a recórrer-los 
serà necessari que treballeu amb renovat esforç, estem segurs que disposeu de la formació adequada per a poder fer-ho. . 
La Universitat d’Alacant es compromet també a oferir-vos l’ajuda necessària per a perfeccionar els vostres perfils professionals
Us felicite per l’èxit i us anime a ser, tant en l’exercici professional com en el comportament ètic, exemple i reflex dels 
estudiants de la Universitat d’Alacant. Sigueu sempre els seus ambaixadors davant de la societat, ja que estic convençut que 
sempre mantindreu un bon record dels anys com a alumnes en aquest campus.

La generació de coneixement és una de les funcions que la universitat ha de dur a terme; altrament no podríem parlar 
d’universitat. Per a exercir com cal aquesta funció, la nostra universitat ha de propiciar tots els anys l’aparició de noves cohorts 
d’investigadors, que s’incorporen al procés de creació i d’ampliació del coneixement mitjançant la investigació.
Vull felicitar, per tant, les doctores i doctors que heu pujat a aquesta estrada per a rebre, després d’anys d’esforços, el premi 
extraordinari de doctorat que mereixíeu.
Sabeu bé que, durant tot aquest temps, heu tingut el suport de la institució i de moltes persones de la comunitat universitària. 
Heu comptat, en particular, amb l’orientació i l’ajuda dels vostres directors i directores de tesi, als quals agraïsc públicament la 
dedicació i l’interés que han posat perquè cadascun de vosaltres haja contribuït, amb tesis doctorals, a generar nou coneixement 
i obrir noves vies per a investigacions futures. Estic segur que per a directores i directors és un motiu de satisfacció i d’orgull 
veure que el vostre treball ha sigut avui reconegut amb el premi extraordinari.
Ara us correspon assumir noves responsabilitats. Heu d’aconseguir que els resultats de les investigacions es materialitzen en 
publicacions que acrediten la qualitat del vostre treball investigador. I, en haver assolit aquest objectiu, demostreu la vostra 
autonomia investigadora i trobeu noves línies d’investigació. La generació de nous coneixements ha de ser per a vosaltres, com 
és per a la Universitat, un objectiu permanent.

En aquesta celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, acabem d’investir tres noves doctores honoris causa: Marilyn 
Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.
Vull donar-los la benvinguda i dir-los que ens sentim molt honrats amb la seua incorporació al claustre.
Les universitats reservem la concessió del més alt grau acadèmic a qui, al llarg de la vida, ha acreditat mèrits excepcionals 
en pro de la ciència, de la cultura, de l’art o de la millora d’altres aspectes de la societat. Com ha exposat la padrina, les 
nostres doctores reuneixen mèrits sobrats per a ser mereixedores d’aquests guardons, per la qual cosa vull agrair-los que, en 
acceptar incorporar-se a la nostra universitat, ens permeten beneficiar-nos del seu prestigi.
Abans de referir-me a les noves doctores vull, en nom de tots els presents, felicitar la Facultat d’Educació per haver proposat 



incorporar-les al claustre de la Universitat d’Alacant, cosa que, després de l’acord del Consell de Govern, ens ha conduït a 
l’acte acadèmic que acabem de celebrar.
Igualment, vull deixar constància pública del nostre reconeixement a la padrina, María Ángeles Martínez Ruiz, degana de la 
Facultat d’Educació, qui ha exposat de manera resumida, però clara i contundent, els mèrits que concorren en les noves doctores 
i fonamenten, indiscutiblement, la seua incorporació al claustre.
Sol ser habitual que, a la universitat, aprofitem actes acadèmics, com aquest de celebració de la festivitat de Sant Tomàs 
d’Aquino, per a recordar els aniversaris de científics, artistes o creadors literaris, les contribucions dels quals han deixat una 
important empremta en la ciència o en la cultura. Enguany, concretament el pròxim 7 de febrer, se celebra el 200 aniversari 
del naixement de Charles Dickens.
Les nostres noves doctores no tenen, aparentment, res en comú amb l’escriptor realista britànic, encara que és fàcilment constatable la 
preocupació pels problemes socials que subjau en el treball d’investigació pedagògica que han dut a terme. Una preocupació que, com 
tots sabem, va estar sempre present en l’obra literària de Dickens.
Temps díficils (Hard Times) és possiblement una de les obres realistes de Dickens en què amb més intensitat es reflecteixen els 
problemes socials presents en la industrialització britànica. En aquesta novel•la, l’escriptor britànic fa, amb la ironia que el caracteritzava, 
una crítica al pensament utilitarista i l’educació basada en els criteris positivistes arrelats en la societat victoriana de l’època. El sever 
i “eminentment pràctic” professor de la ciutat industrial de Coketown un “home de realitats”, que Dickens descriu amb sarcasme en 
Temps Difícils exemplifica el model d’ensenyament de la pretesa modernitat, molt allunyat de la imatge del “professor reflexiu” que 
defenen les nostres noves doctores.
Tal com ha quedat molt ben reflectit en la laudatio, les doctores Marilyn Cochran-Smith, Lindaa Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings 
són pedagogues i el seu treball s’ha centrat en el que s’anomena pedagogia reflexiva. Les nostres doctores han ubicat la seua obra en 
el context socioeducatiu dels Estats Units, però les seues aportacions són molt útils en altres contextos, entre els quals hi ha l’Espai 
Europeu d’Educació al qual ens estem incorporant i que, com sabem, comporta importants canvis i profundes reflexions pedagògiques.
Marilyn Cochran-Smith ha centrat la seua investigació sobre el treball dels docents, és a dir, sobre l’ensenyament, mentre que 
Linda Darling-Hammond ha treballat fonamentalment sobre els discents, sobre l’aprenentatge. Les dues s’adscriuen al moviment 
internacional de l’educació reflexiva que s’ha desenvolupat en l’ensenyament i en la formació del professorat, rebutjant la visió 
dels professors com a simples tècnics que només es dediquen a transmetre el que altres, des de l’exterior de les aules, volen. 
Aquest moviment, i dins d’ell les nostres doctores, reivindica el paper dels professors com a professionals que han d’exercir un 
paper actiu en la formulació dels objectius i finalitats del seu treball i tenen a les mans la responsabilitat de l’ensenyament.
Linda Darling-Hammond reivindica l’aprenentatge com un dret fonamental de tot l’alumnat, que ha d’estimular-se per a 
desenvolupar ciutadans lliures, capaços i autònoms. L’aprenentatge en cap cas ha de ser sinònim d’emmagatzemament de 
conceptes, idees o doctrines. Les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge només tenen sentit si dinamitzen, guien i estimulen els 
subjectes per a assumir el repte de créixer i aprendre. L’educació adquireix, així, una perspectiva molt més social i compromesa 
i ha d’incorporar la diversitat personal i cultural i crear oportunitats d’aprenentatge cooperatiu.



L’aportació de Gloria Ladson-Billings s’enquadra en el moviment que als Estats Units promou l’educació multicultural i s’ha 
ocupat d’identificar les necessitats educatives especials dels nens afroamericans que el sistema públic no havia considerat. En 
els inicis, l’educació multicultural va estar fortament lligada a l’abolició de la segregació racial a les escoles públiques i la 
reivindicació d’igualtat d’oportunitats educatives per a l’alumnat racialment i culturalment diferent. Avui l’educació multicultural 
és un moviment de reforma, que vol garantir la igualtat d’oportunitats al marge de races, classes socials i gèneres i promou 
que tot l’alumnat es forme sobre la creixent diversitat humana.
El professorat compromès amb la pedagogia multicultural treballa per a ajudar l’alumnat a comprendre millor què és el racisme, 
com opera i què poden fer en contra seu. Se’ls prepara per a pensar i actuar en una societat democràtica multicultural, 
assumint una postura política en resposta a les estadístiques que mostren que les oportunitats dels joves afroamericans són 
més reduïdes que les dels blancs.
Una de les aportacions de la doctora Gloria Ladson-Billings ha consistit a assenyalar que, en l’ensenyament, les matemàtiques no 
són una matèria neutral, objectiva i immune a les discussions relacionades amb l’educació multicultural. Durant molt de temps 
s’ha ignorat que l’ensenyament de les matemàtiques pot afavorir certs grups d’estudiants i perjudicar-ne d’altres, considerant 
fora de dubtes que l’èxit en les matemàtiques és competència d’un grup selecte d’estudiants. Per a la nostra doctora, l’atenció 
prestada a l’alumnat, el tipus de recompenses, la disponibilitat d’ajudes per a la recuperació, els tipus de preguntes que es 
facen i a qui s’interpel•la a classe són elements que determinen l’èxit a classe i que, també, han sigut destacats des de 
l’ensenyament amb perspectiva de gènere.
Permeteu-me ara que m’adrece, breument, en anglès a les nostres noves doctores.
Doctores Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings, avui la Universitat d’Alacant s’engrandeix en 
concedir-vos el doctorat honoris causa. Per a la nostra universitat és un verdader orgull que hàgeu acceptat aquest nomenament, 
perquè això ens permet aprofitar-nos del vostre prestigi i aprendre dels vostres coneixements.

Però, alhora, vull demanar-vos que, a partir d’ara, enfortiu els vostres vincles amb la Universitat d’Alacant i creeu llaços de 
col•laboració que permeten impulsar projectes, estudis, campanyes, congressos, reunions, col•loquis o altres vies de cooperació. 
Igualment anime la Facultat d’Educació i els seus departaments a col•laborar activament amb les noves doctores honoris causa.
Per a finalitzar la meua intervenció, m’dreçaré novament a vosaltres, graduats, diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, 
enginyers i enginyers tècnics i premis extraordinaris de doctorat, ací presents com a representants del conjunt dels nostres estudiants.
Sou un exemple destacat del treball que es du a terme a la nostra universitat i, per això, en nom de tota la comunitat 
universitària, us reitere l’orgull que sentim i la nostra felicitació per l’èxit que heu obtingut.
Continueu ampliant els vostres coneixements i aposteu per una formació al llarg de la vida. Així doncs, permeteu-me que avui 
no m’acomiade de vosaltres, ja que no deixareu mai de formar part de la Universitat d’Alacant. Només us dic: fins prompte.

Moltes gràcies.
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