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DISCURS DE LA PROFESSORA MARILYN COCHRAN-SMITH EN EL SEU 

RECONEIXEMENT COM A DOCTORA HONORIS CAUSA CONCEDIT PER LA 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

29 de gener, 2012 

 

Senyor Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant, 

Membres honorífics del consell de directors, 

Companys, i professors, 

Senyors i senyores, 

 

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 
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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 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 
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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 
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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. 

 

 

 


