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DISCURS PRONUNCIAT PER LA PROFESSORA LINDA DARLING-
HAMMOND AMB MOTIU DE LA SEUA INVESTIDURA COM A 

 DOCTORA HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT D’ALACANT 
 

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, 
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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 
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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.  

 

 


