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Abstract 

En aquest treball es presenten els resultats del TFG sobre les concepcions que té la 

societat sobre les mestres d'Educació Infantil. Utilitzant una recerca interpretativa a 

partir d'enquestes i entrevistes, s'han analitzat els diferents motius, els quals poden 

influir en el prestigi social d'aquesta professió docent. D'aquesta manera també s'han fet 

visibles alguns dels estereotips que es fan avui dia a les mestres d'Educació Infantil. No 

obstant això, les mestres tenen un prestigi més elevat i se les valora més del que la 

societat creu. 

Paraules clau: Educació Infantil, mestres, concepcions socials, funció docent i 

estereotips 

 

In this research, the results of the project about which are the conceptions that society 

has about the Early Childhood Education teachers are presented. Using an interpretative 

research, which is based on surveys and interviews, the different motives have been 

analysed. Theese can influence the social prestige of this profession. This way, 

nowadays stereotypes of the teachers o Early Childhood Education have become 

visible. Nevertheless, femenine teachers have more prestige and are more socially 

accepted than men. 

Keywords: Early Childhood Education, teachers, social concepts, teaching function and 

stereotypes
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1. Introducció 

Si ets mestra d'Educació Infantil i/o estàs estudiant aquest Grau, és probable que al llarg 

de la teva vida hagis sentit o t'hagin fet algun comentari despectiu referent aquest ofici 

i/o estudis. Per aquest motiu, he volgut desenvolupar aquest treball, per tal de conèixer 

quines són les concepcions que té la societat sobre les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil. Quant a la vinculació del treball amb el Grau, aquest està vinculat a la Menció 

en cultura i llenguatge de la Infantesa. 

En primer lloc, hi ha una justificació del tema del treball escollit, en la qual s'explica 

quins són els factors que em van determinar a escollir aquest tema, quina és la pregunta 

de recerca i els objectius proposats. 

A continuació, hi ha l'apartat del marc teòric, on primer se situa el lector en conèixer 

quines característiques tenen les mestres d'Educació Infantil i com aquests han 

evolucionat al llarg dels anys. Seguidament, s'explica en què consisteix el Grau en 

Educació Infantil i com es formaven les mestres abans i després del S. XIX i la 

importància de la formació permanent. En el següent apartat, s'expliquen diferents 

investigacions que ja s'han dut a terme sobre el que pensa i opina la societat vers el 

prestigi de les mestres. Per últim, s'esmenta el fet que sigui un ofici feminitzat, en el 

qual hi ha una gran quantitat de dones que hi treballen. 

Tot seguit, hi ha els diferents apartats d’investigació relacionats amb el marc teòric,  en 

primer lloc es desenvolupa la metodologia. Aquí hi ha descrit el paradigma i el mètode 

d'investigació. A més s’explica quins són els diferents instruments que s'utilitzen i quins 

són els perfils de persones que s'han entrevistat i/o enquestat. A més a més, hi ha un 

cronograma de com ha anat avançat el treball al llarg dels mesos, un apartat d'aspectes 

ètics i un altre sobre els canvis que ha comportat la COVID-19 en la realització d'aquest 

treball. Seguidament, hi ha l'anàlisi i discussió dels resultats obtinguts, amb les 

corresponents idees claus que han aparegut. Finalment, hi ha les conclusions, on es dona 

resposta a la pregunta d'investigació, s'esmenta si s'han complert els objectius, les 

limitacions que han aparegut, quina perspectiva de futur dona aquest treball i quina 

relació hi ha amb el Grau. 
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Finament, hi ha la bibliografia i webgrafia, amb tots els articles, llibres i investigacions 

que s'han utilitzat al llarg del treball. I per finalitzar, l'apartat d'annexos, on es troba tot 

aquell material complementari del treball, com per exemple, les entrevistes i/o els 

gràfics de les respostes de les enquestes, entre d'altres. 

Cal fer una referència especial al fet que durant el treball es fa referència els/les mestres 

en femení, pel simple fet que aquest col·lectiu està molt feminitzat i hi ha més dones 

que homes. 
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2. Justificació 

En aquest apartat s’exposen els diferents motius pels quals he escollit aquest tema per 

dur a terme el meu TFG. Al llarg dels 4 anys que dura el Grau de Mestra d’Educació 

Infantil, he reflexionat molt sobre què podia tractar el meu TFG. Hi havia molts temes 

per a poder enfocar-lo, però cap m’acabava d’interessar. 

Després de 4 anys de carrera, tocava decidir sobre què tractaria el meu TFG.  En 20 

minuts havia d’entregar una proposta de treball amb el tema que plantejava. De sobte, 

vaig recordar un vídeo que feia poc que circulava per les xarxes socials, en el qual una 

noia defensava la funció docent de tots els tòpics i crítiques que rebien les mestres 

actualment. Sovint aquesta feina és criticada per la societat, sense saber la importància 

en la vida de les persones. Les mestres són les encarregades de formar persones 

autònomes, amb coneixements i capacitades per viure en societat.  

Seguidament, vaig recordar diferents moments en la meva vida, en els quals m’havien 

infravalorat per voler ser mestra i per estudiar Educació Infantil. Molts dels meus amics, 

sempre han dit que el meu Grau és molt fàcil comparada amb la seva, que ens passàvem 

les hores pintant i/o cantat, etc. Fins i tot, el meu avi, un dia em va dir que el Grau de la 

meva cosina sí que era bo, que ha estudiat Administració d’Empreses (ADE),  comparat 

amb el meu, ja que no fèiem gaires activitats importants i difícils. 

Així doncs, vaig tenir clar que el meu TFG consistiria a defensar la funció docent. De 

manera que havia de desmuntar tots els mites i tòpics que tenia la societat sobre les 

mestres i demostrar la importància que tenen, per tal que comencessin a ser més valorats 

per la societat. No obstant això, finalment, la meva pregunta de recerca es basa a 

conèixer quines són les concepcions que té la societat actual en relació les mestres de 

segon cicle d’educació Infantil.  
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Quant als objectius de recerca  són:  

1) Conèixer i analitzar les diferents concepcions que té la societat vers les mestres 

de segon cicle d’Educació Infantil. 

2) Analitzar i valorar els tòpics / crítiques que la societat esmenta sobre la tasca 

docent. 

3) Descriure i comprendre les diferents visions que té la societat segons la seva 

franja edat. 

4) Conèixer i aprofundir en els elements que perjudiquen o augmenten el prestigi 

dels docents de l’etapa d’Educació Infantil. 

Una vegada, s’han explicitat els objectius proposats, és necessari definir un marc teòric, 

per tal de poder fer una recerca/investigació més precisa sobre el que es vol conèixer i 

aprofundir. 
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3. Marc teòric 

En aquest apartat, en primer lloc es defineix en què consisteix la funció docent. Tot 

seguit, hi ha el punt en el qual s'explica quina ha estat l'evolució de la funció a 

Catalunya al llarg dels anys. El següent apartat veiem explicat en què consisteix 

actualment el Grau de Mestra en Educació Infantil en diferents universitats, com 

s'aprenia la professió docent abans i després del S.XX i la importància de seguir amb la 

formació continuada un cop graduat/da. En l'últim punt d'aquest apartat, s'esmenten 

diferents visions i pensaments que té la societat sobre la Mestra d'Educació Infantil. 

També hi ha una petita referència especial al fet que hi ha més dones que es dediquin a 

aquesta feina, per tant, molt freqüentment és denominat un ofici feminitzat. 

3.1. La funció docent 

Abans de tot, és necessari tenir clar que és un docent, Debesse i Mialaret (1980) 

esmenten que els docents són “encargados de enseñar a los niños la lengua, las técnicas 

y de transmitir a través de ellas los elementos y valores de una determinada cultura 

”(p.13). Com bé comenten, el docent té com a objectiu transmetre uns coneixements a 

l’infant a través de la utilització de diferents estratègies. 

En aquesta mateixa línia i en relació amb el que s’esmenta el paràgraf anterior, Relats 

(2013) argumenta que com a mestres hem d’ensenyar a les nostres alumnes a fer un bon 

ús del coneixement, el qual els estem transmetent i estan adquirint. És a dir, els hi hem 

d’ensenyar a ser persones amb bondat i que siguin bons ciutadans. 

Pel que fa a les diferents funcions que té l’educador, segons Bartolomé, Górriz, Pacual i 

García (1993) ens citen les següents: planificar els diferents elements del procés 

d’ensenyament – aprenentatge, organitzar l’ambient eductiu, desenvolupar programes 

d’atenció a l’infant, afavorir i estimular el desenvolupament integral, la comunicació i 

l’aprenentatge a través de diferents mètodes i recursos didàctics; orientar, atendre les 

necessitats dels infants, organitzar el temps lliure de l’infant, detectar possibles 

dificultats d’aprenentatge, col·laborar amb l’equip directiu i estar en constant formació.  
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Prieto (2008), a més de corroborar totes aquestes funcions, també en fa referència 

d’altres que ha de dur a terme. Com per exemple, avaluar els diferents processos 

d’ensenyament de l’alumna, també ha d’entendre els diferents tipus de 

desenvolupament (intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral) i per últim ha 

d’ajudar al fer que les activitats es desenvolupin en un clima de respecte tolerància, 

participació i llibertat, entre altres. 

En concordança a l’última funció del docent que ens cita Bartolomé, Górriz, Pacual i 

altres (1993), Relats (2013),  menciona “el que passa és que una mestra si vol realment 

continuar amb la professió, com més preparat estigui en coneixements didàctics i 

metodològics, millor”. (p.15) Amb aquesta cita podem observar com Relats (2013) 

remarca la importància que el docent ha d’estar en contínua formació. 

Respecte a les característiques de l’educador, Bartolomé, Górriz, Pascual i altres (1993), 

ens esmenten que el docent ha de ser una persona responsable, ha de tenir una bona 

capacitat d’observació, com també ha de poder-se adaptar a les característiques del grup 

i de cada un dels infants de l’aula. Seguidament, ha de tenir capacitat de comunicació i 

relació tant amb els infants com amb els adults, ha de ser conscient de la influència que 

té en els més petits i ha de tenir unes bones habilitats relacionades amb la forma 

d’expressió. A més a més, ha de transmetre seguretat i confiança, ha de tenir una actitud 

reflexiva i crítica sobre si mateix i els altres. I per últim, ha de tenir una bona capacitat 

de reacció i iniciàtica i sobretot ha de ser una persona empàtica. 

Una altra característica que també és important que tingui el docent en relació amb les 

que ens esmenten Bartolomé, Górriz, Pascual i altres (1993), és que sigui vocacional. 

Cela i Palou (2006) ens citen “És aquesta idea la que ens porta a afirmar sense cap mena 

de dubte que la professó de mestre, és, d’entrada, vocacional, perquè qualsevol feina 

que està fonamentada a atendre les necessitats dels altres és vocacional”. (p.17) 

L’educador és el responsable d’atendre les necessitats dels infants i ajudar-los a fer que 

cada vegada siguin persones més autònomes. Seguint amb aquesta idea que l’ofici de 

mestra ha de ser vocacional, Pérez i Rodríguez (2013) argumenten que “no extraña, 

entonces, que una amplísima mayoría de los encuestados (80,3%) esté muy o bastante 

de acuerdo con que en la decisión de dedicarse a la docencia pesa mucho la vocación ”. 

(p.61) 
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Per concloure, després d’explicar què és una mestra, quines característiques ha de tenir, 

quin és el seu objectiu en la societat i quines funcions té, Bartolomé, Górriz, Pascual i 

altres (1993) esmenten que “La sociedad evoluciona, y con ella sus esquemas y valores, 

de modo que surgen también otros problemas sociales. Problemas que afecta 

directamente a la vida del niño” (p.191). Per tant, en altres paraules, la figura de la 

mestra ha anat evolucionant any rere any, i per esdevenir una mestra tal com és vist avui 

dia, aquest ha passat per diferents moments que l'han fet canviar, aprendre i ensenyar 

diferent.  

Una vegada ja s’ha esmentat com és un docent i quines característiques i funcions té, 

ens pot ser útil veure com ha estat la seva evolució al llarg dels anys.  

3.2. L’evolució de la funció docent al llarg dels anys 

Nóvoa, Hameline, Gimeno, Esteve, Woods i Cavaco (1995) relacionen els diferents 

conceptes que intervenen en l’acció educativa a partir de les relacions triangulars que 

s’estableixen. Tracen tres tipus segons les relacions establertes en les diferents etapes de 

la història que s’exposen més endavant.  

El primer triangle que ens esmenten és el pedagògic, el qual relaciona els conceptes de: 

alumne/a, mestra i coneixements. En aquest triangle, el vincle més fort que hi ha és 

entre alumnes i coneixements, tenint els docents un paper menys rellevant. El segon 

triangle és el polític, en el qual apareixen els professors, l’Estat i la comunitat (família). 

En aquest cas, la relació més potent recau entre l’Estat i la comunitat (pares). Nóvoa, 

Hameline, Gimeno i altres (1995) citen que “Durant molt de temps, les pràctiques 

educatives institucionalitzades van ser objecte d’una transacció directa entre professors i 

pares / comunitats, gairebé sempre amb la mediació de l’Església”.  (p.8) Aquest 

triangle és l’habitual a partir del S. XVIII, quan l’Estat adquireix més poder sobre 

l’educació. Per últim, el tercer triangle, el qual fa referència al coneixement, en aquest 

hi apareixen els següents conceptes:  l’experiència (docents), la pedagogia i les 

disciplines. Aquest tipus de triangle apareix durant l’etapa més innovadora de 

l’educació, és a dir, durant la segona dècada dels anys 20. El vincle més fort se situa 

entre la pedagogia i les disciplines. 

 



13 

 

En relació amb l’evolució de la funció docent, diferents autors concorden en la idea que 

l’ofici de mestra, el qual existeix des de fa molts segles, ha evolucionat al llarg dels 

anys. Debesse i Mialaret (1980) exposen que en un primer moment, la funció d’educar 

als infants requeia sobre la família. A poc a poc, això va anar canviant, i aquesta funció 

va passar a ser càrrec de persones que posseïen un cert coneixement per tal d’ensenyar-

lo als infants. 

El 1857 va aparèixer la Llei Moyano, una llei d’instrucció pública. En relació amb la 

teoria triangular de l’educació de Nóvoa, Hameline, Gimeno i altres (1995) en aquest 

període de temps es veu representat el segon tipus de triangle, en el qual l’Estat i la 

comunitat (pares) tenien un vincle molt fort, i les mestres quedaven esclaus del que 

l’Estat ordenava, i no es podien posar en contra d’ell. 

Monés (2011) esmenta que la Llei Moyano és un document que  “recull tot de lleis des 

del 1823 i és vigent fins al 1945 amb la llei d’educació primària, normativa que no dona 

resposta a les necessitats educatives de l’estat modern”. (p.26) La Fundació Jaume I 

(1999) coincideix amb aquesta valoració: 

“No fou, però fins al 1857 amb la Llei Moyano, quan es produí la consolidació del nou 

sistema i la seva expansió, i va ser en l’últim quart del segle, amb el règim de la 

restauració, quan el sistema assumí les seves característiques més específiques i 

evidencià, ja clarament, algunes de les seves deficiències més notòries”. (p.18) 

Si l’analitzem, veiem  que a l’article 167 de la Lley Moyano (1857) s’esmenta quins són 

els requisits per ser mestra:  

“Art. 167. Para ejercer el Profesorado en todas las enseñanzas se requiere:  

Primero. Ser español, circunstancia que puede dispensarse á los Profesores de Lenguas 

vivas y á los de Música vocal é instrumental.  

Segundo. Justificar buena conducta religiosa y moral.” (p. 2)  
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A més a més, la Lley Moyano (1857) també ens esmentava  quins eren els requeriments 

per ser mestra de magisteri:  “Art. 180. Ademas de los requisitos generales, se necesita 

para aspirar al Magisterio en las Escuelas públicas: 

Primero. Tener 20 años cumplidos. Segundo. Tener el título correspondiente”. (p.2 ) 

No va ser fins a finals del XIX, quan les dones van poder començar a ser mestres 

gràcies a l’existència d’escoles noves per a noies. Malgrat la creació d’aquestes escoles, 

Monés (2011) fa referència en el fet que les mestres titulades estaven poc formats.   

La Fundació Jaume I (1999) però, destaca la millora que es va produir en la formació de 

mestres: 

“En l’últim quart del Segle XIX, a mesura que es consolidà l’expansió escolar i es 

deixaren sentir les conseqüències de la formació impartida a les escoles normals, es pot 

observar una millora en la preparació dels mestres i en el seu grau  de compromís amb 

les responsabilitats socials.  Els mestres publiquen nombrosos llibres de text de desigual 

qualitat que, a més de ser una manera d’incrementar els seus minvants sous, inclouen 

comentaris, opinions sobre la pràctica educativa; també es comencen a editar revistes 

professionals que demostren que el magisteri comença a ser un col·lectiu amb capacitat 

d’analitzar críticament les condicions en què es desenvolupa la seva tasca”. (p 22) 

Podem observar com les mateixes mestres eren els que creaven i publicaven llibres 

sobre l’educació per ajudar-se a formar-se entre ells. Alguns dels exemples d’aquestes 

publicacions que van escriure diferents mestres podrien ser: El monitor de primera 

enseñanza (1860), una revista fundada per Antoni Joan Bastinos i Estivill, entre altres. 

Una altra dada important a assenyalar, és el 1876, quan es va crear la Institución Libre 

de Enseñanza, agrupació molt crítica cap als models tradicionals de l’època. Aquestes 

crítiques van ser fetes per alguns les mestres dels sectors de magisteri que estaven 

influïts pels nous moviments pedagògics renovadors que estaven apareixent a Europa. 

La Fundació Jaume I (1999) remarca que “Eren encara mestres aïllats, però que 

marcaren profundament la generació d’educadors de principi del nou segle”. (p 23) 
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Pel que fa al període que va del 1906 al 1923, i recuperant la idea que s’ha esmentat el 

principi de l’apartat de la teoria triangular de Nóvoa, Hameline, Gimeno i altres (1995), 

veurem que el vincle més fort s’establia entre les disciplines i la pedagogia, per tal de 

començar a ensenyar d’una forma més innovadora. 

Seguint en aquesta mateixa línia d’argumentació, González, Marquès, Mayordomo i 

Sureda (2002) citen que la influència de la Institución libre de Enseñanza, va afavorir la 

creació de l’Escola Superior de Magisteri a Madrid el 1909. Aquesta, estava destinada a 

donar una formació pedagògica professional universitària a tots els docents titulats en 

les Escoles Normals.  Malgrat el clima desmotivador que hi havia, les mestres de 

magisteri varen promoure moviment renovador, impulsat pels mateixos mestres i al 

marge de les autoritats educatives. Aquest consistia en propostes de modernització i de 

reforma de l’ensenyament. González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) 

argumenten que: 

“és un moviment de mestres que conjuntament amb altres sectors socials, reclamarà 

mesures per a corregir les greus carències de què pateix el sistema escolar, exigint més i 

millors escoles, edificis més dignes i adequats a les noves necessitats educatives, més 

recursos didàctics per a un ensenyament més intuïtiu, més fonamentat en l’experiència, 

més amplia dotació de menjadors escolars, espais per a l’esport, etc.”. (p. 137-138)  

És en aquest entorn que va aparèixer el moviment de  l’Escola Nova. En un moment en 

el qual les condicions en les quals les mestres treballaven eren pèssimes, i on les 

condicions d’higiene no estaven regulades. Les mestres van començar a actuar tot 

demanant canvis en el sistema educatiu. A la recerca d’un moviment renovador, que 

partia dels interessos i preocupacions dels infants, i en el que es produís un intercanvi 

d’idees i opinions amb altres professionals.  

Aquest nou moviment canviava les lliçons tradicionals per classes més pràctiques, 

excursions, més estones a l’aire lliure, entre altres. Ferrer i Guàrdia (1901), exponent de 

l’anarquisme pedagògic, moviment paral·lel a l’Escola Nova, defensava la idea que la 

mestra havia de quedar en un segon pla i havia d’observar molt els infants per tal de  
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conèixer perfectament les característiques de cada un. També feia referència que el/la 

professor/a havia de ser molt hàbil per tal de treure profit a totes les ocasions que se li 

presentaven a l‘aula. En altres paraules, es buscava un ensenyament, en el qual les 

mestres tinguessin més llibertat. 

Malgrat tots aquests impulsos de modernització, González, Marquès, Mayordomo i 

Sureda (2002) citen que “Caldrà esperar el període republicà i la incorporació al 

magisteri de mestres formats en els nous principis científics per a comprovar canvis més 

generalitzats en la pràctica escolar” (p.168) 

Pel que fa a la formació de mestres, el Pla del 1914 reconeix que és impossible que un/a 

nen/a surti de l’escola primària amb 14 anys, i que amb només una formació de només 2 

cursos, ja pogués ser docent. És per això, que la formació de mestra es va ampliar fins a 

4 anys. No obstant això i en relació amb els nous canvis que s’estaven produint en 

aquella època, González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) remarquen que: 

“El professorat més renovador no vol només una modificació dels plans d’estudis, 

adaptant-los molt més per a la feina professional que han d’exercir els futurs mestres, 

sinó que considera que els estudis de magisteri s’han d’incorporar en el món 

universitari”. (p. 183) 

L’Escola de Mestres, era un clar exemple, ja que incorporava en el seu pla d’estudis una 

formació psicoanalítica i pràctica. També volien trencar amb l’ensenyament tradicional 

i estaven a favor d’una educació integral. Ara bé, també reivindicaven la dignificació 

tant de la mestra com de l’escola. Pel que fa al prestigi dels docents que tenien en 

aquesta etapa, González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) argumenten que: 

“Els testimonis reflecteixen també el poc prestigi que tenien els mestres públics. “El 

descrèdit i el menyspreu en què eren tinguts els mestres d’aquells establiments públics, els 

únics que l’Estat emparava, eren tan profunds, tan universals a Espanya, que avui poden 

semblar increïbles. A Catalunya el mestre nacional, se l’anomenava “El mestretites”. No 

solament era un tòpic, a més arreu, que el pobre mestre de l’Estat patia fam, es moria 

literalment de gana, sinó que, a més, se’n feia una mofa continua i cruel, com si fos per 

culpa seva””. (p. 28-29)   
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En el moment que es començaven a veure els canvis en el sistema educatiu, l’any 1923, 

s’instaurà a Espanya la Dictadura de Primo de Rivera. Casanovas i Collelldemont 

(2017) esmenten que durant aquesta època els infants eren tractats com adults, és a dir, 

ells s’havien d’integrar en les activitats d’adults, ja que no n’hi havia per a ells. A més a 

més, se’ls utilitzava com a vincle entre la política i els adults, per així instaurar una 

ideologia, en la qual es volia tornar a l’ensenyament tradicional, és a dir, es va eliminar 

el català com a llengua oficial i es privava els docents de llibertat. En aquest moment 

l’escola era un símbol de poder de la dictadura. 

A mesura que anaren avançant els anys, les mestres van començar a crear un nou 

moviment de renovació pedagògica, ja que cada vegada hi havia més preocupació pels 

infants i l’escola. Tal com diu Monés (2011) i en concordança amb Casanovas i 

Collelldemont (2017) són els mateixos docents públics, els quals van començar a lluitar 

a favor dels seus drets i de la millora de l’ensenyament. No obstant això, un dels 

aspectes que els preocupava, era que les mestres seguien sortint poc preparats de les 

Escoles Normals. 

Com s’acaba d’esmentar en el paràgraf anterior i en relació amb la teoria triangular de 

Nóvoa, Hameline, Gimeno i altres (1995) les mestres van començar a lluitar per 

eliminar el triangle que estableix un vincle fort entre l’Estat i la Comunitat (pares) i 

potenciar el de les disciplines i pedagogia. 

De conformitat amb el que s’acaba d’esmentar en el paràgraf anterior, La Fundació 

Jaume I (1999) també afirma que eren els mateixos mestres de les escoles públiques, els 

quals van tirar endavant la renovació pedagògica. Tot i això, també hi va haver algun 

municipi que hi va donar suport. S’ha d’esmentar que tot això no hagués estat possible 

sense la participació i l’entusiasme de tots aquells docents, els quals es van 

comprometre professionalment i ideològicament els valors i principis del règim 

republicà que hi havia hagut abans de la Dictadura. En relació amb aquesta idea, 

l’Associació Rosa Sensat (2012) esmentava que: 

“Per fer front a les demandes del món contemporani, cal promoure totes les possibilitats 

de reflexionar sobre l’educació: els pares, els mestres i els actors socials de tot tipus  
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s’han de poder treballar conjuntament sobre qüestions com l’exercici de l’autoritat i l’ús 

dels càstigs i sancions, l’accés lectura crítica, l’ús racional dels mitjans de comunicació, 

etc”. (p. 3) 

Malauradament, tal com diu la Fundació Jaume I (1999) “molts d’ells van pagar amb la 

repressió, i fins i tot amb l’exili, el seu pregon compromís amb la cultura i la formació 

de les noves generacions.” (p. 40) 

Per altra banda, un dels temes que més va preocupar a la Generalitat de Catalunya va ser 

la renovació de la formació de Magisteri, és a dir, eliminar tots els conceptes de 

l’educació tradicional per idees més innovadores. Hi havia la necessitat de tenir mestres 

ben capacitats, amb una visió amplia i que responguessin a les noves exigències de la 

societat. Segons la Fundació Jaume I (1999), no va ser fins al 1930 que es va inaugurar 

a Barcelona el Grau de pedagogia a la Universitat, amb l’objectiu de desenvolupar els 

estudis superiors de pedagogia. 

L’any 1936 va esclatar la guerra civil a Espanya, la qual va comportar que es creessin 

una gran quantitat d’escoles. Tal com diu Monés (2011), l’objectiu era escolaritzar el 

màxim d’infants, sense sobrepassar el límit de 50 alumnes per aula. A conseqüència 

d’aquest fet, es van necessitar molts mestres, no obstant això, aquests estaven molt poc 

qualificats. L’educació que rebien els infants en aquella època, consistia a formar una 

societat harmònica i pacifica, és a dir, es creaven persones sense cap mena d’ideologia. 

Al mateix any de la Guerra Civil, es va crear el Consell d’Escola Nova Unificada 

(CENU) (1936), el qual va comportar una depuració de les mestres que no estaven a 

favor d’aquest model d’escola. González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) també 

corroboren la idea de la voluntat que hi havia en apartar aquells docents que no estaven 

a favor dels ideals de l’Escola Nova. 

Durant aquesta època es va fer una divisió en la primera etapa de l’educació. La primera 

era l’escola bressol, segons CENU (1936), no se l’anomenava guarderia, ja que no 

només s’hi guardaven els infants, sinó que al mateix temps també se’ls educava.  

Aquesta etapa anava dels 0 als 3 anys i s’oferia un servei sanitari social i pedagògic. La 

segona etapa era de l’escola materna, és a dir el parvulari de 3 – 6 anys, en la qual es 

potenciava la imaginació i el simbolisme, però no se’l separava massa de la realitat. 
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Un altre concepte que també defensava el CENU (1936) era el fet que es necessitaven 

mestres ben formats, argumentava que “Creemos que no todo el personal titulado está 

preparado ni reúne las aptitudes básicas para constituir el censo de educadores que las 

circunstancias para organizar la nueva escuela popular”. (p. 12).  Per aquest motiu, 

abans de començar a treballar se’ls feia passar unes proves, és a dir, uns cursets, i se’ls 

seleccionava per saber si eren aptes o no per dur a terme la feina de docent. L’objectiu 

era buscar mestres amb una bona formació, amb una consciència clara i amb ganes i 

entusiasme de treballar. 

El 1939 va aparèixer una altra dictadura, la del Franquisme, liderada per Francisco 

Franco Bahamonde. Un dels àmbits que va estar força afectat va ser el sector de 

l'educació. Si relacionem aquest període amb la teoria triangular de Nóvoa, Hameline, 

Gimeno i altres (1995) observem que el triangle que hi torna a aparèixer és el que 

potencia la relació de l’Estat amb la Comunitat, per darrera vegada, les mestres tornaven 

a ser esclaus del que l’Estat ordenava. 

En relació amb el que s’acaba d’esmentar, González, Marquès, Mayordomo i Sureda 

(2002) citen que les mestres, els quals tenien una ideologia més republicana o 

s’adaptaven a les noves orientacions pedagògiques, eren acomiadats o depurats. En 

aquest moment, les mestres que es buscaven havien de tenir un perfil políticament 

franquista, és a dir, els mèrits acadèmics no eren valorats si defensaves un altre tipus 

d’ideologia. Seguint en aquesta mateixa línia, Viñao (2014) també esmenta que hi va 

haver una depuració de les mestres. A més a més, els docents que treballaven amb 

ideologia republicana d’amagatalls i se’ls descobrien eren afusellats i/o exiliats. 

Una altra conseqüència que va tenir l’educació a causa del franquisme va ser 

l’eliminació de les escoles bressols i maternes. González, Marquès, Mayordomo i 

Sureda (2002), diu que  les escoles bressol tornaven a ser guarderies, tal com  indica el 

nom, era un espai on es guardaven els infants. En altres paraules, en aquestes edats 

l’educació estava a càrrec de les famílies.  En aquestes guarderies, segons la Llei del 

1945 “el profesorado será exclusivamente femenino”. (p. 389)   
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A més a més, Monés (2011) corrobora que en aquests anys hi havia molt poca valoració 

cap a l’etapa d’Educació Infantil. Tot i això, un cop començava l’escolarització 

obligatòria, l’educació requeia sobre l’Estat i l’església. En aquesta etapa, la Llei del 

1945 sobre l’educació primària argumenta que: 

“El maestro es el cooperador principal en la educación de la niñez. Obra por delegación  de 

los padres de familia y por misión que la sociedad le confía garantizada por el Estado, a 

quien comete, en armonía con los derechos de la Iglesia, la formación, nombramiento e 

inspección de los educadores. Ha de ser hombre de vocación clara, de ejemplar conducta 

moral y social, y ha de poseer la preparación profesional competente y el título que le 

acredita ante la sociedad”. (p. 400) 

A conseqüència d’aquesta dictadura, Viñao (2014) afirma que a Espanya va quedar 

endarrerida en comparació a altres països Europeus quant a nivell de sistema educatiu. 

A més a més, les condicions laborals i de vida dels mestres eren molt pèssimes. És per 

aquest motiu que en la Prefactura de l’Estat (1970) s’esmenta que “En este orden se 

considera fundamental  la formación y perfeccionamiento continuado del profesorado, 

así como la dignificación social y económica de la profesión docente”. (p. 125-126). Per 

tal de tornar a donar més prestigi i dignitat a la professió docent i la mestra.  

Seguint amb aquesta mateixa línia, l’Associació Rosa Sensat (2012) també defensava 

l’ampliació de la formació de mestres amb la Universitat, esmenta que: 

“en qualsevol cas els mestres i les mestres han de ser professionals amb una preparació 

tècnica i científica de molt alt nivell que no s’adquireix, precisament en els anys de 

formació universitària sinó que correspon a una actitud ferma i constant de saber i de 

culturitzar-se; de tenir consciència social de la seva tasca. Ha de ser propi de la 

professió de mestres la passió pel coneixement i per la feina ben feta, i aquesta feina 

requereix una formació permanent i actualitzada, i no solament tècnica”. (p. 4) 

Cap al final de la Dictadura de Franco, va aparèixer la Llei General de l’Educació 

(1970). Segons Monés (2011): “Cal convenir que la reforma  del 1970 va presentar 

entre altres virtuts, la de posar l’educació en un primer pla i convertir els conflictes 

polítics i econòmics en una realitat accessòria”. (p. 278) No obstant això, després de 

molts entrebancs no va ser fins després de la mort de Franco que es va començar a 

aplicar. 
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Segons la teoria triangular de Nóvoa, Hameline, Gimeno i altres (1995) un cop acabada 

la Dictadura de Franco es pot observar com es torna a potenciar la relació de les 

disciplines i de la pedagogia. És per això, que es va crear la Constitució Espanyola el 

1978, amb la finalitat de buscar noves solucions i canviar la normativa vigent. Aquesta 

Constitució  defensava els drets dels infants. Sanchidrián i Ruiz (2010) afirmen que la 

constitució defensava les escoles bressol, i l’educació dels infants de 0 – 6 anys. 

Un altre punt important durant aquesta època, és que a poc a poc, l’Educació Infantil va 

començar a ser reconeguda com un dret per tots els infants des dels 0 anys, amb 

l’objectiu de lluitar contra les desigualtats de condicions socials i dels entorns culturals. 

Tal com deia l’Associació Rosa Sensat (2012) era molt important que les mestres 

tinguessin una ment molt oberta, per tal de conèixer perfectament totes les necessitats 

d’aquests infants. Altres funcions que també tenien les mestres, eren les de donar 

resposta els interessos dels infants i vetllar per aconseguir els continguts que s’havien 

d’aprendre. A més, el docent tenia la responsabilitat d’organitzar el temps i l’espai per 

tal de propiciar l’aprenentatge dels seus alumnes. En resum, hi va haver un gran canvi 

del paper de la mestra. És més, en la reforma del Sistema Educatiu del 1989, també si 

podia veure reflectida aquesta idea. També es va eliminar la idea de guarderia per 

recuperar la d’escola bressol o llar d’infants, on es buscava un entorn familiar per 

educar els infants. 

El 1990 es va crear la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE), en la qual 

defensava que l’educació havia de ser permanent, laica, gratuïta i obligatòria fins als 16 

anys. Segons Monés (2011) també s’havia de desenvolupar la creativitat i l’esperit 

crític, hi havia més participació per part de l’alumna i més relació amb el medi natural. 

Poc més tard, va aparèixer la Llei Orgànica per la qual es regula l’Estatut dels Centres 

Escolars (LOECE), la qual donava més llibertat en les mestres a l’hora de dur a terme la 

seva professió. 
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Finalment, esmentar que tal com deia Nóvoa, Hameline, Gimeno i altres (1995) al llarg 

de la història, l’educació ha passat per diferents etapes, en les quals les prioritats en cada 

període eren diferents. Malgrat això, González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) 

esmenten que gràcies a l’esforç, el sacrifici, l’entusiasme i la dedicació que han tingut 

tots aquests mestres al llarg dels anys i la seva cooperació entre ells, han pogut tirar 

endavant el sistema educatiu i millorar-lo progressivament. 

3.3. El Grau de Mestre/a en Educació Infantil 

Un cop s’ha explicat quina ha estat l’evolució de la funció docent al llarg dels anys, 

seguidament, en aquest apartat s’exposa quina és la formació de les mestres que hi ha 

actualment, i com aquesta ha anat evolucionant al llarg dels anys fins a arribar a la que 

tenim actualment. També s’explicaran quines altres formacions hi ha per poder ser 

mestres. També, hi ha una petita explicació d’algun curs que hi ha actualment per 

mantenir-se constantment informats de totes les renovacions pedagògiques que hi ha. 

En primer lloc, esmentar que Decret 181/2008 argumenta que,  

“Els mestres i les mestres són responsables d'organitzar l'espai, el temps i les activitats i 

d'aplicar les estratègies pertinents a fi d'aconseguir el màxim desenvolupament de les 

potencialitats dels infants, d'acord amb unes finalitats educatives fixades, respectant els 

interessos i les aportacions dels nens i nenes i amb la col·laboració i participació de les 

famílies”. 

Per tal de poder adquirir tots els continguts necessaris per dur a terme totes aquestes 

activitats, actualment hi ha un conjunt d’Universitats que formen a estudiants per a ser 

uns bons mestres. Alguns dels exemples podria ser la Universitat de Girona (UdG), la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC), la Universitat de 

Lleida, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Blanquerna (URL), entre 

moltes altres. 

En relació amb el paràgraf anterior i amb la idea de formar bons mestres, la URL (2014) 

argumenta que el Grau que imparteix:  

“en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna responen a la necessitat d'assegurar una 

educació de qualitat basada en un conjunt de coneixements, actituds i valors que 

permetin al mestre ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l’educació 
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de l’infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil tindrà una sòlida formació perquè 

pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en els cicles 0-3 anys (llar d’infants) 

i 3-6 anys (parvulari) en el marc d’una escola oberta a les famílies i a l’entorn, així com 

assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat en el marc educatiu en general i 

en l’escolar en particular”. 

Quant els objectius que es proposen les diferents universitats per dur a terme aquest 

Grau, s’observa que per una banda, la UdG (s.d.), té com a objectiu “Formar 

professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca 

que desenvolupen a la societat.” I per altra banda, la UB (s.d.) proposa els següents: 

analitzar i planificar la tasca educativa tenint en compte la societat canviant, actuar com 

a mediadors perquè l’activitat a l’aula sigui significativa i estimuli el potencial de 

desenvolupament de tot l’alumnat, promoure l’aprenentatge autònom i cooperatiu, 

elaborar projectes que s’adaptin a les necessitats de les escoles i l’alumnat, entre altres. 

Tant en una universitat com en l’altra, es veu la importància que se li dona a formar 

persones que lluitin per una educació de qualitat i que estiguin disposades a canviar la 

societat. 

En relació amb les competències la UVic - UCC (2020) fa referència al fet que les 

alumnes han de conèixer, respectar i fomentar els drets fonamentals de les persones, han 

de preocupar-se per l'actualització dels coneixements professionals i assumir la 

necessitat de formació permanent i han d’establir relacions sistemàtiques entre diferents 

àmbits del coneixement.  

Ara bé, la UB (s.d.) té com a competències les següents:  un compromís ètic 

professional, la capacitat per reconèixer la diversitat i la multiculturalitat de la societat 

actual, la capacitat d’adaptació a noves situacions, la capacitat comunicativa, la 

capacitat per treballar en equip, entre altres.  

Pel que fa al pla d’estudi/treball en les diferents Universitats, és a dir, UVic – UCC 

(2020), UB (s.d.), UdG (s.d.), Universitat de Manresa - Fundació Universitària del 

Bages (s.d.) i la URL (2014), coincideixen en moltes assignatures en comú. És a dir, les 

assignatures més importants tracten sobre: les competències lingüístiques en català i 

angles; la comunicació visual i audiovisual; la  
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psicologia, el sistema educatiu i el context educatiu, la sociologia, l’art, la història de 

l’educació, el coneixement científic i matemàtic, el coneixement literari, la música, el 

llenguatge, entre altres.  

El següent punt a considerar important en el Grau de Mestre/a en Educació Infantil són 

les pràctiques. La UB (s.d.) argumenta que “El Pràcticum és una matèria del pla 

d’estudis que culmina el procés d'aprenentatge teoricopràctic desenvolupat durant el 

Grau i que persegueix la capacitació en les competències pròpies de la professió.” A 

favor d’aquesta idea, la UdG (s.d.) esmenta que allà les pràctiques es comencen a 

introduir a partir del primer any, a diferència d’altres universitats que comencen el 

segon any.  

Reafirmant la idea de començar les pràctiques des del primer any, Romaní (2018), a una 

entrevista a Mònica Hidalgo del Doble Grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària de 

la UVic – UCC, cita que “Poder fer pràctiques des del primer dia és un gran avantatge 

que et permet aplicar el que aprens a la universitat”. Aquest fet, permet connectar millor 

tots els continguts que s’aprenen a la Universitat amb el que realment és estar 

diàriament a l’escola amb els infants. 

A més a més, la UVic - UCC (2020) argumenta que:  

“Les pràctiques externes són el millor vincle entre teoria i pràctica, ja que representen 

l'espai i el moment en què els estudiants posen en acció el que han après en les 

assignatures anteriors, alhora que el que observen i aprenen en els centres escolars on 

realitzen les pràctiques serà utilitzat per donar un significat més contextualitzat i 

profund als continguts de les assignatures”. 

És per aquest motiu, que a partir del 2014, la UVic – UCC va participar en un projecte 

del MIF, per tal de millorar les pràctiques dels estudiants. Cornadó (2016) esmenta que:  

“les possibles millores obliguen a afrontar àmbits diversos de la seva organització, dels 

processos formatius i de les eines i dels recursos que s’utilitzen per a desenvolupar-lo. 

Ens referim a l’acció tutorial, les activitats que duu a terme l’alumnat en els centres de  

pràctiques, la relació de les facultats amb els centres de pràctiques i amb les institucions 

responsables, l’avaluació de l’alumnat, l’avaluació dels tutors de la universitat i dels 

centres de pràctiques, etc”. (p.11) 
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Tanmateix, Cornadó (2016), hi ha molts conceptes que s’han de millorar de les 

pràctiques del Grau de Mestre/a en Educació Infantil, però que a poc a poc s’aniran 

aconseguint tots els objectius proposats. Seguint en aquesta línia, Ros, Martínez i Prats 

(2015) afirmen que hi ha d’haver un increment de la relació entre la teoria de la 

Universitat amb la pràctica real de les escoles. 

Un cop s’ha esmentat com és el Grau de Mestre en Educació Infantil actualment, 

s’explicarà com era la formació de mestres abans i durant el S.XX. En els Actes de les 

XII Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans (1997), Cortada (1997) ens 

esmenta que durant uns anys hi va haver una gran quantitat de persones que 

aconseguien el títol de Mestre sense la necessitat d’haver anat a Escoles Normals, de les 

quals en moltes províncies no hi havia. És a dir, es presentaven els exàmens havent-s’ho 

preparat pel seu compte. 

Tanmateix, mestres amb títols començaren a crear manuals i llibres per a la formació de 

mestres per tal d’ajudar a totes aquelles persones les quals també volien accedir aquest 

títol. Un dels primers llibres que es van escriure és el de La maestra (1868) de Mariano 

Sánchez. 

Per altra banda, en els Actes de les XII Jornades d’Història de l’Educació als Països 

Catalans (1997), Ricón (1997) argumenta que “l’acció educativa ha d’estar informada 

pel seny de l’educador, ja que la ciència pedagògica, tot i reconeixent-la imprescindible, 

mai no podrà abastar l’extrema varietat de situacions que cal resoldre a l’aula”. (p.71) 

Amb això, el que ens vol afirmar Ricón (1997) és que una mestra es forma en la pràctica 

i en el seu dia a dia amb els/les alumnes a l’aula. 

A partir del S. XX hi van començar a aparèixer les Escoles d’Estiu de Mallorca, durant 

els Actes de les XII Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans (1997), Bassa 

(1997) afirma que en el full informatiu de l’Escola d’Estiu del 1969 un dels principals 

objectius consistia a “Donar als mestres una visió ben clara de quina és la seva funció en 

l’educació de la fe”. (p.182) La ideologia que plantejava les Escoles d’Estiu de Mallorca 

estava molt integrada a la renovació pedagògica catalana. A més, des del primer any el  
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1968, que hi havia una gran col·laboració amb la institució de Rosa Sensat. Bassa 

(1997) també ens cita que hi havia diferents ofertes formatives en aquesta Escola 

d’Estiu, com per exemple cursos i activitats dedicades a aspectes curriculars, cursos i 

activitats no escolars i també cursos per a activitats psicopedagògiques. 

Tal com s’esmenta en el paràgraf anterior, una altra institució que també formava 

mestres era l’Associació de Rosa Sensat, aquesta té els seus antecedents al voltant del 

1914. Aquesta tal com esmenta Casals (1997) als Actes de les XII Jornades d’Història 

de l’Educació als Països Catalans (1997) “la principal característica de les Escoles 

d’Estiu de “Rosa Sensat” ha estat sempre la seva constant lluita per la renovació 

pedagògica catalana”. (p.201). Un altre aspecte important de Rosa Sensat és que les 

mestres es formaven amb aportacions pedagògiques cap a una línia d’escola que 

desitjaven. A més, les mestres trobaven un espai, en el qual podien explicar i confrontar 

les seves experiències diàries amb els/les alumnes. 

Bartolomé, Górriz, Pacual i altres (1993) ens citen que:  

“Durante mucho tiempo la formación específica en educación infantil se ha adquirido a 

través de cursillos de formación de profesorado. En la actualidad se ha producido un 

adelanto, habiéndose diseñado un currrículum especifico para el profesional de esta 

etapa en las escuelas de profesorado con la especialidad de Educación Preescolar”. 

(p.530) 

En relació amb el que ens diu Bartolomé, Górriz, Pacual i altres (1993), afirmen que a 

Catalunya hi ha un gran ventall de cursos i formacions per a la constant formació de 

mestres per a la seva renovació pedagògica. Com bé s’esmentava un parell de paràgrafs 

anteriors, l’Associació Rosa Sensat (2020), avui en dia encara imparteix diferents cursos 

per a la formació de mestres. A més, les Escoles d’Estiu segueixen actives.  

Per altra banda, també s’observa que hi ha una entitat anomenada Som Docents, la qual 

imparteix cursos digitals. Aquesta està reconeguda pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Tal com esmenta Som docents (2015) “Els nostres cursos són  
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recomanats per a mestres i professors, pedagogs i educadors socials, estudiants i altres 

professionals interessats a ampliar els seus coneixements i que vulguin créixer 

personalment i professionalment.”. Aquesta entitat ofereix cursos per a l’atenció a la 

diversitat, per desenvolupar la competència digital, per millorar l’anglès, entre altres. 

Per acabar aquest apartat i remarcant la idea que les mestres han d’estar formant-se 

permanentment Bartolomé, Górriz, Pacual i altres (1993) afirmen que: 

“La formación de un profesional no concluye con la terminación de los estudios que le dan 

acceso a una profesión y empleo. Ha de considerar que los conocimientos adquiridos y las 

destrezas y actitudes desarrolladas constituyen una formación básica que debe ser ampliada. 

El desempeño de una tarea, y en concreto el contacto con el niño y todos los elementos que 

implican la labor educativa, todo ello va ampliado la formación del educador, y le muestra 

facetas cuyo aprendizaje sólo es posible con la práctica profesional”. (p.547) 

En altres paraules, una bona mestra és aquella que sempre està aprenent, té motivació 

per seguir adquirint nous coneixements i duu a terme nous cursos formatius, per tal 

d’estar el dia de tot el que passa, i així poder-ho aplicar a l’aula. 

3.4. Pensaments i visions de la societat sobre la mestra de la 

segona etapa d'educació infantil 

Un vegada s’ha explicat que és una mestra, quina ha estat la seva evolució i quina és la 

formació actualment, en el següent apartat, s’exposaran diferents investigacions que ens 

informen sobre quins són alguns dels pensaments i visions que té la societat sobre el 

docent de 3 – 6 anys.  

Com bé s’esmenta en l’apartat de l’evolució del docent al llarg dels anys, aquest ofici ha 

anat canviant pel fet que la societat també canviava. Esteve, Franco i Vera (1995) 

argumenten que:  

“el profesor ha sufrido las consecuencias más negativas de los éxitos obtenidos por el 

sistema escolar en los últimos veinte años, perdiendo el respeto y el apoyo social que 

constituían su retribución social más gratificante, frente a unos salarios que nunca 

fueron extraordinarios”. (p.10) 
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Això, és degut, a què es van crear unes expectatives molt elevades de la qualitat de 

l’educació. A més a més, la població hi va invertir grans quantitats econòmiques de 

diners per tal de millorar-la, i així, aconseguir una major igualtat entre les classes 

socials. Però que malgrat aquestes inversions, això no va acabar sent així. Tot seguit, va 

començar a haver-hi un augment de la frustració dels pares i mares, els quals havien 

invertit en l’educació dels/les seus/seves fills/es, és a dir, en el sistema educatiu, 

concretament en els professors. 

Pel que fa a la idea del prestigi que tenen els/les mestres segons la societat, Pérez i 

Rodríguez (2013) ens esmenten que “El prestigio de cada profesión, y del conjunto de 

ellas, representa una suerte de consenso social de amplio acuerdo implícito en los 

juicios de la mirada de individuos que componen una sociedad.”. (p.20) En altres 

paraules, el prestigi es dona quan la societat jutja a les persones per la seva feina i en 

general estan d’acord amb el que opinen i pensen. 

El programa de MIF, concretament en el Breus MIF 1, es va utilitzar un informe de 

Vrakey GEMS Fundation (2013), el qual investigava la relació entre el prestigi de les 

mestres amb els resultats del Programme for Internacional Student Assessment (PISA). 

Pel que fa a Espanya, podem observar (veure annex 1) que és el 12è país amb més 

prestigi, però pel que fa als resultats PISA es troba en el 16è lloc.  

Relacionant el prestigi dels mestres i els resultats de l’informe PISA, Pérez i Rodríguez 

(2013) afirmen que “un aumento del prestigio de maestros y profesores mejoraría los 

resultados del sistema educativo” (p.37). En altres paraules, si la societat valorés més els 

docents i la seva professió, seria bastant probable que tant la qualitat del sistema 

educatiu com els resultats de l’Informe PISA augmentessin positivament. Malgrat que 

no hi hagi una relació clara entre el prestigi de els/les mestres i els resultats PISA, 

s’observa (veure annex 1) com els països amb més prestigi social també tenen uns 

nivells alts en els resultats de l’Informe PISA. 
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En una investigació que va dur a terme Marchesi i Pérez (2005) sobre com la societat 

valorava els/les mestres, un 75’2% van votar que se’ls valorava poc o molt poc. Malgrat 

això, Pérez i Rodríguez (2013) argumenten que els/les mestres creuen que el seu prestigi 

hauria de ser bastant alt, és a dir, un 4’5 sobre 5. No obstant això, els resultats del que 

opinava la gent donaven un 2’3. Tanmateix, el 92’4% dels docents enquestats estaven 

satisfets amb la seva feina i un 74’4% no la canviarien per una altra.  

Un altre punt important a considerar, el qual ens esmenten Pont, Martínez, Martín i 

altres (2012) és que la societat es mostra satisfeta amb els estudis que reben els seus 

fills, però pel que fa a l’educció en general els resultats són negatius. En altres paraules, 

pensen que la qualitat d’ensenyament que hi ha, en general, és baixa. 

Quant al prestigi social que té la mestra, també es troba una clara relació entre el 

prestigi social i el fet que una família estimuli el seu fill a ser docent. Un informe Breu 

del MIF (2015), concretament el número 5, ens argumenta que "La probabilitat que les 

famílies encoratgin els seus fills i filles a ser mestres serà més alta si la societat també 

respecte i valora positivament aquesta professió”. (p. 2). Seguint a la línia, Ros, 

Martínez i Prats (2015) consideren que els docents han de reivindicar més la seva veu, 

per tal de demostrar a la societat que tenen un paper social molt important i rellevant. 

Un altre punt important a tenir en compte és el respecte que tenen els/les alumnes cap 

als mestres i les mestres. L’informe Breu del MIF número 6 (2016), esmenta que només 

un 22% dels enquestats està d’acord o molt d’acord amb el paper que fan les mestres a 

les aules (veure annex 2). La resta de les persones, es mantenen de forma neutral, estan 

en desacord o molt en desacord. El MIF (2015)  argumenta que “perceben que les 

generacions més joves han perdut el tradicional respecte per al professorat.” (p.2) 

Prieto (2008) en un dels seus articles d’investigació, ens fan reflexionar sobre la relació 

que hi ha d’haver entre la mestra i l’alumna. Ens argumenta que per tal que els alumnes 

sempre valorin i respectin les mestres, és important crear un bon clima de confiança. En 

altres paraules, Prieto (2008) esmenta que:  

“Por todo ello abogamos por crear un clima adecuado en el aula que propicie la 

intercomunicación fluida y propicia del profesor con sus alumnos, que consiga el grado de 

confianza adecuado y que exista un interés por ambas partes participantes”. (p.338) 
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És molt important mantenir aquest clima, ja que si el docent té massa autoritat per sobre 

de l’alumna, es pot donar el cas de què aquest comenci a tenir comportaments 

inadequats davant la mestra i li perdí el respecte. 

3.5. Ofici feminitzat  

Enllaçant l’apartat anterior, en el qual s’afirma el poc prestigi que té la mestra i com de 

poc valorat està el sistema educatiu avui en dia, podem relacionar aquest punt, el qual 

exposa que  l’ofici de mestres està molt feminitzat i hi ha tan pocs mestres que es 

dediquin a aquesta feina. 

Per començar, és necessari entendre què ha passat al llarg de la història perquè hi hagi 

tantes dones en aquest ofici. Pont, Martínez, Martín i altres (2012) ens esmenten que en 

un primer moment en aquest ofici només si dedicaven homes, fins a meitat del S. XIX 

que va sortir la Llei General d’Educació regulada per Claudio Moyano el 1875 i la 

situació va canviar. Com que la feina de mestra estava molt mal pagada, els homes que 

hi treballaven van optar per canviar d’ofici i obtenir un salari més alt. Això, va obrir les 

portes a les dones, sobretot a les de classe mitjana, perquè ocupessin aquesta professió 

qualificada. A més a més, per tal de formar aquestes dones, es va crear la primera 

Escola Normal de Mestres 

En relació amb el paràgraf anterior sobre la gran quantitat de dones que són mestres 

Ros, Martínez i Prats (2015) afirmen que més del 57% dels docents són dones. 

Reafirmant aquesta idea l’Informe 9 Breus del MIF (2016) argumenta que “La tasca 

docent és encara una feina tradicionalment associada a les dones, especialment en les 

etapes d'educació infantil i primària”. (p. 1). No obstant això, aquest informe reafirma la 

idea que un 60% dels docents són dones i només un 40% són homes. A més a més, 

Pérez i Rodríguez (2013) ens informen que concretament a l’etapa d’Educació Infantil i 

Primària el 82% dels docents són dones. 

Quant a la diferència entre el prestigi d’un mestre i d’una mestra, Pérez i Rodríguez 

(2013) esmenten que els homes són més valorats que les dones. Tot i que la gran 

majoria de les persones enquestades, en aquesta investigació, van votar que ambdós 

estaven igual de valorats.  
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Pérez i Rodríguez (2013) també argumenten que “En coherencia con la opinión 

mayoritaria acerca de que el prestigio de profesores y profesoras es el mismo, los 

españoles parecen estar de acuerdo con que la enseñanza se haya feminizado en un alto 

grado”. (p.49) 

Un altre motiu pel qual es considera que l’ofici de mestra d’Educació Infantil hi ha un 

alt percentatge de dones, és per la demanda de la societat de qualitats maternals que es 

requereix en aquesta feina. Tal com exposen Pont, Martínez, Martín i altres (2012): 

“Ven con claridad que la sociedad demanda de ellas “una madre”, “una madre que va a 

consentir y que va a tratar de una manera especial”; “la gracia es que los padres también 

lo esperan..., que seas una madre, que suplas actitudes maternales. Y de hecho es así”. 

(p.145) 

En resum, la societat a vegades exigeix que les mestres de la segona etapa d’Educació 

Infantil siguin com unes mares suplents pels seus fills durant la seva estada a l’escola. 

No obstant això, com s’ha vist en el primer apartat de la funció docent, una mestra no 

només ha de cuidar els/les alumnes, sinó que també té altres funcions a dur a terme. És 

per aquest motiu, que s’ha dut a terme una investigació per conèixer quines són les 

concepcions que té la societat sobre les mestres de 3 – 6 anys. 
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4.   Apartat metodològic 

En aquest apartat s'exposen diferents aspectes claus necessaris que s'han utilitzat per dur 

a terme la investigació, un cop s’ha realitzat el marc teòric. En aquest punt, s'explica 

quina és la pregunta de recerca, quins objectius es proposen i quin paradigma i mètode 

d'investigació s'utilitza. A més a més, també es descriuen els diferents instruments 

utilitzats. Tanmateix, com un cronograma de com ha anat evolucionat el TFG. També hi 

ha explicat quins són els aspectes ètics que s'han utilitzat. 

En primer lloc, cal recordar la pregunta de recerca que es formula en aquest treball: 

“Quines són les concepcions que té la societat actual en relació els/les mestres de segon 

cicle d'Educació Infantil?”. Per tal de poder respondre aquesta pregunta, els objectius 

que s'han proposat en un primer moment són els següents: 

1) Conèixer i analitzar les diferents concepcions que té la societat vers els/les 

mestres de segon cicle d’Educació Infantil. 

2) Analitzar i valorar els tòpics / crítiques que la societat esmenta sobre la tasca 

docent. 

3) Descriure i comprendre les diferents visions que té la societat segons la seva 

franja edat. 

4) Conèixer i aprofundir en els elements que perjudiquen o augmenten el prestigi 

dels docents de l’etapa d’Educació Infantil. 

Amb la finalitat de respondre aquesta pregunta i aconseguir els objectius proposats, 

s'utilitza un paradigma construccionista, el qual es troba dins del paradigma 

interpretatiu. Aquest treball forma part d'aquest paradigma, ja que com 

esmenten Guba i Lincoln (2000): 

"El propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que la gente 

(incluyendo al investigador) sostiene inicialmente, con el objeto de obtener un consenso, 

pero aún estar abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y la 

sofisticación." (p. 12.) 
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És a dir, aquest paradigma es basa a saber quin és el procés de coneixements que 

interactuen entre el subjecte i l'objecte de coneixement. En cap cas, el que vol és 

generalitzar uns resultats, només pretén adquirir més coneixement sobre el tema escollit 

i veure quina és la resposta de les persones, per tal d'interpretar els seus significats i 

pensaments. 

A pocs mesos de l’entrega del TFG, va aparèixer la COVID-19, una pandèmia mundial 

que ha provocat un estat d’alerta en el país. Aquest fet ha suposat el tancament de 

centres escolars, teletreball, entre altres canvis. Quant al procés de realització d’aquest 

treball, no s’ha vist molt afectat. No obstant això, les limitacions que han aparegut degut 

aquesta pandèmia s’expliquen al final del treball, concretament en l’apartat en les 

conclusions. 

Per tal d'aconseguir tota aquesta informació s'han utilitzat dos instruments: l'entrevista i 

l'enquesta. Per una banda hi ha l'entrevista, tal com esmenta Penalva i Mateo (2006): 

"L'entrevista pot ser entesa com un diàleg que és una barreja de conversa amb preguntes 

inserides. La majoria de les definicions assenyalen de manera bastant simple que una 

entrevista és una conversa feta amb un propòsit, i aquest és l'obtenció d'informació" 

(p.49) 

Penalva i Mateo (2006) també ens esmenten que hi ha diferents tipus d'entrevistes. El 

primer tipus varia segons el mètode o canal que utilitzes per dur-la a terme, en el meu 

cas s'han fet de diferents maneres: per videotrucada, trucada telefònica o a través de 

l'aplicació de Whatsapp. Pel que fa al nombre de persones, sempre s'ha fet de forma 

individual. En total s'han entrevistat a 20 persones, 10 de les quals eren mestres i/o 

actualment estudien algun curs en relació amb l'educació (vegeu annex 3), i 10 que no 

són mestres ni estudien cap curs d'aquest tipus (vegeu annex 4). Una altra forma de 

classificar els diferents tipus d'entrevistes és segons el grau d'estandardització: tancada, 

oberta, no estandarditzada o informal. En aquest treball, les dues entrevistes que s'han 

realitzat són obertes, ja que els/les entrevistats/des podien respondre lliurement les 

preguntes. 

 



34 

 

Per altra banda, hi ha l'enquesta. Alvira (2004) defineix l'enquesta com aquella eina de 

recollida de dades de forma oral i/o escrita a través d'un qüestionari de preguntes, la 

qual utilitza mostres d'una població, el qual és l'objecte d'estudi. La informació la qual 

s'obté pot ser tant qualitativa com quantitativa. En aquest cas, s'han obtingut dades 

d'ambdós tipus. 

Quant al tipus d'enquesta que s'ha realitzat a terme, ha estat 3 de diferents, les quals 

s'han difós a través d'un qüestionari en línea i s'han obtingut un total de 397 respostes. 

En primer lloc es feien tres preguntes per saber el sexe, els anys per franges (15 – 18, 19 

– 25, 26 – 40, 41 – 60 i +61) i si eren mestres d'Educació Infantil/Estudiants del Grau en 

Educació Infantil o no. A partir d'aquí es desenvolupaven dos perfils d'entrevistes: les 

dels/les mestres i/o estudiants del Grau (vegeu annex 5) i la dels no mestres d'Educació 

Infantil. Aquesta és dividida en dues branques: en primer lloc per persones que 

coneixien algú que fos mestre/a d'Educació Infantil i/o que estigui estudiant aquest Grau 

(vegeu annex 6), i l'altre per les persones que no coneixien a ningú que fos mestre/a 

d'Educació Infantil ni que estudiés aquest Grau (vegeu annex 7). 

Per tal de poder entendre d'on prové la informació obtinguda en l'anàlisi i la discussió 

s'ha creat una llegenda de referència. En primer lloc, hi ha la definició del que 

representen les sigles. 

CODI TEXT 

H Home 

D Dona 

M.E.I. Mestre d’Educació Infantil 

E.E.I. Estudiant d’Educació Infantil 

N/S 

No és mestre d’Educació Infantil, no estudiant del Grau en Educació 

infantil, però si coneix algú que sigui mestre/a d’Educació Infantil i/o que 

estudi aquest Grau. 

N/N 

No és mestre d’Educació Infantil, no estudiant del Grau en Educació 

infantil, i tampoc coneix algú que sigui mestre/a d’Educació Infantil i/o que 

estudi aquest Grau. 

Número 
Són les franges d’edat dels enquestats o l’any concret que té la persona 

entrevistada. 
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Com ja s'ha esmentat, hi ha hagut un total de 20 entrevistes. La seva corresponent 

llegenda és aquesta: 

ENTREVISTES CODI 

H, 19  anys, titulat curs de monitor de lleure Entrevista 1 

H, 17 anys, N/S Entrevista 2 

H, 23 anys, M.E.I. Entrevista 3 

H, 24 anys, N/S Entrevista 4 

H, 35 anys, M.E.I. o E.E.I. Entrevista 5 

H, 38 anys, N/S Entrevista 6 

H, 45 anys, M.E.P (primària) Entrevista 7 

H, 45 anys, N/S Entrevista 8 

H, 64 anys, M.E.S.O. Entrevista 9 

H, 64 anys, N/S Entrevista 10 

D, 18 anys, E.E.I. Entrevista 11 

D, 16 anys, N/S Entrevista 12 

D, 21 anys, E.E.I. Entrevista 13 

D, 25 anys, N/S Entrevista 14 

D, 40 anys, M.E.I.  Entrevista 15 

D, 26 anys, N/S Entrevista 16 

D, 49 anys, M.E.I.  Entrevista 17 

D, 48 anys, N/S Entrevista 18 

D, 65 anys, M.E.I.  Entrevista 19 

D, 69 anys, N/S Entrevista 20 

Totes les entrevistes Entrevista 
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Pel que fa a la llegenda de les enquestes, s’ha d’esmentar que s’han classificat en 30 

perfils diferents (vegeu annex 8), els quals es classifiquen segons l’edat, el sexe i si ets 

mestre/a d’educació Infantil i/o estàs estudiant el Grau en Educació Infantil. No obstant 

això, al llarg de l’anàlisi i la discussió es pot observar que s’han anat combinant 

diferents perfils d’enquestes, per tal de comparar les diferents opinions  segons el sexe, 

edat, si són mestres d’Educació Infantil i/o estudien el Grau en Educació Infantil, així 

com, si no són mestres d’Educació Infantil ni estudien aquest Grau, però sí que 

coneixen a algú que ho sigui o no coneixien a ningú. Quant a la llegenda dels 30 perfils, 

és la següent: 

ENQUESTES CODI 

H, 15 – 18 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta  1 

H, 15 – 18 anys, N/S Enquesta 2 

H, 15 – 18 anys, N/N Enquesta 3 

H, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 4 

H, 19 – 25 anys, N/S Enquesta 5 

H, 19 – 25 anys, N/N Enquesta 6 

H, 26 – 40 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 7 

H, 26 – 40 anys, N/S Enquesta 8 

H, 26 – 40 anys, N/S Enquesta 9 

H, 41 – 60 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 10 

H, 41 – 60 anys, N/S Enquesta 11 

H, 41 – 60 anys, N/N Enquesta 12 

H, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 13 

H, + 61 anys, N/S Enquesta 14 

H, + 61 anys, N/N Enquesta 15 

D, 15 – 18 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 16 

D, 15 – 18 anys, N/S Enquesta 17 

D, 15 – 18 anys, N/N Enquesta 18 
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D, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 19 

D, 19 – 25 anys, N/S Enquesta 20 

D, 19 – 25 anys, N/N Enquesta 21 

D, 26 – 40 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 22 

D, 26 – 40 anys, N/S Enquesta 23 

D, 26 – 40 anys, N/N Enquesta 24 

D, 41 – 60 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 25 

D, 41 – 60 anys, N/S Enquesta 26 

D, 41 – 60 anys, N/N Enquesta  27 

D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I. Enquesta 28 

D, + 61 anys, N/S Enquesta 29 

D, + 61 anys, N/N Enquesta 30 

 

Seguidament, hi ha un cronograma per mesos, de com a avançat el meu treball al llarg 

del temps.  
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Anàlisi i discussió  
            

Conclusions 
            

Redacció completa del TFG 
            

En l'apartat dels aspectes ètics que s'han utilitzat al llarg d'aquest treball. Referent a les 

enquestes, com s'ha pogut observar, les úniques dades personals que es demanaven eren 

l'edat, el sexe i si eren mestres d'Educació Infantil o no. Referent a les entrevistes, 

només s'ha posat la inicial de la persona, aquest fet és perquè m'és més fàcil recordar a 

la persona entrevista i quina informació ha esmentat. També s'ha demanat els anys, el 

sexe i s'hi eren mestres o no. En cas que fossin mestres, també s'ha demanat en quina 

etapa. No obstant això, sempre en tot moment s'ha mantingut l'anonimat de les persones 

enquestades i/o entrevistades. 

En relació al buidatge de la informació obtinguda de les enquestes i entrevistes, en 

primer lloc, s’ha classificat les 397 entrevistes en els 30 perfils explicats anteriorment. 

Tot seguit, s’ha agrupat la informació de les diferents persones que hi havia en cada 

perfil amb la informació obtinguda de les entrevistes.   

Tan bon punt la informació s’ha agrupat, s’ha classificat la informació pels perfils, s’ha 

llegit cada una de les respostes d'aquests, i s'han apuntat les idees claus que apareixien, 

sempre tenint en compte quin és el tipus de persona que ho esmenta.   

Les idees principals que apareixen són: 

1) Canvi de visió de la societat vers les mestres de segon cicle d'Educació Infantil  

2) El perfil del nou mestre/a  

3) Escolarització no obligatòria, però voluntària per part de les famílies  

4) Un Grau important amb poca valoració  

5) Comentaris que resten valor a la professió de les Mestres de 3 – 6 anys  

6) Una professió feminitzada sense motiu determinat.  
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Seguidament, s’ha comparat la informació que obtinguda en cada una de les idees i 

s’han comparat tant la franja d’edat, com el sexe i el fet de si és mestre/a d’Educació 

infantil i/o estudia el Grau en Educació Infantil. Finalment, s’ha correlacionat amb la 

informació del marc teòric. 
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5. Anàlisi i discussió 

A continuació, en aquest apartat, es presenten els resultats obtinguts a través de les 397 

enquestes que he realitzat, les quals he classificat en 30 tipus de perfils diferents de 

persones (veure annex 8 i 10) i les 20 entrevistes (veure annex 9) realitzades a diferents 

tipus de perfils de persones. Així com, també hi ha un paral·lelisme amb la informació 

esmentada en el marc teòric, tot dialogant els diferents autors amb els resultats 

obtinguts. Per tal d’estructurar millor la informació obtinguda, s’ha classificat en 6 idees 

principals, que ja s’han esmentat anteriorment. 

5.1. Canvi de visió de la societat vers les mestres de segon cicle 

d'Educació Infantil 

En primer lloc, es desenvolupa la idea del canvi de visió de la societat vers les mestres 

de segon cicle d'Educació Infantil. És per aquest motiu que es va preguntar si creien que 

la visió que té la societat vers els/les mestres d'Educació Infantil ha canviat al llarg dels 

anys. Pel que fa a la franja d'edat de 15 – 18 anys i ambdós sexes, els/les adolescents 

estan a favor que hi ha hagut un canvi en la seva visió (Enquesta. H/ D, 15 – 18 anys, 

M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). Per una banda, s'esmenta que aquesta visió ha empitjorat, 

és a dir, que abans la mestra abans estava més ben vist (Entrevista 2. H, 17 anys, N/S.). 

Malgrat aquest punt de vista, s'esmenta que la visió ha millorat, ja que ara l'educació 

busca més l'autonomia de l'infant a través d'activitats més pràctiques (Entrevista 11. 

D, 18 anys, E.E.I.). 

Quant a la franja de 19 – 25 anys, en general estan a favor d'un existent canvi positiu al 

llarg dels anys (Enquesta. H/ D, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). En aquesta 

franja, per una banda, també es fa referència al fet que ara les mestres no reben el mèrit 

ni el reconeixement que tenien abans, ja que les famílies posen en dubte el criteri i 

actuació de les mestres vers els seus fills/es (Entrevista 3. H, 23 anys, M.E.I.).  
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En relació amb aquest fet, podem relacionar la informació obtinguda, que esmenta que 

ara la mestra se li resta credibilitat o es posa en dubte la seva tasca com a professional 

(Entrevista 13. D, 21 anys, E.E.I.). Per altra banda, es creu que hi ha un canvi positiu pel 

que fa a la relació i vincle entre família i escola, ja que ara les famílies passen a estar 

molt més present en el context escolar, arribant a formar part i establir un vincle molt 

més estret i pròxim per afavorir l'aprenentatge i desenvolupament de l'infant (Entrevista 

14. D, 25 anys, N/S). 

Pel que fa a la franja d'edat d'entre es 26 – 40 anys i en comparació a les dues ja 

esmentades, observem com la societat coincideix en dir que la visió ha canviat. No 

obstant això, el percentatge no és tan elevat com en els altres casos, ja que oscil·la al 

voltant del 70% (Enquesta. H/ D, 26 – 40 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). A més a 

més, es fan referència a un canvi positiu, ja que la mestra no és tan autoritari i comença 

a tenir una visió més oberta del món (Entrevista 8. H, 45 anys, N/S) (Entrevista 16. 

D, 26 anys, N/S). 

En relació amb la franja de 41 – 60 anys, en general, també estan a favor en què la visió 

ha canviat. Malgrat això, aquí observem com el percentatge de sexe femení és més 

elevat que el masculí (Enquesta. H/ D, 41 – 60 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). 

Corroborant aquesta idea, s'afirma que les mestres cada vegada tenen més importància 

dins de la societat (Entrevista 18. D, 48 anys, N/S). 

Finalment, a l'etapa de + 61 anys, també s'aprecia que passa una mica com a l'etapa 

anterior, en la qual les dones estan més a favor de què la visió ha canviat en comparació 

dels homes (Enquesta. H/ D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). Cal remarcar que 

hi ha una contraposició d'idees, ja que per una banda s'afirma que l'Educació Infantil 

cada vegada té més rellevància dins del sector educatiu (Entrevista 19. D, 65 anys, 

M.E.I.), però per altra banda, s'opina que ja no té tant mèrit com abans (Entrevista 20. 

D, 69 anys, N/S). 
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A manera de resum, es pot observar aquest gràfic, en el qual de forma visual, es pot 

entendre de forma més globalitzada el que s’acaba d’esmentar en relació amb la idea del 

canvi de visió de la societat vers les mestres de segon cicle d'Educació Infantil. 

Recordar, que aquest és un factor que ja ve des de fa anys, ja que Esteve, Franco i Vera 

(1995) afirmen que: 

"el profesor ha sufrido las consecuencias más negativas de los éxitos obtenidos por el 

sistema escolar en los últimos veinte años, perdiendo el respeto y el apoyo social que 

constituían su retribución social más gratificante, frente a unos salarios que nunca 

fueron extraordinarios". (p.10) 

0

20

40

60

80

100

120

140

Enquesta. H/ D, 
15 – 18 anys, 

M.E.I. o E.E.I + 
N/S + N/N

Enquesta. H/ D, 
19 – 25 anys, 

M.E.I. o E.E.I + 
N/S + N/N

Enquesta. H/ D, 
26 – 40 anys, 

M.E.I. o E.E.I + 
N/S + N/N

Enquesta. H/ D, 
41 – 60 anys, 

M.E.I. o E.E.I + 
N/S + N/N

Enquesta. H/ D, 
+ 61 anys, M.E.I. 

o E.E.I + N/S + 
N/N

Si

No

 

Gràfic 1. Nombre de votacions segons si creuen que la visió que té la societat ha canviat al llarg dels 

anys. NOTA: Classificat per franges d’edat. FONT: Autoria pròpia (2020). 

 

Pel que fa a la idea del prestigi que tenen les mestres segons la societat, Pérez i 

Rodríguez (2013) ens esmenten que "El prestigio de cada profesión, y del conjunto de 

ellas, representa una suerte de consenso social de amplio acuerdo implícito en los 

juicios de la mirada de individuos que componen una sociedad." (p.20) En relació amb 

això, es va demanar si creien que la societat considerava que els les mestres de 3 – 6 

anys tenen prestigi o no. En general, i en totes les franges d'edat, s'afirma que la societat 

no valora gaire les mestres. És a dir, creuen que la societat pensa que l'ofici de mestra 

està valorat, però encara podria estar-ho més (Enquesta. H/D, 15 - + 61 anys, N/S) 

(Enquesta. H/D, 15 - + 61 anys, N/N). No obstant això, hi ha un percentatge molt petit 
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que creu que la societat ja considera que les mestres tenen el valor i prestigi que es 

mereixen. Referent al prestigi que les persones pensen que la societat li dona a les 

mestres de 3 – 6 anys, i en concordança amb el que esmenten Marchesi i Pérez (2005) 

un 75'2% dels resultats obtinguts en les seves investigacions, afirmen que valoren poc o 

molt poc les mestres. 

Malgrat això, els diferents perfils de persones entrevistades o enquestades que són 

mestres i/o que estan cursant el Grau en Educació Infantil en les diferents franges d'edat, 

opinen que aquesta professió no està gens valorada per la societat. (Enquesta. H/D, 15 - 

+ 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). No obstant això, Pérez i Rodríguez (2013) argumenten que 

els mestres creuen que el seu prestigi hauria de ser bastant alt, és a dir, un 4'5 sobre 5. 

Malgrat el MIF (2015) argumenti que "les generacions de més edat perceben que les 

generacions més joves han perdut el tradicional respecte per al professorat." (p.2) S'ha 

pogut observar que les persones de la franja d'edat dels 15 - 18 anys consideren, des del 

seu punt de vista, que el prestigi dels docents en aquesta etapa és bo - força 

elevat (Enquesta. H/ D, 15 – 18 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). 

Quant a la segona franja d'edat, que és la de 19 – 25 anys, pensen que una mestra està 

ben valorat. Malgrat això, no és tan elevat com el de la franja anterior (Enquesta. H/ D, 

19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). 

En relació amb la franja de 26 – 40 anys, i seguint en la mateixa línia que en les altres 

franges, també opinen que el prestigi de la mestra és força elevat. Malgrat les persones 

que no coneixen a ningú que sigui mestre o que estudia Educació Infantil, aquests tenen 

una visió una mica més negativa en comparació els altres (Enquesta. H/ D, 26 –

 40 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). 

En la franja de 41 – 60 anys consideren des del seu punt de vista que el prestigi que 

tenen les mestres és força elevat (Enquesta. H/ D, 41 – 60 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + 

N/N). No obstant això, cal subratllar que a vegades pot ser negatiu, pel fet que els 

infants són molt petits per explicar en exactitud el que han fet a l'escola amb les mestres 

per tal que les famílies ho sàpiguen i els puguin valorar (Entrevista 11. H, 45 anys, 

N/S). 
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Finalment, en la franja de + 61 anys, opinen que les mestres tenen un prestigi força 

elevat (Enquesta. H/ D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). A més a més, per 

reafirmar aquesta idea, s'esmenta que és un ofici molt important, ja que l'educació crea 

ciutadans (Entrevista 9. H, 64 anys, M.E.S.O.). Seguint en la mateixa línia, es defensa 

que si hi ha bons ciutadans, el món millora positivament i pot progressar (Entrevista 20. 

D, 69 anys, N/S). 

Una altra pregunta que se'ls formulava els/les entrevistats/des és amb quin ofici 

compararien el prestigi d'una mestra de 3 - 6 anys. Per una banda se'l compara amb un 

periodista, ja que argumenten que aquest, d'alguna forma, també forma a la 

societat (Entrevista 2. H, 17 anys, N/S) (Entrevista 8. H, 38 anys, N/S). Així com, els 

monitors de lleure o els entrenadors esportius pel contacte que tenen amb els infants 

(Entrevista 1. H, 19 anys, titulat curs de monitor de lleure) (Entrevista 14. D, 25 anys, 

N/S). En algun cas, també se l'ha comparat amb una caixera, pel fet que no hi ha filtres 

per entrar en aquesta professió, ja que hi pot accedir qualsevol (Entrevista 18 

D, 48 anys, N/S). També es comparava el prestigi de les mestres amb els/les artistes, ja 

que la societat creu que és una feina fàcil i que tothom la pot fer (Entrevista 12. 

D, 16 anys, N/S). No obstant això, també se l'ha comparat amb el prestigi de la mestra 

amb el d'un/a metge/essa, corroborant que aquesta feina és la base de l'educació i és 

imprescindible la seva professió (Entrevista 13. D, 21 anys, E.E.I.) (Entrevista 20. 

D, 69 anys, N/S). 

Quant als factors que poden influir i/o determinar la visió que té la societat sobre les 

mestres de 3 - 6 anys s'han analitzat 4 de diferents. En primer lloc, hi ha el factor 

econòmic, el qual fa referència al debat de si el Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya destina prou capital en Educació Infantil. En general, els 

diferents tipus de perfils d'enquestes, amb més d'un 80% opinen que l'Estat no destina 

prou capital econòmic (Enquesta. Tots els perfils). Reafirmant aquesta idea, del poc 

capital econòmic que es destina en aquesta etapa per part de la Generalitat de Catalunya, 

La Fundació Jaume I (1999) esmenta que les mestres de les públiques, els quals van 

tirar endavant la renovació pedagògica, només van arribar a tenir el suport dels seus 

municipis. 
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El segon factor que pot influir i/o determinar el prestigi d'una mestra, és si aquests 

creuen que estan recolzats davant les noves demandes de la societat. Aquesta pregunta 

només la responien les persones que, o bé eren mestres d'Educació infantil, o estaven 

cursant el Grau en Educació Infantil (H/D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). En general, 

en totes les edats i en ambdós sexes, afirmen que les mestres no estan recolzats davant 

les noves demandes de la societat. No obstant això, també s'ha mencionat que les 

mestres de 3 - 6 anys sí que estan molt recolzats davant les noves demandes de la 

societat (Enquesta 28. D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I.). És per aquesta falta 

de recolzament que Casanovas i Collelldemont (2017) esmenten que són els mateixos 

docents públics els quals van començar a lluitar a favor dels seus drets i de la millora de 

l'ensenyament, sense l'ajuda de l'Estat i/o altres entitats. 

El tercer factor que pot influir i/o determinar el prestigi d'una mestra és la relació que hi 

ha amb els resultats acadèmics dels infants. Per una banda, les respostes de les 

enquestes de sexe femení, en general i en totes les edats i perfils, que s'han obtingut 

creuen que el prestigi de la mestra no està gaire relacionant amb els resultats acadèmics 

(Enquesta. D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). Per altra banda, en la part 

masculina, aquests han votat que els resultats acadèmics influeixen una mica en el 

prestigi de la mestra (Enquesta. H, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). No 

obstant això, els perfils, els quals no són mestres ni tampoc coneixen a ningú que ho 

sigui o que estudia el Grau en Educació Infantil, han votat que els resultats acadèmics 

influeixen molt en el prestigi dels mestres de 3 - 6 anys (Enquesta. H, 15 - + 61 anys, 

N/N). Malgrat aquests resultats, segons l'informe PISA, el qual també comparava el 

prestigi d'una mestra amb els resultats acadèmics, observem com Pérez i Rodríguez 

(2013) afirmen que "un aumento del prestigio de maestros y profesores mejoraría los 

resultados del sistema educativo" (p.37). 

L'últim factor que pot influir i/o determinar el prestigi d'una mestra que s'ha analitzat, ha 

estat el de si la població enquestada creia que el prestigi d'una mestra d'una pública i 

una privada està diferent valorats. Aquesta pregunta només s'ha realitzat a les 

entrevistes, ja que volia que m'argumentessin la seva resposta. En general, hi ha hagut 

molta diversitat de respostes, però la més comuna és que no hi ha diferència de prestigi.  
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Malgrat això, sí que esmenten que en el passat n'hi havia, ja que les mestres de la 

privada estaven més valorats. En concordança amb aquesta idea, González, 

Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) argumenten que en el passat: 

"Els testimonis reflecteixen també el poc prestigi que tenien els mestres públics. "El 

descrèdit i el menyspreu en què eren tinguts els mestres d'aquells establiments públics, 

els únics que l'Estat emparava, eren tan profunds, tan universals a Espanya, que avui 

poden semblar increïbles. A Catalunya el mestre nacional, se l'anomenava "El 

mestretites". No solament era un tòpic, a més arreu, que el pobre mestre de l'Estat patia 

fam, es moria literalment de gana, sinó que, a més, se'n feia una mofa continua i cruel, 

com si fos per culpa seva"". (p. 28-29) 

No obstant això, hi ha una contraposició amb els que creuen que sí que hi ha diferència. 

Per una banda, s'esmenta que el prestigi de la mestra d'una privada és millor, ja que 

argumenten que estan més ben preparats, i per entrar a treballar en una escola privada es 

miren molt més el currículum i han de passar unes proves pràctiques per ser acceptats 

(Entrevista 1. H, 19 anys, titulat curs de monitor de lleure) (Entrevista 4. H, 24 anys, 

N/S) (Entrevista 7. H, 45 anys, M.E.P (primària)). Per altra banda, s'afirma que els/les 

mestres d'una pública tenen més prestigi, ja que per entrar en els centres han d'haver 

passat unes oposicions (Entrevista 19. D, 65 anys, M.E.I.). En altres paraules, se'ls fa fer 

uns exàmens per saber si estan preparats o no per ensenyar els/les alumnes. No obstant 

això, el prestigi no hauria d'estar relacionat amb la tipologia de l'escola, sinó amb la 

forma la qual treballa la mestra i es desenvolupa a l'aula (Entrevista 15. D, 40 anys, 

M.E.I.). 

5.2. El perfil del nou mestre/a 

Seguint en la mateixa línia amb el que s'acaba d'esmentar en l'últim paràgraf del punt 

anterior, el prestigi s'ha de valorar en funció de com és la mestra i la seva forma de 

treballar. En primer lloc, s'esmenta com ha estat l'experiència que han tingut les 

persones entrevistades i/o enquestades amb les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil. 
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Quant al record que tenen les persones, en la franja d'edat de 15 - 18 anys, 19 - 25 anys, 

en general, ha votat que tenen un molt bon record de l'etapa d'Educació Infantil, ja que 

oscil·la entre el 80% - 90 % de les respostes (Enquesta. H/ D, 15 – 18 anys, M.E.I. o 

E.E.I + N/S + N/N) (Enquesta. H/ D, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). Pel 

que fa a la franja dels 26 - 40 anys, el sexe masculí té un millor record que el femení, ja 

que moltes d'aquestes no ho recorden o no tenen un bon record (Enquesta. H/ D, 26 –

 40 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). Seguint en aquesta mateixa línia, els de la franja 

de 41 - 60 anys, moltes d'aquestes persones han tingut un mal record o que no el 

recorden, i molt poques han votat que tenen un bon record (Enquesta. H/ D, 41 –

 60 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). En la franja de + 61 anys, les persones afirmen 

que sí que tenen un bon record tant dels mestres com de l'etapa d'Educació Infantil que 

van viure (Enquesta. H/ D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). 

En relació amb el nivell de satisfacció vers les mestres de 3 -6, observem que els 

resultats obtinguts de tots els perfils analitzats és molt satisfactori, tant en les diferents 

franges d'edat com ambdós sexes (Enquesta. Tots els perfils). Pont, Martínez, Martín i 

altres (2012) ens esmenten que la societat es mostra satisfeta amb els estudis que reben 

els seus fills. Malgrat això, afirmen que la qualitat d'ensenyament és una mica baixa. 

Una altra qüestió en relació amb el perfil de la mestra, és si creuen que l'actitud de la 

mestra de segon cicle d'Educació Infantil ha canviat al llarg dels anys. En general, tant 

en ambdós sexes com en les diferents franges d'edat, el percentatge es troba entre el 

80% - 100% en què l'actitud de la mestra sí que ha canviat (Enquesta. H/D, 15 - + 61 

anys, N/S + N/N). Malgrat això, en la franja dels 26 - 40 anys del sexe femení també 

estan a favor del canvi d'actitud, però el resultat és tan elevat com la resta de les 

persones (Enquesta. D, 26 – 40 anys, N/S + N/N). Tal com esmenten Bartolomé, Górriz, 

Pascual i altres (1993) el motiu d'aquest canvi d'actitud és degut al fet que "La sociedad 

evoluciona, y con ella sus esquemas y valores, de modo que surgen también otros 

problemas sociales. Problemas que afecta directamente a la vida del niño." (p.191). 

Una vegada coneixem com ha estat l'experiència amb els / les diferents mestres de 3 - 6 

anys, s'explica quin és el perfil de la mestra que estaria bastant acceptat i valorat per la 

societat. En primer lloc, s'ha demanat si creien que tothom podia ser mestra o era 

necessari que aquest ho fos per vocació. Cela i Palou (2006) ens emeten que "És aquesta 
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idea la que ens porta a afirmar sense cap mena de dubte que la professió de mestre, és, 

d'entrada, vocacional, perquè qualsevol feina que està fonamentada a atendre les 

necessitats dels altres és vocacional." (p.17). Seguint amb aquesta mateixa línia i amb 

concordança amb els resultats obtinguts, el 80% - 100% de les persones estan a favor 

que no tothom pot ser mestra de segon cicle de l'etapa d'Educació Infantil, ja que la part 

vocacional és imprescindible (Enquesta. Tots els perfils). 

Per tal de fer visible aquests resultats es pot observar aquest gràfic, en el qual es veu la 

gran quantitat de persones, en les diferents franges d’edat, que opinen que la part 

vocacional és imprescindible a l’hora de ser una mestra de l’etapa d’Educació Infantil. 

  

Gràfic 2. Nombre de votacions segons si creuen que la vocació és una característica imprescindible per 

ser mestra de 3 – 6 anys.  NOTA: Classificat per franges d’edat. FONT: Autoria pròpia (2020). 

 

El CENU (1936) argumentava que "Creemos que no todo el personal titulado está 

preparado ni reúne las aptitudes básicas para constituir el censo de educadores que las 

circunstancias para organizar la nueva escuela popular." (p. 12). Arran d'aquesta 

afirmació, es va demanar a les diferents persones quines creien que eren les 

característiques i/o aptituds que ha de tenir una bona mestra d'Educació Infantil, per tal 

que el seu prestigi fos més elevat (Enquesta. Tots els perfils) (Entrevista. Totes les 

entrevistes).  
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Les característiques que més s'han repetit al llarg de les respostes són: empàtic, pacient i 

vocacional. Malgrat això, tal com s'acaba d'esmentar en el paràgraf anterior on s'ha 

observat que un percentatge molt elevat de les respostes afirmaven que era molt 

important la part vocacional, no ha estat una de les respostes més comunes en aquesta 

pregunta. 

Recordant les característiques que esmentaven Bartolomé, Górriz, Pascual i altres 

(1993), observem que moltes d'elles són les mateixes que s'han obtingut en els resultats. 

Alguns exemples: hàbil, flexible, actiu, positiu alegre, divertit, tranquil, creatiu, 

comprensiu, afectuós, amable, etc. També concorden en què la mestra ha de saber 

ensenyar, escoltar, observar, comunicar, ser atent, ha d'estar ben format i ha de tenir 

eines. A més a més, esmenten que ha de tenir valors, ha d'atendre les diversitats dels 

infants, ha de respectar la igualtat de gènere, els ha d'acompanyar, els ha de conèixer i 

els ha d'ajudar sempre. Així com, ha de cooperar amb les altres mestres i les famílies, ha 

de crear vincles amb els infants, ha de ser organitzat, dinàmic, treballador, entre altres. 

No obstant tot això, s'ha esmentat que la mestra ha de ser tolerant, disciplinari, ferm, 

estricte i autoritari. En contraposició Prieto (2008) en un dels seus articles 

d'investigació, ens fa reflexionar sobre la relació que hi ha d'haver entre el mestre i 

l'alumne, la qual s'ha de basar en un clima de confiança i respecte. En altres paraules, si 

la mestra té massa autoritat, pot desenvolupar en el/la alumne/a comportaments 

inadequats vers la mestra i una falta de confiança i vincle. 

Per una banda, una altra característica que s'ha esmentat és que la mestra estigui sempre 

formant-se. Vers aquesta idea, Bartolomé, Górriz, Pascual i altres (1993) i Relats 

(2013), ens mencionen "el que passa és que un mestre, si vol realment continuar amb la 

professió, com més preparat estigui en coneixements didàctics i metodològics, millor." 

(p.15). És per aquest motiu que la mestra ha d'estar en una formació constant i 

permanent. A més a més, la Prefactura de l'Estat (1970) esmenta que "En este orden se 

considera fundamental la formación y perfeccionamiento continuado del profesorado, 

así como la dignificación social y económica de la profesión docente." (p. 125-126). Per 

altra banda, també es mencionava que és important que la mestra tingui coneixements 

de la llengua anglesa. 
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En definitiva, Relats (2013) esmenta que les mestres tenen la funció d'ensenyar els seus 

alumnes a ser persones amb bondat i bons ciutadans. És per aquest motiu que les 

mestres han de ser models i/o referents pels infants.  

5.3. Escolarització no obligatòria, però voluntària per part de les 

famílies 

Com bé ja se sap, a Espanya, des de fa molts anys l'Educació Infantil no és obligatòria, 

és a dir, no és necessari escolaritzar els infants fins als 6 anys. No obstant 

això, Sanchidrián i Ruiz (2010) esmenten que l'Educació Infantil és reconeguda com un 

dret per tots els infants des dels 0 anys. 

A les enquestes s'ha preguntat a les persones si escolaritzarien als seus fills, en el cas de 

tenir-los o que en tinguessin, a l'etapa d'Educació Infantil, perquè és obligatòria, com a 

pregunta trampa per veure si la gent ho sabia o no. Referent a les altres respostes que hi 

havia són: per voluntat, preferiria un altre tipus d'educació i/o no vull tenir fills. 

Referent a aquestes preguntes, s’ha creat un gràfic amb les diferents respostes 

obtingudes per tal de veure la informació de forma més visual. 
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Gràfic 3. Nombre de votacions segons si escolaritzarien els seus fills o no en l’etapa d’Educació Infantil.  

NOTA: Classificat per franges d’edat. FONT: Autoria pròpia (2020). 
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En primer lloc, observem que entre 15 - 18 anys, 19 - 25 anys i 26 - 40 anys, el 

percentatge sol ser més elevat tant en el sexe masculí com a femení en l'opció que 

escolaritzaria és els/ les seus/seves fills/es per voluntat pròpia (Enquesta. H/D, 15 –

 40 anys, N/S + N/N). No obstant això, el perfil de persones que no són mestres ni que 

estudien Educació Infantil, les quals tampoc coneixen a ningú que ho sigui o que estudi 

aquest Grau, ambdós sexes el percentatge de les respostes que els escolaritzarien, 

perquè és obligatòria, és més elevat en comparació als altres perfils (Enquesta. H/D, 15 

– 40 anys, N/N). Quant a la franja d'edat d'entre 41 - 60 anys i + 61 anys la resposta més 

comuna també és la que escolaritzaria els seus fills per voluntat pròpia (Enquesta. H/D, 

41 - + 61 anys, N/S + N/N). Malgrat això, en algunes entrevistes s'ha comprovat com 

algunes persones no són conscients que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria (Entrevista 8. H, 45 anys, N/S) (Entrevista 10. H, 64 anys, N/S). 

Per tal de saber el motiu pel qual les famílies escolaritzarien els/les seus/seves fills/es a 

l'etapa d'Educació Infantil, se'ls ha formulat aquesta pregunta. La gran part de les 

respostes obtingudes fan referència al fet que l'Educació Infantil és una etapa molt 

important, ja que és on els infants adquireixen la base dels seus aprenentatges.  

Concretament, esmenten que en aquesta edat és molt important que es relacionin i 

aprenguin a viure en comunitat (Entrevista 6. H, 38 anys, N/S) (Entrevista 14. 

D, 25 anys, N/S). Un altre motiu, pel qual també escolaritzarien els/les seus/seves 

fills/es a l'escola és perquè hi ha uns valors diferents que els de casa que són molt 

positius pels infants (Entrevista 16. D, 26 anys, N/S). 

Seguint en aquesta mateixa línia, s'argumenta que si una persona ha estudiat per 

ensenyar, té més coneixements que una que no ho ha fet per educar els/les seus/seves 

fills/es (Entrevista 12. D, 16 anys, N/S), ja que com esmenten Debesse i Mialaret (1980) 

els docents són "encargados de enseñar a los niños la lengua, las técnicas y de transmitir 

a través de ellas los elementos y valores de una determinada cultura"(p.13). Malgrat 

aquests motius, també hi ha persones que escolaritzen els/les seus/seves fills/es per 

motius laborals, ja que d'aquesta forma poden seguir treballant i el/la seu/seva fill/a té 

una escolarització adequada (Entrevista 10. H, 64 anys, N/S). 
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Finalment, s'ha preguntat les mestres i/o persones que estudien el Grau en Educació 

Infantil, si creuen que la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no era 

obligatòria. En general, les respostes han estat que la societat no ho és, ja que els 

escolaritzen per diferents motius (Enquestes. H/D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). Un 

motiu és per reservar la plaça, ja que creuen que no hi pot haver una plaça entre finals 

de l'escola bressol i el principi de la primària (Entrevista 5. H, 35 anys, M.E.I. o E.E.I.) 

(Entrevista 1. D, 18 anys, E.E.I.). Un altre motiu és perquè els/les escolaritzen perquè 

treballen i/o perquè no es plantegen que aquesta etapa no sigui obligatòria. En les 

entrevistes s'ha mencionat que la societat globalitzada el 3 - 12 i no es plantegen que no 

sigui obligatòria (Entrevista 10. H, 64 anys, N/S) (Entrevista 19. D, 65 anys, M.E.I.). És 

un gran pas per l'educació que s'englobi el 3 -12, ja que significa que se'l valora més. No 

obstant això esmenta que el 0 - 3 no s'engloba i per tant no té tant valor. La falta de 

valor que té l'etapa de 0 – 3 pot ser causada, tal com esmenten González, 

Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) en l'època Franquista on es considerava que les 

escoles bressols eren guarderies, és a dir, un espai on es guardaven els infants mentre les 

famílies duien a terme altres activitats. No obstant això, i com s'ha observat, cada 

vegada la societat veu més la importància de l'educació en aquestes primeres edats. 

5.4.  Un Grau important amb poca valoració 

La següent idea tracta sobre el Grau en Educació Infantil. En aquest apartat es tracten 

diferents aspectes, com per exemple: s'explica què opinen sobre el Grau, si en saben 

alguna cosa, si creuen que no es fan gaires coses, si és un Grau com un d'altres o té una 

certa importància. 

Pel que fa a la franja d'edat dels 15 - 18 anys, hi ha hagut dues respostes que s'han votat 

molt: la que no en saben res i que és un Grau important (Enquesta. H/D, 15 - 18 anys, 

N/S + N/N). No obstant això, hi ha hagut un percentatge elevat que creu que en aquest 

Grau no es fan gaires coses (Enquesta. D, 15 – 18 anys, N/S). En la franja dels 19 - 25 

anys, els resultats obtinguts demostren que moltes persones no tenen coneixement 

d'aquest Grau, però moltes d'altres creuen que és força important (Enquesta. H/D, 19 - 

25 anys, N/S + N/N). Tot i això, també hi ha un percentatge força elevat de vots cap a 

les respostes que en aquest Grau no fan gairebé res. Quant a la franja dels 26 - 40 anys, 

els vots estan entre el "no sé res del Grau" i "és un Grau força important", estan bastant 
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equivalents (Enquesta. H/D, 26 - 40 anys, N/S + N/N). No obstant això, en el perfil de 

persones que no coneixen a ningú que sigui mestre d'Educació Infantil, ni que estudi 

aquest Grau, la resposta que és un Grau molt important és 5 vegades més elevada que la 

del desconeixement (Enquesta. H/D, 26 - 40 anys, N/N). En la franja dels 41 - 60 anys, 

les respostes que és un Grau molt important són el doble de les que no en saben 

res (Enquesta. H/D, 41 - 60 anys, N/S + N/N). En l'última franja d'edat, la de + 61 anys, 

al voltant d'un 90% de les respostes obtingudes són referides a dir que el Grau és molt 

important (Enquesta. H/D, + 61 anys, N/S + N/N). 

Seguint en aquesta mateixa línia, els estudis en Educació Infantil van haver de lluitar 

durant molts anys per tal de poder entrar a la Universitat, i així ser considerats com un 

Grau amb el mateix valor que un altre. González, Marquès, Mayordomo i Sureda (2002) 

esmenten que: 

"El professorat més renovador no vol només una modificació dels plans d'estudis, 

adaptant-los molt més per a la feina professional que han d'exercir els futurs mestres, 

sinó que considera que els estudis de magisteri s'han d'incorporar en el món 

universitari." (p. 183) 

En les entrevistes també s'ha aprofitat per preguntar a les persones què és el que opinen 

sobre aquest Grau Universitari de forma més oberta. En general, les respostes 

obtingudes fan referència al fet que és un Grau molt important, ja que l'Educació 

Infantil és la base de l'aprenentatge d'un infant (Entrevista 7. H, 45 anys, M.E.P 

(primària)). En concordança amb el que s'acaba d'esmentar, la Universitat de 

Blanquerna (2014) defineix el Grau en Educació Infantil: 

"responent a la necessitat d'assegurar una educació de qualitat basada en un conjunt de 

coneixements, actituds i valors que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en 

els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil 

tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en 

els cicles 0-3 anys (llar d'infants) i 3-6 anys (parvulari) en el marc d'una escola oberta a 

les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat 

en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular." 
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Altres opinions que també s'ha argumentat és que és un Grau molt bonic, el qual forma 

mestres per dur a terme la seva professió, però sobretot que s'ha d'escollir per vocació. 

Seguint en la mateixa línia, els diferents perfils de persones que són mestres d'Educació 

Infantil i/o que actualment estan estudiant aquest Grau, se'ls ha preguntat quins creuen 

que són els punts forts i febles d'aquest (Enquestes. H/D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). 

Per una banda, han dit que alguns dels punts febles que hi ha és que es donen poques 

estratègies, que hi ha teoria que es repeteix en diverses assignatures, a més a més hi ha 

algunes que són poc directes cap a la professió i que són poc modernes. Quant a la 

relació teoria pràctica esmenten que com que hi ha poques pràctiques és difícil fer 

aquesta connexió. Malgrat això, la Universitat de Barcelona (s.d.) li dona importància a 

les pràctiques, ja que afirmen que "El Pràcticum és una matèria del pla d'estudis que 

culmina el procés d'aprenentatge teoricopràctic desenvolupat durant el Grau i que 

persegueix la capacitació en les competències pròpies de la professió." 

També es considera que hi ha poca teoria destinada al 0 - 3. Quant als/les mestres, es 

considera que alguns estan poc especialitzats i que haurien d'estar actius o almenys que 

ho hagin estat en un passat pròxim. També esmenten que hi ha una falta de formació 

emocional i de com treballar amb les famílies. Així com, manifesten la idea que es 

tracta molt poc la diversitat. L'Associació Rosa Sensat (2012) sempre ha defensat la 

idea que les mestres han de tenir una ment molt oberta, per tal de conèixer perfectament 

totes les necessitats d'aquests infants. 

Per altra banda, hi ha els punts forts, esmenten que el Grau ajuda a conèixet com a 

mestra, també aprens a treballar la diversitat i a crear espais i/o ambients. A més a més, 

reconeixen que han tingut bones mestres, les quals els hi han dut a terme unes classes 

pràctiques molt útils. També, valoren la importància de crear un ambient proper a l'aula 

entre mestres i alumnes. 
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Finalment, se'ls preguntava si creien que actualment el professorat sortia ben preparat o 

no. En les franges d'edat d'entre 19 - 25 anys i 26 - 40 anys, els resultats obtinguts 

esmenten que les mestres actualment no estan preparats (Enquesta. H/D, 19 - 40 anys, 

M.E.I. o E.I.I.). No obstant això, en les altres franges d'edat els resultats obtinguts 

demostren totalment el contrari, que els/les estudiants sí que surten preparats del Grau 

(Enquesta. H/D, 41 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). Relatiu a aquest tema, es pot observar 

el següent gràfic en el qual s’exposen clarament els diferents resultats. 
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Aquests resultats es deuen el fet que el fet que abans la formació de les mestres era molt 

més complicada, ja que com esmenta la Fundació Jaume I (1999): 

"En l'últim quart del Segle XIX, a mesura que es consolidà l'expansió escolar i es 

deixaren sentir les conseqüències de la formació impartida a les escoles normals, es pot 

observar una millora en la preparació dels mestres i en el seu grau de compromís amb 

les responsabilitats socials. Els mestres publiquen nombrosos llibres de text de desigual 

qualitat que, a més de ser una manera d'incrementar els seus minvants sous, inclouen 

comentaris, opinions sobre la pràctica educativa; també es comencen a editar revistes 

professionals que demostren que el magisteri comença a ser un col·lectiu amb capacitat 

d'analitzar críticament les condicions en què es desenvolupa la seva tasca." (p 22)  

Malgrat que les condicions de formació tinguessin una millora, no es pot comparar amb 

com és actualment la formació de mestres avui en dia. 

5.5. Comentaris que resten valor a la professió de les mestres de 3 

– 6 anys 

En el següent apartat és sobre les mestres quan han respost a les enquestes i /o 

entrevistes. S'ha de fer referència que la gran part de les respostes obtingudes són 

femenines i d'entre 19 - 25, dels quals gran part no estan graduades encara. 

Una de les primeres preguntes que se'ls feia era per quin motiu havien escollit aquesta 

professió (Enquestes. H/D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). En general, les respostes 

obtingudes fan referència al fet que és un ofici que els/les hi agrada i/o els/les hi 

apassiona. Poques vegades el motiu és vocacional. Així com, hi ha hagut casos que 

esmenten que els/les hi agrada aquesta professió, ja que ajuda a millorar la societat i a 

crear un futur. També hi ha hagut casos escollit per casualitat (Entervista. H, 35 anys, 

M.E.I. o E.E.I.) o per complementar altres estudis. No obstant això, a vegades s'ha 

escollit per obligació de la família (Entrevista 19. D, 65 anys, M.E.I.). 
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Seguint amb el que s'acaba d'esmentar de l'actitud de la família vers a l'elecció de la 

professió de mestres, també se'ls va preguntar com va reaccionar el seu entorn quan va 

manifestar la idea de ser mestra o estudiar el Grau en Educació Infantil. En general, 

l'entorn reaccionava de forma bona, malgrat que hi ha un percentatge petit que ha 

mencionat que la seva família hagués preferit que escollis un altre Grau (Enquesta. H/D, 

15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). Quant a la part masculina, s'esmenten que en alguns 

casos els seus amics s'han rigut d'ells, per voler ser mestres (Entrevista 1. H, 19 anys, 

titulat curs de monitor de lleure) (Entrevista 5. H, 35 anys, M.E.I. o E.E.I.). 

Altres comentaris que han pogut rebre per part de la família és que aquesta els obligava 

en certa manera a fer aquests estudis (Entrevista 9. H, 64 anys, M.E.S.O.) (Entrevista 

19. D, 65 anys, M.E.I.). Aquest fet, el podríem relacionar amb l'informe següent, Un 

informe Breu del MIF (2015), concretament el número 5, el qual ens argumenta que "La 

probabilitat que les famílies encoratgin els seus fills i filles a ser mestres serà més alta si 

la societat també respecte i valora positivament aquesta professió." (p. 2). És a dir, 

podríem pensar que segurament la família d'aquestes persones valora molt positivament 

aquest ofici. 

Referent als comentaris que han rebut els/les mestres al llarg dels anys, s'ha d'esmentar 

que en molt poques ocasions aquests eren positius i valoratius cap a la seva professió 

(Enquesta. H/D, 15 - + 61 anys, M.E.I. o E.I.I.). És a dir, moltes feien referència al fet 

que tenen moltes vacances, que viuen molt bé, que aquests estudis no serveixen per res, 

teniu un bon sou, entre altres. 

Les diferents Universitats, és a dir, Uvic – UCC (2020), UB (s.d.), UdG (s.d.), 

Universitat de Manresa - Fundació Universitària del Bages (s.d.) i la Universitat de 

Blanquerna (2014), afirmen que algunes de les assignatures més importants en aquest 

Grau són la música, la literatura, l'art, etc. És per aquest motiu que els/les alumnes 

d'aquest Grau dediquen moltes hores a llegir contes, a cantar, a conèixer 

diferents treballs manuals, entre altres. Per conseqüència i per la falta de coneixement 

de la societat, hi ha una gran quantitat de comentaris despectius que esmenten que en  
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aquest Grau només és pinta, canta, juga, balla, es fa plastilina i/o collars de macarrons, 

entre altres activitats poc importants. No obstant això, moltes de les activitats que es 

critiquen del Grau en Educació Infantil formen part del currículum de tot el que s'ha 

d'aprendre al llarg del Grau. És per això, que Bartolomé, Górriz, Pascual i altres (1993) 

ens citen que: 

"Durante mucho tiempo la formación específica en educación infantil se ha adquirido a 

través de cursillos de formación de profesorado. En la actualidad se ha producido un 

adelanto, habiéndose diseñado un currículum específico para el profesional de esta etapa 

en las escuelas de profesorado con la especialidad de Educación Preescolar" (p.530). 

En algun cas, també criticaven que perquè hi havia la menció de mestre d'Educació 

Infantil en anglès si els infants no el poden aprendre tan petits. Malgrat aquest 

comentari, les universitats que s'acaben d'esmentar en el paràgraf anterior també 

coincideixen que una de les assignatures més importants a tractar és la millora de la 

competència lingüística en aquesta llengua. 

Per altra banda, en algun cas, alguna mestra també ha rebut el comentari que podria 

haver estudiat per alguna professió millor. Així com, han esmentat que fan aquesta 

carrera perquè necessiten poca nota, és fàcil i no fan gaire cosa. Sovint la societat critica 

totes aquelles coses que no tenen per enveja o gelosia. A més a més, moltes vegades 

critiquen des de la desconeixença (Entrevista 7. H, 45 anys, M.E.P (primària)). 

5.6. Una professió feminitzada sense motiu determinat 

L'última idea a analitzar és la poca quantitat d'homes que hi ha en aquesta professió. En 

primer lloc, es va preguntar en les enquestes si havien tingut o no un professor en l'etapa 

d'Educació infantil o si en coneixien o n'havien vist. En general, les respostes 

obtingudes fan referència al fet que les persones enquestades molt poques vegades han 

tingut algun mestre en l'etapa d'Educació Infantil (Enquesta. Tots els perfils). No 

obstant això, sí que hi ha un percentatge més elevat, que fa referència en el fet que sí 

que han vist o coneixen algun noi que sigui mestre d'Educació Infantil o que estudi 

aquest Grau. Per tal d’observar més profundament les dades obtingudes es pot observar 

el següent gràfic. 
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 Gràfic 4. Nombre de votacions segons si han tingut algun mestre a l’etapa d’Educació Infantil i/o n’han 

vist o en coneixen.  NOTA: Classificat per franges d’edat. FONT: Autoria pròpia (2020). 

 

Referent a la poca quantitat d'homes que hi ha en aquesta etapa, l'Informe 9 Breus 

del MIF (2016) reafirma la idea que hi ha més dones que homes en aquesta etapa de 

l’educació de 0 – 3 anys.  

Per una banda, hi ha el prestigi que la societat creu que tenen els mestres d'Educació 

Infantil. En la franja de 15 - 18 anys i 19 - 25 anys el percentatge més elevat esmenta 

que creuen que els mestres de sexe masculí no estan més valorats que les de sexe 

femení (Enquesta. H/ D, 15 – 18 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). No obstant això, hi 

ha un petit percentatge que creuen que estan igual o més valorats que les mestres. En la 

franja de 26 - 40 anys, 41 - 60 anys i + 61 anys el sector masculí considera que no estan 

més valorats que les mestres (Enquesta. H, 26 - + 61 anys, M.E.I. o E.E.I + N/S + 

N/N) . En canvi, el sector femení, en les diferents franges d'edat, creu que estan igual de 

valorats i que tenen el mateix prestigi que les mestres (Enquesta. D, 26 - + 61 anys, 

M.E.I. o E.E.I + N/S + N/N). En concordança amb els resultats obtinguts, Pérez i 

Rodríguez (2013) també ens afirmen, a través de les seves investigacions, que els homes 

són més valorats que les dones. 
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Per altra banda, hi ha els motius pels quals l'ofici de mestra, concretament l'etapa 

d'Educació Infantil, està tan feminitzat. Al llarg de les enquestes i entrevistes han sortit 

diferents motius, els més comuns són per la història i el rol de la dona de cuidar els 

infants que hi havia en un passat, per l'instint maternal, per tradició / cultura i masclisme 

(Enquestes. Tots els perfils).  

Vers el motiu de l'instint maternal i en concordança amb el que afirmen Pont, 

Martínez, Martín i altres (2012) : 

"Ven con claridad que la sociedad demanda de ellas "una madre", "una madre que va a 

consentir y que va a tratar de una manera especial"; "la gracia es que los padres también 

lo esperan..., que seas una madre, que suplas actitudes maternales. Y de hecho es así." 

(p.145) 

En altres paraules, la societat a vegades exigeix que les mestres d'infantil siguin com 

unes mares suplents pels seus fills durant la seva estada a l'escola. Com ja s'ha vist les 

mestres tenen moltes altres funcions. Un altre motiu que també s'ha esmentat és que les 

dones tenen més vocació, perquè els hi agrada més aquesta feina. També argumenten 

que potser és perquè té poc valor, és una feina fàcil, la qual no requereix un esforç físic i 

no té prou reconeixement. 

No obstant tots aquests motius, per una banda, hi havia persones que no tenen clar quin 

motiu podria causar aquest fet, però fent referència a la història, segons la Llei del 1945 

esmenta que "el profesorado será exclusivamente femenino" (p. 389). En altres paraules, 

en un moment determinat la llei permetia que els/les docents de l'etapa d'Educació 

Infantil només fossin dones. No obstant això, si anem al segle XIX, Pont, 

Martínez, Martín i altres (2012) ens esmenten que només hi havia homes, i no va ser 

fins a meitat del S. XIX quan va sortir la Llei General d'Educació regulada 

per Claudio Moyano el 1875, que la situació va canviar. Com que la feina de mestra no 

estava ben pegada, els homes van decidir dedicar-se a un ofici amb un salari més elevat, 

just en aquest moment la dona va entrar en el mercat laboral i la professió que menys 

treballadors tenia era la de docent. 
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En canvi, per altra banda, hi havia persones que consideren que l'ofici no estava 

feminitzat. No obstant això, una de les respostes esmenta que no només està feminitzada 

l'etapa d'Educació Infantil, sinó que l'etapa d'Educació de Primària també ho està 

(Entrevista 9. H, 64 anys, M.E.S.O.) En relació amb això, Pérez i Rodríguez (2013) ens 

informen que concretament a l'etapa d'Educació Infantil i Primària el 82% dels docents 

són dones. 

Finalment, a les entrevistes se'ls preguntava que opinaven sobre la presència d'homes en 

l'etapa d'Educació Infantil. L'opinió més comuna amb relació a la presència d'homes és 

que poden fer la seva feina igual de bé que les dones inclús millor, que tot depèn de la 

seva forma de treballar i la vocació que tinguin (Entrevista. Totes les entrevistes). 

També afirmen que és bo pels infants que hi hagi la presència masculina com a referent 

a l'aula, ja que aporten molta riquesa (Entrevista 15. D, 40 anys, M.E.I.). A més a més, 

pel que s'ha observat els homes en aquesta etapa estan ben vistos i molt cotitzats per les 

escoles, ja que aporten diversitat (Entrevista 4. H, 24 anys, N/S). 
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6. Conclusions 

En primer lloc, es respon a la pregunta de recerca, tot seguit s'esmenta si s'han assolit els 

objectius proposats o no. Seguidament, s'expliquen les limitacions que han aparegut al 

llarg del treball i per últim, hi ha una perspectiva de futur del treball, i com aquest té 

relació amb el Grau en Educació Infantil i la professió de mestra. 

Respecte a la pregunta de recerca de quines són les concepcions que té la societat actual 

en relació amb les mestres de segon cicle d'Educació Infantil, cal esmentar que s'han 

obtingut moltes concepcions i punts de vista diferents. En general, la societat pensa que 

la visió que té la societat vers les mestres de 3 – 6 anys és negativa. No obstant això, des 

del seu punt de vista, la gran majoria de les persones afirmen que valoren 

positivament, tant en el Grau en Educació Infantil com la professió docent. No obstant 

això, aquells perfils de persones que no coneixen a ningú que sigui mestra d’Educació 

Infantil i/o que estigui estudiant aquest Grau, no valoren tant les mestres com les altres 

persones, que sí en coneixen i/o les que són mestres d’Educació Infantil o estudien el 

Grau en Educació Infantil. Malgrat aquest fet, encara segueixen havent-hi persones que 

critiquen el Grau en Educació Infantil o l'ofici de mestra, i no valoren la importància 

que té en les persones. 

Quant als objectius, el primer és conèixer i analitzar les diferents concepcions que té la 

societat vers les mestres de segon cicle d’Educació Infantil. Tal com s'acaba d'esmentar 

en el paràgraf anterior, personalment, penso que aquest objectiu s'ha assolit parcialment, 

ja que s'han obtingut una gran quantitat de respostes amb opinions i pensaments molt 

diversos, que han permès realitzar una anàlisi i discussió molt completa. 

El segon objectiu és el d'analitzar i valorar els tòpics/crítiques que la societat esmenta 

sobre la tasca docent. Des del meu punt de vista, aquests objectius no s'ha assolit gaire. 

Malgrat conèixer alguns dels tòpics/crítiques que s'esmenten a les persones que són 

mestres d'Educació Infantil i/o estudien aquest Grau, no s'han pogut analitzar 

profundament. Tot i això, s'ha pogut defensar alguns dels comentaris rebuts amb la 

importància que tenen alguns dels aspectes que critiquen tant a la carrera com en el dia a 

dia d'una mestra, com per exemple, el fet d'explicar contes o cantar. 
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El tercer objectiu és el de descriure i comprendre les diferents visions que té la societat 

segons la seva franja d'edat. Referent aquest, considero que s'ha complert positivament, 

ja que tant en les enquestes com en les entrevistes s'ha agrupat la informació en les 

diferents franges d'edat, per tal de veure els diferents punts de vista. No obstant això, 

esmentar que en general hi havia les mateixes opinions. És més, les diferències es 

troben en els sexes i en si la persona és mestra d'Educació Infantil i/o estudia el Grau en 

Educació Infantil o no, i en cas que no ho fos si coneixia algú que ho fos o no. 

L'últim objectiu és el de conèixer i aprofundir en els elements que perjudiquen o 

augmenten el prestigi dels docents de l’etapa d’Educació Infantil. Un cop realitzat el 

marc teòric es van conèixer alguns dels factors que poden influir, i aquests van ser els 

que es van analitzar a les enquestes i a les entrevistes. No obstant això, s'ha d'esmentar 

que hi poden haver d'altres, és a dir, pel que fa a aquest objectiu, penso que s'ha assolit, 

però que potser encara s'hagués pogut aprofundir més i demanar a les persones quins 

creuen que són els factors que intervenen en el prestigi de les mestres de 3 – 6 anys. 

Referent a les limitacions que han aparegut al llarg de la realització del treball, esmentar 

que no hi ha hagut molts. Per una banda, destacar que durant la realització del marc 

teòric, em va resultar una mica difícil obtenir informació referent aquest tema, ja que hi 

ha molt poques investigacions fetes. Per altra banda, un factor que m'han influenciat una 

mica ha estat la COVID-19, ja que un dels instruments que havia de dur a terme per 

poder triangular la informació era el grup de discussió. Degut aquest fet, no la vaig 

poder realitzar, és cert que la podria haver fet via Skype o Zoom, però em semblava una 

idea molt difícil de dur a terme, ja que havíem de concordar tots en una hora i que 

funcionés correctament. A més a més, per tal d'aconseguir respostes de persones de 

+ 61 anys, volia anar algun dia a visitar un mercat setmanal o alguna residència per fer-

les a persones grans, però això tampoc s'ha pogut fer. La COVID-19 també m'ha afectat 

en la falta de temps per realitzar el treball, ja que durant la quarantena m'han augmentat 

les hores de feina atès que és una professió de primera necessitat. 
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Cal fer una referència especial al fet que segons la coordinadora dels estudis del Grau de 

mestre/a en Educació Infantil, Francesca Davoli, és el primer treball que es realitza a 

la UVic – UCC on es formula la següent pregunta de recerca: Quines són les 

concepcions que té la societat actual en relació amb les mestres de segon cicle 

d'Educació Infantil? Així doncs, tan bon punt vaig iniciar la realització del treball que 

he notat una pressió molt forta a sobre, per poder oferir el millor material, recerca i 

investigació per tal que el treball sortís el màxim de bé possible i que fos molt complet. 

A més, volia aconseguir una gran quantitat de respostes, i així poder fer una mostra més 

real del que pensa la societat i de les diferents visions que té. 

Una vegada acabat el treball, em sento satisfeta de tot l'esforç i dedicació que he fet, ja 

que personalment penso que és un tema d'investigació molt interessant per a totes 

aquelles persones que es dediquen a l'educació. A més a més, per mi ha suposat una 

adquisició de coneixements molt elevats, perquè he descobert nous autors que parlen de 

l'educació, he analitzat el que pensa la societat, he vist quins poden ser alguns dels 

factors que influeixen en el prestigi dels mestres, i per últim, he conegut quines són les 

característiques que la societat creu que haurien de tenir les mestres de 3 – 6 anys, entre 

d’altres. 

En cas que hagués de continuar la investigació d'aquest treball, penso que té diferents 

formes de continuïtat. Per exemple, seguir aprofundint en com la societat valora les 

mestres, i en aquest cas concretament els de 0 - 3. Per una banda, també es podria 

analitzar i/o conèixer els diferents factors que influeixen en el prestigi de les mestres i el 

seu motiu, o per altra banda, es podria aprofundir la investigació de l'apartat d'ofici 

feminitzat. 

Des del meu punt de vista, crec que aquest treball està molt vinculat tant al Grau de 

mestra en Educació Infantil com en l'ofici de mestra, ja que s'investiga sobre el seu 

prestigi i valor en la societat. A més a més, relacionant el TFG amb les assignatures que 

he dut a terme durant el Grau, penso que totes fan referència a la importància que té el 

mestre en el dia a dia de les persones i en el desenvolupament dels infants. Durant 

aquests quatre anys, ens han ensenyat a valorar aquesta professió i a dur a terme 

activitats significatives on els infants poden desenvolupar certs coneixements que 

afavoriran en el seu desenvolupament. 
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Per concloure, aquest treball m'ha ajudat a créixer i a millorar com a persona, arran de 

veure encara més la importància d'aquesta professió, pel fet que forma a les persones i 

busca una millora en la societat. Tanmateix, un cop acabat aquest treball, personalment 

encara valoro més la meva futura professió, ja que el motiu pel qual la vaig escollir, va 

ser per ajudar a millorar a la societat, i el fet de fer-ho a través dels infants també 

m’ajuda a adquirir nous coneixements amb ells. Així doncs, considero que aquest és un 

treball destinat a valorar positivament els/les mestres d’Educació Infantil i el Grau en 

Educació Infantil. 
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8.  Annex 

8.1.  Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.  Annex 2 
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8.3. Annex 3 

Nom:  Edat:  Sexe:  Mestre/a:  

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre? 

 

5. Què opines del grau de Mestre d’Educació Infantil? Quines creus que són els 

seus punts forts i febles? 

 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 

3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

 

8. Creus la societat és conscient que l’etapa d’Educació Infantil no és obligatòria? 

Per què? 

 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té  un mestre d’una privada amb 

el d’una pública? Per quin motiu? 

 

10. Per quin motiu creus el col·lectiu docent de l’etapa d’Educació Infantil està 

feminitzat?? 

 

11. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d’Educació Infantil? 
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8.4. Annex 4 

Nom:   Edat:   Sexe:   Mestra:  
 

1) Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) o bé 

que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que sí, quina 

visió tens de l’Educació Infantil a partir del que t’ha explicat aquesta persona?? 

 

2) Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què opines 

del seu Grau? 

 

3) Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més valorades? 

Per què? 

 

4) Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d’Educació 

Infantil? 

 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té  un mestre de 3 – 6 anys 

d’una privada amb el d’una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

  

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d’un/a mestre/a de 

segon cicle d’Educació Infantil? Per quin motiu? 

 

5) Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 3 – 6 

anys? 

 

6) Per quins motius creus el col·lectiu docent de l’etapa d’Educació Infantil està 

feminitzat?? 

 

7) Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d’Educació Infantil? 

 

8) Sabies que l’etapa d’Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per què? 
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8.5. Annex 5 

1) Quants anys fa que t'has iniciat en la teva professió? 

 

2) Encara no m'he graduat 

 1 - 2 anys 

 3 - 5 anys 

 5 - 10 anys 

 + 10 anys 

 

3) Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a? 

 

4) Quina actitud va tenir la teva família respecte a la teva decisió de voler ser docent? 

 Bona, no em va posar cap inconvenient. 

 Bé, però haurien preferit que estudies una altra cosa. 

 Dolenta, però tot i això ho he estudiat. 

 

5) Com creus que el teu entorn valora la teva professió? 

 

Malament 0 1 2 3 4 5 Molt bé 

 

6) Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

 

7) Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan recolzats davant les noves demandes de la 

societat? 

 

Poc 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

8) Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats? 

 Sí 

 No 
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9) Quins creus que són els punts forts i febles de la formació que has rebut com a 

docent? 

 

10) Creus que la visió de la societat cap els/les mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg 

dels anys? 

 Sí 

 No 

 

11) Com creus que la societat valora els/les mestres de 3 - 6 anys? 

 

Malament 0 1 2 3 4 5 Molt bé 

 

12) Creus que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya destina prou 

capital per millorar l'Educació Infantil? 

 Sí, ja està bé. 

 No, no en destina suficient. 

 

13) Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 - 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

14) Tens un bon record dels / les mestres de 3 - 6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil? 

 Sí 

 No 

 No, ho recordo. 

 

15) Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon cicle 

d'Educació Infantil? 

 

 



75 

 

16) Estàs satisfet de com t'han tractat els/les mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

17) Des del teu punt de vista personal, valores positivament la funció dels / les mestres 3 

- 6 anys? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

18) Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 anys és una de les professions més 

valorades que hi ha actualment? 

 Sí, penso que està molt ben valorada. 

 Sí, però encara podria estar més ben valorada. 

 No, no té el mèrit que hauria de tenir. 

 

19) Creus que tothom pot exercir la feina de mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional? 

 Si, tothom pot ser-ho. 

 No, ja que la part vocacional és imprescindible. 

 

20) Creus que la societat és conscient que l’etapa d’Educació Infantil no és obligatòria? 

 Sí 

 No 

 

21) Has tingut mai un mestre (sexe masculí) durant l'etapa d'Educació Infantil? 

 Sí 

 No 

 No, però n'he vist o en conec. 
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22) Creus que els mestres (sexe masculí) estan més valorats que les mestres (sexe 

femení)? 

 Sí 

 No 

 Per igual 

 

23) Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

 

8.6. Annex 6 

1) Creus que la visió de la societat cap als /les mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg 

dels anys? 

 Si 

 No 

 

2) Creus que la societat valora positivament els / les mestres de 3 - 6 anys? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

3) Creus que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya destina prou 

capital per millorar l'Educació Infantil? 

 Sí, ja està bé. 

 No, no en destina suficient. 

 

4) Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 - 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

5) Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels anys? 

 Sí 

 No 
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6) Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment? 

 Sí, penso que està molt ben valorada. 

 Sí, però encara podria estar més ben valorada. 

 No, no té el mèrit que hauria de tenir. 

 

7) Tens un bon record dels mestres de segon cicle d'Educació Infantil? 

 Sí 

 No 

 No, ho recordo. 

 

8) Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

 

9) Estàs satisfet de com t'han tractat els /les mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

10) Des del teu punt de vista personal, com valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys? 

 

Malament 0 1 2 3 4 5 Molt bé 

 

11) Què opines del Grau de Mestre en Educació Infantil? 

 No en sé res. 

 Pel que he sentit no fan gairebé res. 

 És un grau qualsevol. 

 És grau molt important. 
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12) Creus que tothom pot exercir la feina de mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional? 

 Si, tothom pot ser-ho. 

 No, ja que la part vocacional és imprescindible. 

 

13) Has tingut mai un mestre (sexe masculí) durant l'etapa d'Educació Infantil? 

 Sí 

 No 

 No, però n'he vist o en conec. 

 

14) Creus que els mestres (sexe masculí) estan més valorats que les mestres (sexe 

femení)? 

 Sí 

 No 

 Per igual 

 

15) Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

 

16) Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a l'etapa d'Educació Infanti? 

 Sí, perquè és obligatòria. 

 Sí, per voluntat pròpia. 

 No, ja que preferiria que estiguessin a casa rebent un altre tipus d'educació 

 No, perquè no vull tenir fills. 

 

8.7. Annex 7 

1) Creus que la visió de la societat cap als /les mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg 

dels anys? 

 Si 

 No 
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2) Creus que la societat valora positivament els / les mestres de 3 - 6 anys? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

3) Creus que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya destina prou 

capital per millorar l'Educació Infantil? 

 Sí, ja està bé. 

 No, no en destina suficient. 

 

4) Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 - 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

5) Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels anys? 

 Sí 

 N 

 

6) Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment? 

 Sí, penso que està molt ben valorada. 

 Sí, però encara podria estar més ben valorada. 

 No, no té el mèrit que hauria de tenir. 

 

7) Estàs satisfet de com t'han tractat els / les mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització? 

 Sí 

 No 

 No, ho recordo. 

 

8) Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 
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9) Des del teu punt de vista personal, com valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

17) Què opines del Grau de Mestre en Educació Infantil? 

 No en sé res. 

 Pel que he sentit no fan gairebé res. 

 És un grau qualsevol. 

 És grau molt important. 

 

18) Creus que tothom pot exercir la feina de mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional? 

 Si, tothom pot ser-ho. 

 No, ja que la part vocacional és imprescindible. 

 

19) Has tingut mai un mestre (sexe masculí) durant l'etapa d'Educació Infantil? 

 Sí 

 No 

 No, però n'he vist o en conec. 

 

10) Estàs satisfet de com t'han tractat els /les mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització? 

 

Gens 0 1 2 3 4 5 Molt 

 

20) Creus que els mestres (sexe masculí) estan més valorats que les mestres (sexe 

femení)? 

 Sí 

 No 

 Per igual 
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21) Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

 

22) Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a l'etapa d'Educació Infanti? 

 Sí, perquè és obligatòria. 

 Sí, per voluntat pròpia. 

 No, ja que preferiria que estiguessin a casa rebent un altre tipus d'educació 

 No, perquè no vull tenir fills. 

 



 Home Dona 
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8.9.  Annex 9 

ENTREVISTA 1 (H, 19  anys, titulat curs de monitor de lleure): 

Nom:  G. Edat:  19 Sexe:  Masculí Mestre/: Curs de monitor de 

lleure 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Fa 1 any que sóc monitor. 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Fa un any vaig fer de voluntariat a Tarragona i a Centelles fent de monitor de lleure i 

professor d'escalada, i allà sem van obrir els ulls i vaig veure que allò realment era el 

que m'agradava. És a dir, estar amb els nens, per això vaig decidir treure'm la titulació 

de monitor de lleure. A més a més, m'agradaria tenir el títol de director de lleure. 

També vaig escollir aquesta feina perquè m'agrada ajudar i poder aprendre el que ells 

senten i el que els motiva. A més a més, el que m’omple realment veure com s'ho 

passen bé i aprenen. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

La gent del meu entorn no es podien creure que jo fos monitor de lleure, la meva família 

també es va sorprendre molt. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

Sí 
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5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

La quantitat de classes pràctiques que tens el llarg de la carrera i també les pràctiques 

que fas als centres. 

El punt feble són els continguts repetits que els fas a més d'una assignatura. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

No està ben valorat. 

Crec que la gent pensa només en la part de cuidar i no amb l'educativa. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Com que tothom ha passat per l'escola tothom es veu valent per criticar-ho. Crec que no 

valoren el que significa educar als infants. 

8. Creus que la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

No, ja que no estan ben informats sobre l'educació i falta més informació. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Sí, perquè des del punt de vista d'un professor de l'escola privada diuen "estan més ben 

preparats", més que d'una pública. 

10. Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

No ho sé. 
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11. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Estan tan igual de qualificats que les del sexe femení. Tot i això, falta més mestres del 

sexe masculí. 

 

ENTREVISTA 2 (H, 17 anys, N/S): 

Nom:  S. Edat:  17 Sexe:  Masculí Mestre/a: No, però conec a 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí, conec a una estudiant del grau, que pel que m'ha explicat, l'educació infantil és una 

etapa fonamental de l'educació, ja que és en la que els infants s'introdueixen a 

l'educació. A més a més, és fonamental que s'assoleixin bé els coneixements més bàsics 

per tal de no tenir dificultats de cara a més endavant. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Sí, conec a una estudiant del Greu de Mestre en Educació Infantil, i pel que m'ha 

explicat, crec que és un grau que forma als seus estudiants per tenir en compte tots els 

aspectes de l'educació dels infants, és a dir, no se'ls forma només per tal d'ensenyar als 

nens i nenes els coneixements bàsics que han d'assolir en aquesta etapa, sinó que també 

es tenen en compte aspectes com les emocions i les necessitats dels infants. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, no crec que sigui de les professions més valorades, ja que es tenen en millor 

consideració els educadors d'altres etapes de l'ensenyament, com per exemple els 

professors de les universitats. 
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4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Crec que els mestres de segon cicle d'Educació Infantil no tenen cap prestigi rellevant, 

és a dir, no estan ni sobrevalorats ni infravalorats. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

No, crec que estan valorats de la mateixa manera. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Sí, crec que anteriorment es tenien en millor consideració als mestres i se’ls hi tenia més 

respecte que actualment. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Amb oficis com periodista d'una redacció d'un diari. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Crec que ha de ser empàtic, és a dir, s'ha de poder posar en la pell dels infants i 

comprendre'ls. A més a més,  ha de generar confiança als nens per tal que aquests se 

sentin còmodes assistint a l'escola i que els hi quedi un bon record. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Perquè crec que les dones generen més sensació de confiança als infants. Sobretot pel 

fet que aquests, en general, tenen a la mare com un referent pel que fa a confiança i 

sensació de seguretat. Així que tenen més predisposició a confiar en algú que tingui 

característiques similars a les de la figura materna. 
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7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Crec que cada dia tenen menys presència a les escoles, encara que no estigui "mal vista" 

o menys valorada aquesta professió. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Sí, ja que crec que és una etapa que, si s'assoleix correctament, li servirà a l'infant com a 

base de cara a la resta de la seva escolarització. No obstant això, també s'assoleixen 

els coneixements més bàsics, com ara a escriure o contar. 

 

ENTREVISTA  3 (H, 23 anys, M.E.I.): 

Nom:  I. Edat:  23 Sexe:  Masculí Mestre/a: Sí, d’Educació 

Infantil 

 

12. Quan fa que ets mestre/a? 

Titulat 1 any que és quan vaig acabar la carrera. 

13. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Sempre m'ha agradat, ja que sempre he estat vinculat amb els infants, fent de cangur o 

monitor en els casals. No obstant això, no va ser fins al batxillerat que em vaig plantejar 

estudiar educació. El problema és que el principi no sabia si fer infantil o primària. I a 

segon de batxillerat vaig fer estada a l'empresa i vaig estar en una escola bressol, això va 

fer que m'hi acabes decantant. A més a més, el meu germà també és mestre. Tot i això, 

no descarto pas fer primària. 

No obstant això, no és tant el motiu pel qual vaig escollir aquest grau, sinó les raons que 

em segueixen motivant per seguir estudiant això. 
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14. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

La meva família fos quina fos el grau que hagués escollit, dono per suposat que 

m'haguessin fet costat, però suposo que tampoc els hi va agafar molt d'imprevist, ja que 

hi havia molta part vocacional. 

Els meus amics el fet de ser Educació Infantil, sempre m'han dit els típics comentaris, 

treien prestigi al grau amb la plastilina, els collars de macarrons, etc. Però suposo que 

tots els graus tenen els seus tòpics. A més a més, si sumes que sóc un noi i estudio 

Educació Infantil, això no deu ser el més comú. 

15. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

És el que et dic, són despectiu per tema prestigi de què està reconegut i el que no. Jo 

considero que és un dels graus més importants, i no té el reconeixement que es mereix. 

Els típics comentaris que he sentit són: Plastilina, si els ensenyo a sumar i els colors, el 

collaret de macarrons, si faig la carrera per estar amb tantes noies, i que he de canviar 

molts bolquers. 

16. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Jo penso que depèn molt dels mestres que et transmetran aquestes ganes de ser mestre/a. 

I realment crec que és un grau que si l'acabes és perquè realment tens aquesta vocació. 

A més, penso que t'ajuda molt a conèixer el perfil de mestres que tu vols ser. No obstant 

això, on realment s'aprèn més és durant les pràctiques, que és quan realment ens posem 

en la seva pell. També, com a punt fort hi ha el treball en equip, ja que és un tema molt 

important que s'ha de treballar. 

Pel que fa a punts febles, hi ha molt poques hores de pràctics, és a dir, hi ha massa 

treball en les aules. 
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17. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Realment la figura del mestre no té el reconeixement ni el valor que es mereix. Potser 

inclús abans se li donava més credibilitat de la que té ara. Ara, moltes famílies posen en 

dubte qualsevol cosa que els hi digui el/la mestre/a del seu fill. I encara més a infantil, 

que se'ls veu d'una manera diferent, però per sort i a poc a poc, molt a poc a poc, aquest 

aspecte està millorant. 

18. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Doncs pot ser que com que les famílies cada vegada formen més part de l'escola, pel 

gran treball cooperatiu que hi ha entre família –i escola, això ajuda al fet que aquestes 

famílies tinguin més en compte el treball dels mestres. 

19. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que la gent és conscient, ja que sobretot a l'etapa de 0 – 3 les famílies moltes 

vegades se'ls queden a casa. I en l'etapa de 3 – 6 ja veuen la importància de l'educació i 

els matriculen, tot i no ser obligatori per norma general ho fan. 

20. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Per norma general penso que la societat creu que per pagar més per anar en un cert 

centre, els seus fills rebran una millora educació. Malgrat això, realment no és així, però 

les famílies que porten els seus fills en les escoles privades si ho creuen. 

21.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Penso que això ja és un tema social, de la història de la humanitat, ja que sempre s'ha 

associat el tema de cuidar els nens amb les dones. No obstant això, a poc a poc, les 

coses van canviant, però en la majoria de casos sempre són dones. 
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22.  Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Crec que estan molt ben vistos i cotitzats, ja que n'hi ha molt pocs. A més a més, 

marquen una mica la diferència. 

 

ENTREVISTA 4 (H, 24 anys, N/S): 

Nom:  M. Edat:  23 Sexe:  Masculí Mestre/a: No, però conec a 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí, que conec a una noia que té 25 anys. La visió que tinc és que és una feina que t'ha 

d'agradar, i que evidentment t'ha d'agradar els nens petits i sobretot ensenyar. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Penso que és un grau bonic, per totes aquelles persones que els hi agrada ensenyar. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

Considero que sí, perquè es tracta d'ensenyar a nens petits i és la base del que podran 

aprendre més endavant. Llavor han de tenir, una base solida i ben estructurada per poder 

desenvolupar més coneixents més endavant. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Jo crec que el prestigi que tenen és bo, estan situats en una bona feina. 
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4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

Penso que no hi ha cap diferència, ja que els dos tenen la mateixa funció aplicant els 

mateixos coneixements. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

No hauria d'haver canviat, però potser la gent sí que pensa que és un ofici poc 

important. Però des del meu punt de vista, sí que té importància, ja que és la base de 

l'aprenentatge. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

No ho compararia amb cap, perquè tots els oficis són diferents, però el fet de no poder-

lo comparar no vol dir que no tingui prestigi, ja que com he dit abans per mi sí que en 

té. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

El més important conèixer com es desenvolupa l'infant per tal d'adaptar-se més a ell. 

6.  Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Doncs no m'ho havia parat a pensar mai, però potser sí que hi ha més dones que homes, 

però no requereix més d'un sexe que d'un altre per ensenyar. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Bé, perquè així es difon la diversitat sexual. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Sí, ja que considero que és una etapa important. 
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ENTREVISTA  5 (H, 35 anys, M.E.I. o E.E.I.): 

Nom:  J. Edat:  35 Sexe:  Masculí Mestra: Sí, d’Educació 

Infantil 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

13 anys 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Per vocació. Aquests és l'origen de la meva vocació: 

Quan era estudiant, vaig viure el canvi de l'EGB a l'EP i l'arribada de l'ESO. El centre 

era d'una línia i quan vam començar 1r d'ESO es van obrir 2 línies més. El meu grup 

portava junt des de 1r d'EGB i aquest canvi va suposar que, dels tres grups de 1r d'ESO, 

hi hagués dos grups de persones totalment desconegudes per nosaltres (entre ells i elles 

alguns/es es coneixien dels centres on havien estudiat abans d'arribar). Pels qui teníem 

menys destreses socials, ens va ser difícil sobreviure als vestuaris i als patis. En aquesta 

situació, unida a problemes personals i la bomba hormonal que suposa ser adolescent, 

vaig perdre el rumb acadèmic i personal. Vaig començar 3r d'ESO que no sabia qui era, 

però tenia clar que estava fent mal a aquelles persones que m'estimaven. 

La família i alguns docents van deixar de banda els aspectes acadèmics i em van ajudar 

amb els personals, especialment amb les destreses socials. La família em va ajudar a 

buscar alternatives per gaudir del temps lliure i del temps d'oci. A l'institut, alguns/es 

docents em van ajudar a perdre la por a que els / les companys i companyes de classe 

em fessin mal, a entendre que no totes les bromes són per ofendre (ara entenc que el 

sentit de l'humor és bàsic per conviure) i que gairebé mai un cop de puny és la solució. 

Avui dia, encara conservo amistats d'aquella època. 

Contra tot pronòstic (un informe psicològic que em van fer a l'institut quan tenia 

uns 14 anys va pronosticar que estudiar no era el meu futur) vaig passar a Batxillerat i 

vaig superar les proves d'accés a la Universitat. Però en sortir del centre on havia estat 

escolaritzat des dels 5 anys (vaig néixer a finals d'any) i arribar a l'UPC per estudiar 
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imatge i so (sempre m'ha cridat l'atenció la tecnologia audiovisual) em vaig veure 

sobrepassat per la situació: tants companys nous em feia recordar la mala època a en 

iniciar l'ESO. A més, els continguts de la carrera no m'acabaven de convèncer i veient 

els esforços que feia la meva família perquè jo pogués estudiar, vaig decidir que el més 

honest era parar i no fer perdre el temps a ningú. 

Al cap de pocs mesos vaig començar a treballar en un magatzem de mercaderies i, tot i 

que em tractaven molt bé, no volia llençar la tovallola amb els estudis. Vaig tornar a 

l'institut per parlar amb el meu tutor de batxillerat, una persona que a l'institut sempre va 

tindre orelles per escoltar-me, veu per donar-me diferents punts de vista i una mirada 

fulminadora quan feia falta. Li vaig explicar la situació i la seva resposta va ser tan 

directa que semblava que ell portés temps esperant aquell moment tant com jo. Em va 

aconsellar fer magisteri, però jo no m'ho havia plantejat mai; em va recordar diferents 

situacions viscudes quan jo era alumne i vaig entendre el perquè. Vaig assentir amb el 

cap i el següent que em va dir va ser: "però d'infantil eh!". Una altra vegada em va 

deixar a quadres. La seva argumentació va ser que l'educació infantil estava obrint 

portes cap a un vessant creatiu i experimental i que això em captivaria i que, a més a 

més, si en un futur m'ho plantejava podria complementar la meva formació per accedir a 

altres etapes educatives, tenint una perspectiva amplia de com evolucionem les persones 

des del moment que comencem a relacionar-nos socialment més enllà de l'entorn 

familiar. Touché. Quan es va jubilar vaig anar personalment a agrair-li que, si era 

"profe", en part era gràcies a ell. 

El temps ha passat i certament vaig anar complementant els estudis amb l'ajuda de la 

família (estudiar és massa car i, qui viu amb tu, ha de tenir molta paciència). He 

treballat a educació infantil com a tutor i com a psicomotricista, a educació primària 

com a tutor i especialista d'educació física, a l'ESO com a reforç i ara sóc docent de 

formació professional. Tinc la sort de poder dir que treballo del que m'agrada, que em 

sento útil. Avui dia encara recordo el que vaig viure quan era alumne, el bo i el dolent, i 

com em van ajudar a casa i a l'institut. 
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Intento que la meva feina giri entorn del concepte d'amor (res a veure amb el concepte 

d'amor romàntic) entès com una energia que t'ajuda a fer, que t'acompanya en moments 

donats i que busca la manera que aquest acompanyament no sigui excessiu per tal de no 

oblidar l'objectiu, empoderar a les persones. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

Va haver-hi una mica de tot. Les amistats es van sorprendre, especialment les 

masculines, i no va faltar l'acudit de: "estudiar per canviar bolquers?" però per sort, en 

aquell moment ja em prenia les coses d'una altra manera i avui dia continuo pensant que 

simplement va ser un intent de riure entre tots, sense intenció de menysprear a ningú. 

L'humor té aquestes coses, gairebé sempre es riu d'algú, per tant s'ha de buscar el 

moment adequat per fer servir un tipus d'humor o d'altre. Altres amistats es van 

sorprendre que escollís magisteri perquè sóc aficionat al món del motor, i em veien més 

fent una enginyeria relacionada amb això. Però al cap de poc temps d'haver començat la 

carrera, veient com gaudia amb les pràctiques, ho van normalitzar amb naturalitat. 

La família es va alegrar molt que em llancés a l'aventura de tornar a estudiar i, en un 

primer moment, els hi va sorprendre que escollís MEI però un cop els hi vaig explicar el 

perquè, ho van entendre ràpidament. Al cap i a la fi, estaven al dia del que vaig viure a 

l'institut, per tant, ho van viure amb la mateixa il•lusió que jo. A casa recordo moments 

molt divertits, a l'hora de sopar, quan els hi explicava el que havia fet a la uni. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

Sí. Els que més m'indignen són els que estan relacionats amb la dedicació, les vacances 

i el sou. Sóc dels que pensa que qui treballem a centres públics tenim un horari, un 

calendari i una retribució que ens permeten viure amb dignitat en un sistema capitalista. 

Hi ha qui sovint m'ho discuteix: alguns/es docents volen més, qui no és docent em diu 

que és massa. Als segons els hi dic que quan vulgui anem a manifestar-nos perquè ell/a 

també tingui unes condicions laborals dignes. Als/les primers els hi argumento que 

podem conciliar la vida familiar amb la feina, que podem arribar a final de mes, que si 

no som materialistes podem estalviar per imprevistos (es trenca algun electrodomèstic, 

moble, etc...) i que ens podem permetre gaudir de vacances de manera periòdica.  
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Ara bé, qui m'ho discuteix sovint és qui vol tenir-ho tot a l'última moda i més gran que 

el veí o la veïna, en definitiva, coses innecessàries. 

Un altre comentari habitual és el de "els/les profes són uns/es vagos/ues". Aquest no 

m'indigna tant perquè gaudeixo de gairebé totes les tasques relacionades amb la 

professió, per tant, no tinc necessitat d'escapolir-me. 

Això no impedeix que sigui conscient que la professió de docent, a vegades, és un 

amagatall per a persones vagues. A totes les feines hi ha, però en aquesta és una mica 

més fàcil passar desapercebut/da quan treballes a centres grans (siguin públics o no). 

Temps enrere ho he patit (companys/es que fan acte de presència i/o parlen quan tots i 

totes escolten però aquí acaba la seva tasca), però ara m'ho prenc d'una altra manera i 

intento, quan és possible, no compartir equip de treball amb aquestes persones. 

Normalment són persones que sempre tenen una excusa per no preparar classes, buscar 

material, parlar amb l'alumnat, parlar amb les famílies, participar en algun equip de 

treball... Es dediquen a passar llista i corregir (no avaluar) per així cobrir l'expedient (la 

puntualitat és un tema a part). 

5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

El punt més fort és el concepte de diversitat, un concepte que es centra en el respecte i 

l'acompanyament. Durant tota la formació vam tenir present aquest concepte i les 

activitats sempre buscaven ser inclusives, es cuidava l'acompanyament per buscar el 

punt òptim entre autonomia i referent. 

Un altre aspecte que vam treballar durant tota la formació va ser la creació d'espais, 

l'ambientació, i la importància de l'entorn físic. Vaig aprendre a jugar amb la decoració, 

amb la llum, amb la distribució del mobiliari i a crear espais dintre d'espais (les parets 

no són les úniques eines per crear espais diferenciats). 
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Com a punt feble vaig trobar a faltar continguts i simulacres sobre les entrevistes amb 

les famílies. Vam treballar com convidar-les a participar en activitats i projectes però 

quan vaig fer la meva primera entrevista vaig haver de demanar consell a les companyes 

i companys per fer-me un guió general i preparar-me els continguts de l'entrevista. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Crec que sí. Tot i que la proporció continua sent desigual, crec que el fet que cada 

vegada hi hagi més projectes on es relacionen diferents grups de persones (grups 

d'infantil amb grups de primària) i diferents professionals (talleristes, monitors, 

professionals d'altres àmbits) que entren a l'aula, fa que les famílies comprenguin que a 

l'educació dels seus infants hi participen més persones que el tutor/a i, en conseqüència, 

que un home sigui el tutor del seu infant serà una novetat els primers dies però més pel 

"morbo/tafaneria" que per altra cosa, ja que el currículum d'educació és el mateix siguis 

mestre o siguis mestra. De fet, crec que la feina que s'està fent per respectar la identitat 

sexual de cada persona també ajuda a entendre que els estereotips són resums molt 

breus de la realitat que ens envolta, que ens poden ajudar a començar a comprendre 

l'entorn però tenint clar que un estereotip mai engloba totes les possibilitats. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

A mesura que passa el temps i vaig interaccionant amb les famílies, veig que cada 

vegada es té més consciència de la responsabilitat que suposa ser docent i que va més 

enllà de tenir "guardats als fills dels altres" unes hores al dia. Fins i tot, són conscients 

del que suposen els períodes d'avaluació i més d'una vegada m'han preguntat: "qué, com 

portes els informes?" O es preocupen quan no pots dissimular i se't veu cara de fet pols. 

He tingut la sort de compartir sortides amb mares i pares que són conscients de la 

responsabilitat que suposa acompanyar a un grup d'infants. Ara fa temps que no hi tinc 

la sort de compartir aquesta situació perquè la FP és una altra història en temes de 

sortides, però tinc molt bon record d'aquests moments en els quals fa goig treballar en 

equip. 
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Normalment, quan em trobo amb algun comentari que menysprea la professió, aquest 

ve d'una persona que no participa (potser perquè la seva feina li impedeix) de 

l'educació/formació del/la seu/va fill/a i per tant, difícilment comprendrà que és el que 

passa en un centre educatiu. Una vegada més, el desconeixement o la desinformació, sol 

ser el motiu principal d'aquests comentaris. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

No. Crec que gran part de les famílies ni s'ho qüestionen perquè la conciliació laboral i 

familiar és impossible en gran part dels contractes laborals, per tant, necessiten 

matricular als seus infants a l'etapa d'infantil per poder garantir que algú té cura dels 

infants mentre que la família treballa. 

També hi ha famílies que, per tal d'assegurar-se la plaça en l'educació primària, 

matriculen als infants al segon cicle d'educació infantil. Per tant, sovint es tracta d'una 

necessitat i no d'una convicció. 

Si les famílies ho tinguessin fàcil, per decidir sí els seus infants van a la llar d'infants o 

al parvulari, en comptes de quedar-se a casa amb ells i elles, podríem plantejar-nos si les 

famílies són conscients de l'obligatorietat. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Sí. Crec que el motiu no és un altre que la necessitat de sentir-se superior. Els 

currículums d'educació són iguals per tots els centres educatius, el que canvia és la 

dedicació horària i la retribució. 

El concepte de prestigi és molt interessant en aquesta pregunta i ho separaré en dues 

parts: 

Per una banda hi ha qui creu que un docent d'escola pública té més prestigi que el d'una 

privada o concertada. El fet d'accedir a una plaça fixa a través d'una oposició fa que 

algunes persones es considerin eminències intel•lectuals per haver-la superada.  
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En teoria una oposició consta d'una programació escrita, la defensa oral d'aquesta 

programació, uns exàmens escrits i la superació d'un període de pràctiques. Te la pots 

jugar a comprar una programació i preparar una defensa, pots ser 

un/a crack memoritzant conceptes per bolcar-los en un examen (relacionant-los amb 

sentit), però és en el període de pràctiques on es podria fer una selecció que, vist el que 

hi ha, dubto que sempre es faci. 

Per altra banda hi ha qui creu que treballar en un centre privat o concertat dels 

considerats "alt standing" és sinònim de ser una eminència. Abans de ser interí he 

treballat a la concertada i he participat en processos de selecció en centres privats i 

concertats. En tots dos casos el currículum professional no és que sigui "vitae" com 

diuen les plantilles de creació de documents, és que és vital. És cert que en aquests 

centres els períodes de proves són clau per demostrar les teves actituds i aptituds, però 

sempre que no estiguin necessitats de personal i hagin de cobrir la plaça sigui com sigui. 

També et pots trobar l'efecte contrari, desprestigi, a tots els tipus de centres. Hi ha qui 

creu que les escoles públiques només acullen a qui no es pot permetre una educació 

privada/concertada i, pitjor encara, qui creu que per aquest motiu les escoles públiques 

són un niu de predelinqüents o fins i tot delinqüents. Per tant, també s'hi creu que qui 

treballa a la pública és perquè no té currículum per treballar a una "bona privada". 

Aquest concepte de desprestigi, en el cas de l'escola privada/concertada, l'he vist en 

diverses formacions per a docents, on uns i altres treuen pit a l'hora de parlar dels seus 

centres bé sigui perquè tenen molt material (sovint m'ho trobo per part de docents que 

treballen a la privada) o bé perquè el seu equip docent d'escola pública (aquesta paraula 

gairebé sempre apareix en un to més elevat per assegurar-se que tota la sala ho ha 

escoltat) és molt innovador en línia del que diu el currículum d'educació. Fins i tot, hi ha 

qui se la té jurada a l'escola concertada/privada i culpa de tots els mals del sistema a 

aquells docents que decideixen treballar fora de la pública perquè "perpetuen les 

desigualtats". Sembla que diu més de tu si treballes a un tipus de centre o altre que no 

pas com treballes. 

 

 



99 

 

En resum, en tots els tipus de centres m'he trobat persones que es creuen eminències i 

intenten desprestigiar al/la docent que treballa en un centre de titularitat diferent, sigui 

privada, concertada o pública. Això em fa pensar que el problema no és la titularitat del 

centre on treballes, sinó el concepte que cadascun de nosaltres tenim sobre nosaltres 

mateixos/es i la necessitat de sentir-nos superiors/es als i les altres. 

10.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Pel mateix motiu que ho està la resta d'etapes educatives, per l'instint i pels estereotips. 

Començaré per la segona. Formem part d'una societat en la qual dues generacions 

enrere gairebé tot estava pautat segons si naixies amb sexe masculí o femení. La meva 

generació és la generació dels pares i mares dels infants que ara cursen les etapes 

d'infantil i primària. Nosaltres hem crescut sobre un paraigües rosa o un 

paraigües blau segons el nostre sexe, els nostres fills i filles, no tant. La infància d'ara té 

exemples masculins i femenins gairebé per tot, per tant, és més fàcil trobar referents de 

qualsevol sexe que ens acompanyin en els nostres aprenentatges i ens facin decidir per 

una sortida professional o altra. 

L'altre punt, l'instint, seria tan extens que l'intentaré resumir en una frase. Hi ha 

persones que confonen l'instint maternal amb la docència, especialment a l'educació 

infantil. A mi fa molts anys que se'm va despertar l'instint paternal, però intento no 

comunicar-me amb l'alumnat com si fossin els meus fills o filles, igual que no tinc la 

mateixa responsabilitat amb uns/es i altres. Pensar que ser docent a l'educació infantil és 

ser mare o pare d'un grup d'infants, és un error que amb el temps, probablement, farà 

que deixis de gaudir la professió. 

11. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Crec que és positiu. A l'escola és necessari que hi treballin persones de sexe i gènere 

diferents perquè sembla que la infància passa més temps al cole que el que passa a casa 

o al carrer. Per tant, és important que l'escola li ofereixi l'oportunitat d'interactuar amb 

diferents referents per tal d'evitar que el sexe o el gènere condicioni l'empoderament 

d'una persona.  
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És una manera de respectar la diversitat i de millorar la convivència a la societat perquè, 

habitualment, allò que no coneixem ens fa por i, sovint, la indiferència i la violència és 

l'eina que es fa servir per fer front a la por. 

 

ENTREVISTA 6 (H, 38 anys, N/S): 

Nom:  D. Edat:  38 Sexe:  Masculí Mestre/a: No, però conec 

mestres 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí que en conec, i l'opinió que em donen és que tenen una tasca molt dura i poc agraïda. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Sí, crec que ha de ser un grau molt bonic de poder estudiar, ja que es tracta de la 

formació de les futures generacions. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, en aquest país tot el que tingui a veure amb l'enriquiment personal i no econòmic no 

està gens valorat. Ja s'ha demostrat en altres àmbits com la cultura que és dels pocs que 

no ha interessat a fer-hi una injecció de diners. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

No en tinc una opinió formada, en ser un àmbit molt llunyà el meu i com que no 

tenic fills ni nens propers, no em veig amb capacitat per opinar. 
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4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

No ho crec, això passa als Estats Units, però no a la pública, segurament a la pública els 

mestres han de lluitar per intentar equiparar els nivells entre els alumnes de diferents 

classes socials, cosa que possiblement a la privada no passi. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Possiblement és una de les professions que encara la gent té en valoració, perquè 

deixem en mans l'educació dels seus fills, cosa que si no funcionés, el poble ja hagués 

sortit al carrer a queixar-se, de fet van sortir per queixar-se que el que es pretenia era 

tocar l'educació. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Amb el de periodista, ja que també, en certa part, formem a la població. 

5.  Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Tenir els coneixements que requereix la professió i sobretot transmetre uns valors que 

puguin formar a la persona en el dia a dia. I sobretot ser empàtic/a, 

una característica escassa en el nostre dia a dia. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

No crec que el col•lectiu docent estigui feminitzat, però si ho estigués no passaria res, la 

societat hauria d'estar més feminitzada, possiblement és més igualitari. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Opinió el mateix que les mestres (dones) 
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8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Si, sempre és important que aprenguin i ho facin en comunitat, ja que la majoria de 

coses que hauran de fer, les hauran de fer en comunitat. 

 

ENTREVISTA  7 (H, 45 anys, M.E.P (primària)): 

Nom:  M. Edat:  54 Sexe:  Masculí Mestre/a: Mestra en 

Educació Primària 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Un any. 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Vaig escollir aquesta professió pel motiu que al llarg de la meva sempre m'ha tocat 

ensenyar a gent. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

Amb molta sorpresa, ja que vaig començar a estudiar de gran. I poca gent creia en l'èxit 

d'aprovar. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre? 

De moment alguna persona sempre et diu per les vacances, però això és costum, que la 

gent faci critiques sense conèixer les feines dels altres, només veuen les coses que ells 

no tenen. 
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5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Crec que fer de docent és molt important pel futur dels alumnes i les alumnes, ja que els 

marques molt és la seva vida. El fet de poder partir la feina, de docents en diferents 

graus, pot assegurar i aprofundir millor en la didàctica i en ser més professionals en 

treballar d'aquesta professió, ja que la pots comprendre millor. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Crec que molta gent no sap que hi ha aquesta visió, ja que la informació d'aquestes 

coses només van o es coneixen en terminats cercles, per exemple, la teva família, amics, 

o professionals. Fora d'això no crec que hi ha gent que ho sàpiga. Llavors la visió que 

poden tenir seria emocional, si al seu fill li va bé aprova i els ajudes, et tenen per 

boníssim, mentre que si no connectes o no arribés al nen o nena no et té estimació. La 

diferència dels anys ha canviat perquè abans un docent era una institució, ara la gran 

majoria tenen estudis i es creuen que poden qüestionar-nos fàcilment, ja que tenen un 

record seu, que no és el mateix què hi ha avui dia. Abans ser docent com altres feines si 

tu no volies, no continuaves aprenent ni evolucionant, això avui dia ha canviat. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

És el que et deia, hi ha gent que positivament, però hi ha gent que no. La societat ha 

canviat i els docents i els centres se'ls hi posa molta pressió per educar. S'ha d'educar, 

però els pares i mares també, nosaltres hem d'ensenyar. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que no molta, simplement que la gent està enfocada en la seva feina i quan 

arriben a tenir un fill i arriba l'etapa d'anar a l'escola no es plantegen una altra 

alternativa. Això també ajuda el govern que no facilita la vida familiar en aquest sentit. 

Tot plegat és molt complicat, ja que sense diners no vius, i depèn com t'hagis plantejat 

la vida hauràs de prendre decisions. 
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9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

La diferència ja ve del passat. Antigament quan eres funcionari, eres un privilegiat. 

Avui dia igual, per sou, perquè no et poden acomiadar, o bé per les poques ganes de 

treballar. Aquest últim fa la diferència que la gent creu que hi ha, que un nen o nena pot 

sortir millor preparat en la privada. Això és erroni, ja que aquesta gent viu per gent que 

pugui tenir èxit, però tenen molts amb fracassos escolars i no diuen res. Avui dia això ja 

està demostrat que depèn i varia molt. 

10.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Perquè sempre des de la societat s'ha focalitzat el fet de cuidar ala infants més petits 

amb la dona. Això és part necessària, però en part no. Si fossis la mare naturalment 

que és així, però si no els homes també estem capacitats per fer aquesta professió. 

11.  Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Ho veig molt bé, ja que igualment que les dones entrin en el món dels homes, els homes 

han d'entrar en el món de les dones, ja que així que tothom pot fer la mateixa feina. 

 

ENTREVISTA 8 (H, 45 anys, N/S): 

Nom:  J. Edat:  45 Sexe:  Masculí Mestre/a: Si, conec algú 

que sigui mestre/a 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

L'Educació infantil és essencial pel desenvolupament dels infants dins el món de 

l'educació. 
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2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Si, però desconec la seva forma de treballar tot i que es veu espavilada i amb molta 

paciència. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, perquè és difícil valorar el mestre, ja que l'infant no pot explicar amb detall tot el 

que fan a la classe. 

Per aquest motiu no seria una de les més valorades. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

No ho sé. 

Crec que un mestre es guanya el prestigi amb base als seus alumnes. 

Segons respecte i aprenentatge. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

No hauria d'haver-hi cap diferència, però a causa de la societat en la qual vivim, es crea 

una diferència de cultura que per un mestre és un mur difícil de superar. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Sí, ja que abans era molt més dictatorial i ara és un forma molt més didàctica. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Amb qualsevol que tingui a veure amb un monitoratge i liderar un grup d'alumnes per 

tal aconseguir un aprenentatge correcte. 
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5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Molta paciència, moltes ganes d'ensenyar i sobretot que sigui una feina vocacional, no 

per obligació. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Perquè possiblement és una feina molt més demanada per sexe femení que masculí. 

Tot i que no hauria d'haver-hi diferència. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

El mateix que amb el sexe femení, tot i que el femení pot ser més proper a l'infant a 

causa del vincle especial que hi ha entre mare i fill. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

No, no ho sabia, però si els portaria al col·legi, ja que com he dit abans, és una etapa 

molt important per encaminar un infant en la seva etapa escolar i essencial en la vida. 

 

ENTREVISTA  9 (H, 64 anys, M.E.S.O.): 

Nom:  J. Edat:  64 Sexe:  Masculí Mestre/a: Professor d’EGB 

especialitat Llengües. 

Professor ESO 1r cicle. 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Ho he estat des de l'any 1978 fins al 2019. Ara ja estic jubilat. 
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2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Podríem dir que la feina de mestre em va escollir a mi. Des de ben jove feia això que ara 

en dieu voluntariat en activitats per a infants i joves, educació en el lleure. Em sembla 

que una cosa va portar l'altra i quan vaig haver de decidir què feia ho vaig tenir clar: 

"magisteri", que llavors ja s'anomenava "Professorat d'E.G.B." 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

La gent més propera suposo que ho va trobar normal, perquè passava moltes 

hores envoltat de mainada. El pare sempre va ser molt respectuós amb la meva decisió, 

però la mare suposo s'havia imaginat que acabaria treballant en un banc (devia ser la 

seva il•lusió) i no ho va veure tan bé, de fet em va dedicar alguns comentaris que em 

van ferir, però ja hi estava acostumat. D'alguna manera la condició de mestre no estava 

gaire ben valorada. Pensa en l'expressió que encara es feia servir: "passar més gana que 

un mestre d'escola". 

4. Has rebut algun tipus de comentari pel fet de ser mestre? 

Comentaris de tota mena: afortunats, desafortunats, malintencionats... Suposo que el 

que més vegades he hagut d'escoltar és el relatiu a la sort de treballar molt poques hores 

i tenir moltes vacances. Al començament em rebel•lava una mica, però els vaig deixar 

per inútils i vaig acabar donant-los la raó. Sí senyor, he sigut molt afortunat: he fet 

sempre la feina que m'agradava, he cobrat de manera digna pel meu treball, he gaudit de 

moltes hores i dies de vacances per dedicar-me a la meva segona tasca (la d'escriptor), 

he après més dels meus alumnes del que he estat capaç d'ensenyar-los... Què més puc 

demanar? 

5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Sincerament, haig de dir que no sé ni què estudieu. No crec que hi hagi tanta diferència 

del grau d'EI al d'EP. Imagino que els nous corrents pedagògics em sorprendrien una 

mica. Vinc d'una Escola de Magisteri que venerava M Montessori, Piaget, Freinet i que 

volíem recuperar l'Escola Catalana de la República. Els estudis universitaris els vaig 

enxampar just amb la mort del dictador i l'adveniment de la democràcia i recordo que 
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els primers anys d'exercir com a mestre era un constant experimentar coses noves. 

Voldria que us encomanessin aquest esperit: el de recerca, les ganes d'aprendre, el fer-se 

preguntes constantment... M'ho miro des de fora i em sembla que veig que donen massa 

importància als elements lúdics de les activitats i poca als reflexius, als que suposen 

esforç, als que demanen atenció. El mestre ha d'acompanyar, però sabent en quina 

direcció cal tirar: això no ho descobriran mai els nens i nenes per si sols. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Els darrers anys, els que jo he estat exercint com a mestre, ha canviat poc, em sembla. 

Hem canviat la terminologia Parvulari/Preescolar per Educació Infantil i poca cosa més. 

Si anem més enrere, ens adonem que abans la majoria de persones encarregades de les 

aules d'aquestes edats no tenien ni títol ni estudis, simplement la bona voluntat de 

treballar amb nens amb més o menys encert segons l'experiència personal de cadascú. 

El fet que l'etapa d'Educació Infantil estigui integrada en un mateix centre i amb els 

mateixos plantejaments que la resta de nivells d'EP ha provocat que la societat no hi 

vegi diferències, em sembla. De fet, penso que si pogués decidir en qüestió de plantilles 

de professorat, els millors mestres/les millors mestres (per dedicació, implicació, 

experiència...) els/les situaria a P5, 1r i 2n. Em sembla que aniríem millor. La resta de 

cursos, els nens i nenes aprenen sols i són com esponges. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Tenint en compte que la considero la professió més important de la societat, perquè se li 

demana que prepari, formi, eduqui i faci créixer els que seran ciutadans i ciutadanes del 

futur, la societat mai no valorarà prou la tasca dels mestres. I el que és més greu, els 

polítics sempre procuraran fotre-hi les urpes per manipular, controlar i dirigir la tasca 

educativa. Ja sé que ho neguen, però he viscut reformes, contrareformes, reformes de les 

contrareformes... I a cada bugada hem perdut un llençol. No em sembla que la situació 

actual sigui millor que la que em vaig trobar a finals de la dècada dels 70. 
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8. Creus que la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

No, no ho és gens, pel mateix que he dit abans, que està completament integrada en un 

edifici amb els d'EP. És gratuïta o concertada, per tant a ningú se li acudeix pensar que 

una cosa no obligatòria l'estat la pugui oferir amb gratuïtat general. 

9.  Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

No hi veig diferència. Mai no he treballat a la pública i no m'he plantejat mai si els que 

tenien feina garantida de per vida perquè havien aprovat unes oposicions estaven més o 

menys ben considerats que jo. Però sempre m'han tocat el que no sona els seus 

privilegis: menys hores lectives, sou més elevat... Digues-n'hi "insana enveja", però 

d'altra banda no se'm va acudir mai presentar-me a oposicions. Suposo que ho hauria 

considerat com una mena de traïció a la meva escola, aquella a la qual he dedicat tota la 

meva carrera docent, tota una vida de fet. 

Sincerament, crec que el prestigi dels docents del sistema públic i del privat són 

similars. I estic parlant dels professionals, no dels sistemes, perquè aquí sí que hi ha 

diferències d'apreciació i de valoració, no sempre objectives ni realistes.  

10.  Per quin motiu creus que el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Vols dir que no ho està també l'etapa de Primària? Segurament que menys, però. Mira, 

quan vaig començar a treballar, a l'escola hi havia una trentena llarga de mestres, dels 

quals només 4 (12,5%) érem homes. Ara hi ha 36 dones i 12 homes (25%). La cosa ha 

millorat, però tampoc tant. De fet a E. Infantil són 9 dones i no hi ha cap home. Si em 

demanes a què és degut, haig de confessar-te que, lamentablement, arrosseguem encara 

una estructura patriarcal que d'alguna manera reservava la tasca educativa dels infants a 

les dones, i que encara provoca que es trobi estrany que un noi faci de tutor a Educació 

Infantil. Pensa en quants nois tens com a companys de carrera! 
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11.  Què opines sobre el fet que hi hagi mestres (sexe masculí) a Educació 

Infantil? 

Els considero imprescindibles. Els infants s'han d'adonar des de ben petits que hi ha 

igualtat de participació de gèneres en totes les activitats. No és lògic que el model de 

mestre d'edats tan menudes sigui exclusivament femení. Això ho integren com a 

normalitat i perpetuem la descompensació projectant-la cap a les generacions futures. 

 

ENTREVISTA 10 (H, 64 anys, N/S) 

Nom:  M. Edat: 45 Sexe:  Masculí Mestre/a: No, però en 

conec 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí, segueixo pensant el mateix. No obstant això, penso que amb els anys ha anat 

canviant molt. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

No tinc massa informació, però crec que està força ben encaminada, però potser hauria 

de millorar en alguns aspectes. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

Per mi que no estic en aquest món és una mica difícil dir-ho. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Jo penso que sí que tenen prestigi, ja que és el primer pas per l'educació. A més, si ells 

tenen bona mà, als nens els hi agradarà anar a l'escola. 
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4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

Jo ara crec que no, anys enredera sí, però això ara ha canviat. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Doncs perquè els pares confien molt més amb els educadors 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

El mateix que un metge, en les seves mans hi ha una gran part de l'educació dels nostres 

fills. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

No ho sé. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

No ho sé, suposo que per l'instint maternal de les noies. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Em sembla molt bé, em sembla correcte, ja que hi ha d'haver diversitat. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

No ho sabia, jo vaig matricular els meus fills pel fet que treballava i així podia treballar 

tranquil·lament. 
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ENTREVISTA  11 (D, 18 anys, E.E.I.): 

Nom:  E. Edat:  18 Sexe:  Femení Mestre/a: Estudia EI 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Estic cursant el primer any. 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Per vocació! I també perquè m'encantaria que tot el que he après ho pugui ensenyar a 

altres persones. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

No van posar cap problema. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

M'han arribat a dir que és una carrera molt fàcil, que cobraria molt i que m'ho passaria 

molt bé. Alguna vegada també m'han dit que només el que he de fer és aguantar els 

infants i això és mentida, ja que has d'estar amb ells, mantenir un contacte amb les 

famílies i acceptar les seves crítiques, entre altres. 

5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Que està molt bé, que t'ensenyen molts conceptes. 

Punts forts: T'ensenyen els potencials forts que tu tens i els dèbils per tal de poder-los 

millorar. 

Punts febles: Ens donen estratègies, però no sempre les pots explicar a les situacions 

que passen a l'escola, és a dir, ens podrien donar més ajudes. 
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6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Jo crec que si ha canviat una mica, però no molt. Abans es veia com si els infants 

havien d'estudiar molt, i ara han d'estudiar, però per tenir més autonomia. En altres 

paraules, ells han de poder aprendre coses per valdre's per ells mateixos. A més ara, el 

que fan a l'etapa d'Educació Infantil són més activitats pràctiques i abans eren més 

tradicionals. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Penso que com no saben realment el que es fa, diuen el que pensen i ja. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que la societat no ho sap, però perquè els pares que porten els seus fills a la llar, 

després els apunten a parvulari directament per seguir amb l'educació. És a dir, es 

pensen que tot va seguit i que no pot haver-hi una pausa entremig. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Una mica, perquè sempre es pensa que el fet de ser una escola privada té més valor, que 

s'ensenya més bé! I no té per què! 

10.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Perquè des de fa molts anys la dona he estat la que estava a casa cuidant els fills i 

l'home era el que treballava i portava els diners a casa. I actualment, molts homes 

segueixen pensant el mateix, que qui farà millor aquesta feina és la dona. I penso que 

això no és així, ja que ambdós poden ensenyar i ha de ser molt positiu pels infants que 

des de ben petits poguessin veure homes en aquest ambient. 
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11. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Doncs que hi haurien d'haver més, ja que com he dit abans els dos sexes poden fer 

aquesta feina. I com més homes hi hagi més ho veuran els infants i no els hi serà estrany 

aquest fet. 

 

ENTREVISTA 12 (D, 16 anys, N/S): 

Nom:  J. Edat:  16 Sexe:  Femení Mestre/a: No, però conec 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Només et conec a tu. 

Sí que en conec. I la visió que tinc si m'ha canviat gràcies a ella, ja que me n'ha parlat 

40 vegades, i el que jo veia com una ximpleria, després he vist la dificultat i la feina que 

comporta. A més a més, no és tan fàcil com la gent es pensa. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Jo penso que és una carrera com una altra. A més, penso que realment per fer això ha ho 

has de voler de forma vocacional, i no perquè no saps què fer amb la teva vida. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, perquè la societat considera que són persones que van allà a fer ximpleries i a 

perdre els temps amb els infants, quan realment darrere de tot el que duen a terme hi ha 

molta preparació. A més a més, totes les activitats que desenvolupen a l'aula tenen 

alguna finalitat per augmentar l'aprenentatge dels infants. 
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Per altra banda, també hi ha gent que diu que només han volgut ser mestres per tenir la 

mateixa quantitat de dies de vacances que els infants, i jo no penso que això sigui 

veritat, ja que un mestre sempre està pensant en quines activitats fer a totes hores. És a 

dir, ell quan plega de treballar i va a casa seva ha de planificar que és el que farà 

l'endemà, durant la setmana, etc. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

No, hi entenc. Així que no sé quina diferència de prestigi hi ha entre uns mestres i uns 

altres. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

Doncs no ho sé, és una cosa que no m'he plantejat mai. Com que no tinc coneixements 

d'aquest camp no sé què dir-te. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Una mica, però tampoc gaire, és a dir, s'ha fet molt, però no prou. Sí que la gent els ha 

deixat de veure tan malament com els veia abans, però tot i això encara no se'ls valora 

prou com ho haurien de fer. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Amb la gent que es dedica a la cultura, és a dir, els artistes en general (músics, actors, 

etc.), ja que són un col•lectiu de persones que no se'ls valora la seva feina pel simple fet 

que opinen que és una cosa molt fàcil de fer i que ells mateixos podrien fer. No obstant 

això, no és tan senzill com sembla. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Penso que hauria de ser una persona empàtica, molt treballadora i amb molta paciència. 

A més a més, ha de tenir una visió molt àmplia de les coses. 
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6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Doncs no ho sé, potser perquè es considera que és una feina per més sensible i la 

societat sempre ha tractat al col•lectiu femení com el grup de persones més sensibles. 

Malgrat això, penso que els homes són capaços de fer-ho. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Són valents per desafiar aquests rols que els docents només poden ser dones. I són igual 

de vàlids i capaços com les altres per desenvolupar aquesta feina. 

8.  Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho 

saps, seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? 

Per què? 

No, no ho sabia pas. 

No vull tenir fills, però si en tingués sí que els escolaritzaria, ja que penso que està molt 

bé educar a casa (que és el que s'ha de fer), però que el suport de persones que es 

dediquen això i han estudiat aquest grau, van molt bé per l'educació dels infants per tal 

que sigui persones competents en aquesta societat. A part, que llavors és més difícil que 

es relacionin amb altres infants, és a dir, sí que pots anar al parc, però penso que no és el 

mateix que l'ambient d'una escola. 

 

ENTREVISTA  13 (D, 21 anys, E.E.I.): 

Nom:  J. Edat:  21 Sexe:  Femení Mestre/a: Estudia EI 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Encara no sóc mestra, estic formant-me per ser-ho, em queda 1 any. 
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2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Jo des de ben petita que deia que volia ser mestra. Es veu que a les hores del pati, 

jugava a ser mestra quan tenia 5-6 anys. I penso que la professió de mestres és una de 

les feines més riques que hi ha, ja que, aprens dia a dia, tens la responsabilitat d'educar 

en unes edats molt petites i realment de deixar petjada a les seves vides d'una manera 

molt bonica. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

La gent del meu entorn més proper, en cap moment es van alarmar quan els hi vaig dir 

que volia fer la carrera de M.E.I., al contrari, em van dir que és una carrera molt bonica 

i que m'hi veuen perfectament. La família, van tenir una resposta similar, ja s'ho 

esperaven, ja que feia anys que ho anava dient. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

Si, malauradament sí. Com per exemple: és una carrera que no serveix per a res, què 

ensenyeu? A fer plastilina i que no surtin de la línia al moment de pintar? Si en aquelles 

edats no aprenen res, que només serveix per a canviar bolquers i donar farinetes, etc. 

5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Opino des del punt de vista de la Universitat de Vic: penso que és un grau molt ric pel 

que fa a totes les branques del joc, psicologia, desenvolupament de l'infant, relació amb 

la família, l'art... Però, penso que manca informació i pràctica pel que fa a la branca de 

la diversitat. Ens han ensenyat els diferents perfils de N.E.E que podem trobar-nos, però 

no la manera d'actuar-hi ni adaptar el contingut quan aquest infant es troba a l’aula. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Sí, penso que la visió del mestre ha canviat, ja que, abans es veia la figura del mestre 

com a un ésser molt superior, el qual manava per sobre de tots i era el que més sabia de 

tot.  
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Ara, aquesta visió de manar i tots els alumnes han d'obeir, ja no hi és. Penso que aquesta 

visió ha canviat, ja que la societat també ha canviat: la política ha canviat, els temps han 

canviat, i tot ha anat evolucionant. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Penso que es valora més quan el docent pertany a unes edats més altes: es valora més la 

professió de docent quan aquest se'l troba a primària, secundària i universitat. 

Malauradament, el docent d'infantil no se'l valora com hauria de fer-se. La societat no 

sap que a EI és on els docents hem de posar més atenció per detectar un possible 

trastorn, i també és on els infants comencen a construir les bases pel seu coneixement. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Sí i No. Per una banda, penso que la gent és conscient que no és obligatòria però les 

famílies decideixen portar el seu fill a l'escola per diferents motius: o perquè la família 

treballa i no saben on portar-lo, o, pensen que és un aprenentatge ric el que poden tenir a 

l'escola. I no, pot ser que la gent no ho sàpiga però saben que els infants a EI comencen 

a formar el seu aprenentatge i decideixen inscriure'ls. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Doncs no ho sé. Potser pel fet que una pública requereix passar unes oposicions i es pot 

"controlar" el nivell de professorat que s'hi entra. 

10. Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Perquè és comú associar la feina que fan els mestres a EI com a accions o rutines que 

acostuma a fer una mare, i per tant, sorprèn trobar-se un mestre masculí en aquestes 

etapes. 
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11.  Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Penso que poden fer la mateixa feina que fan les mestres (femení) igual o millor. No 

penso que s'hagi de feminitzar una professió pel simple fet que s'etiqueti com a feina de 

dones. Conec a estudiants i mestres actuals de sexe masculí i no tinc cap comentari 

negatiu cap a ells. Fan la feina de meravella, no penso que importi el sexe quan es tracta 

d'una feina de vocació, dedicació i amor. 

 

ENTREVISTA 14 (D, 25 anys, N/S): 

Nom:  P. Edat:  25 Sexe:  Femení Mestre/a: No, però conec 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Conec gent que ha estudiat el grau d'educació infantil i que ha fet pràctiques a escoles, i 

tothom diu el mateix: on s'aprèn més és a les aules, aplicant els conceptes teòrics i 

posant en pràctica tots els seus aprenentatges amb els més petits. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Sí, tinc amigues que han estudiat (o estan estudiant) el grau en Educació Infantil. En 

referència al que m'han explicat, a la Universitat s'hi han trobat una mica de tot. Crec 

que hi ha assignatures molt profitoses i de les quals se'n pot treure molt suc i d'altres que 

no ho són tant o que no requereixen massa esforç de realització. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No crec que sigui una de les feines més valorades al món però considero que és molt 

important, ja que molts aprenentatges essencials s'aprenen durant els primers cursos 

escolars. 
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4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Moltes persones creuen que es pot arribar a ser educador infantil amb molta facilitat, ja 

que opinen que la carrera és senzilla. Personalment, considero que aquest no ha de ser 

un aspecte a valorar, ja que per molt fàcil o difícil que puguin ser els estudis, el fet de 

ser mestre és una feina molt vocacional. És a dir, t'ha d'agradar molt i has de tenir mà 

per tractar amb nens. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

Jo crec que no. Actualment hi ha un molt bon sistema d'ensenyament, tant públic com 

concertat o privat. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Jo crec que sempre s'ha valorat positivament l'educació infantil en si. No tinc massa 

coneixement sobre el tema, però crec que antigament els nens i nenes anaven a escola 

de més grans, per tant no es tenia gaire en compte el primer cicle d'educació infantil fora 

de casa. Actualment, els petits van a escola des de més petits, és a dir que els pares 

confien més en l'educació infantil a llars d'infants i escoles. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Ho compararia amb el d'un monitor de lleure o un entrenador esportiu que porti grups 

de nens petits, ja que per totes aquestes feines es necessita tenir mà per tractar amb 

infants. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Primer de tot, vocació i entusiasme. Ha de ser una persona pacient, empàtica i 

agradable. 
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6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Està feminitzat pel simple motiu que la majoria de mestres d'educació infantil són 

dones, però qualsevol a qui li agradi la docència es pot dedicar a això, sigui noi o noia. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Opino que tenen (o haurien de tenir) les mateixes oportunitats que les mestres. Tal com 

he dit a la resposta anterior, si un noi vol ser mestre, hauria de tenir les mateixes 

possibilitats i els mateixos tractes que si fos una noia. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Encara que no sigui una etapa obligatòria, si tingués fills els portaria a l'escola perquè 

des de petits es puguin relacionar i aprenguin amb nens i nenes de la seva edat. 

 

ENTREVISTA  15 (D, 40 anys, M.E.I.): 

Nom:  A. Edat:  40 Sexe:  Femení Mestra: Mestra EI 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

Sóc mestre des de l'any 2007. 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Recordo que quan jo era una nena, quan anava a l'escola, em mirava a les mestres d'una 

manera especial. 

Sempre m'han agradat els infants... i des de petita gaudia de passar estones amb ells, 

cuidar-los, fer excursions, jugar... 
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En el moment d'escollir ser mestra, que va ser quan tenia 25 anys, vaig sentir l'impuls de 

fer el que sempre havia volgut ser. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

Tothom del meu entorn es va alegrar que pogués fer el que sempre havia somiat. La 

família i els amics em van fer costat i es van alegrar. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

Comentaris molts! Alguns positius i altres no tant... 

A la gent ens agrada opinar i en funció de la nostra experiència així serà la nostra 

opinió. 

5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Quan jo vaig estudiar encara era una diplomatura. Jo vaig estudiar a la carrera a la UAB. 

Per mi va ser una experiència molt positiva, m'ho vaig passar genial i vaig aprendre i 

desaprendre moltes coses. Una gran experiència. 

Alguns dels punts forts per mi van ser: 

 Vaig estudiar en un grup de tarda amb pocs alumnes i per tant l'ambient era molt 

proper, cooperatiu... entre alumnes i entre els docents. 

 La possibilitat de fer les practiques en centres que jo vaig escollir 

 Assignatures pràctiques on podies entendre i passar pel cos el que anàvem 

aprenent. 

 Poder aprendre de mestres amb una important trajectòria professional. Referents 

educatius. 
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Alguns punts febles: 

 Assignatures amb relació poc directa amb la carrera. 

 Mestres poc motivats que feien de la seva assignatura un rollo. 

 Poc temps de descans entre classe i classe, que suposava moltes hores seguides 

de docència. 

 Poca visibilitat de l'etapa 0-3 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Crec que ha canviat la mirada en general en la figura del mestre. Em centro en la meva 

experiència... perquè si penso més enllà, la meva opinió canvia en funció del poble, 

país, continent, cultura... 

La meva opinió és que antigament el mestre era la figura de transmissió els sabers als 

nens i nenes i es tenia com una admiració i un respecte diferent del que es té ara. 

Ara la societat veu al mestre des d'una altra perspectiva. La transformació i el 

desenvolupament global, transformen l'escola i alhora la mirada cap a figura del mestre. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Sento que la societat sí que li dona valor al mestre... per motius diversos. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que moltes persones no son conscient que no és obligatòria perquè ni tan sols 

s'ho han plantejat. Crec que perquè no li donen la importància en aquesta etapa. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Per mi el prestigi no depèn de l'escola on treballis si no de com treballes en qualsevol de 

les escoles que puguis estar. 
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Els mestres de la pública solen tenir millors condicions laborals que les privades i això 

els dota més que de prestigi, de privilegis. 

10.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat? 

Crec que la nostra història política, cultural, social... ha fet que hi hagi sectors, 

professions, accions, actituds, entorns... més feminitzades i d'altres més 

masculinitzades. 

I l'escola a Educació Infantil és majoritàriament femení. I tinc dubtes si en alguna cosa 

social heretada de generacions passades en les quals la dona era la que es feia càrrec 

dels infants, i per tant, ser mestra a infantil "és" una professió de dones i els homes ni 

tan sols s'ho plantejaven perquè ja tenien les "seves" professions d'homes. 

O si per altra banda té a veure amb alguna cosa més interna, en la qual se'ns defineix 

gustos, desitjos, sensibilitats, professions... només pel fet de ser home o dona o pel fet 

de néixer nen o nena. 

Per posar un exemple relacionat: Les joguines. 

Hi ha joguines de nenes i de nens? Qui decideix a què juguen? Qui porta les joguines a 

casa? Creieu que és alguna cosa social? Penseu que els nens i les nenes poden jugar amb 

qualsevol joguina? Com s'acaba definit els jocs o les joguines que el nen o nena fa o 

utilitza? És social? És genètic? 

11. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

La meva experiència professional amb companys nois ha sigut molt positiva. Sento que 

la part masculina és important que hi sigui a les aules i per descomptat també a Escola 

Bressol i al primer cicle d'Infantil. 

Actualment tinc la sort de fer equip amb nois, i dic la sort, perquè sento que la figura 

masculina aporta riquesa a l'escola. La diversitat sempre aporta i suma. 

 

 



125 

 

ENTREVISTA 16 (D, 26 anys, N/S): 

Nom:  A. Edat:  27 Sexe:  Femení Mestre/a: No, però conec 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí. Pel que m'han comentat, es tracta d'un sistema molt antiquat i basat en resultats. 

No es dona importància al desenvolupament de l'alumne més enllà dels resultats dels 

exercicis que els fan fer, quan s'haurien de fer exercicis més de 

desenvolupament mental, etc. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Sí. Crec que els professors haurien d'especialitzar-se i estar més formats en les matèries 

que impartiran, a més, crec que s'haurien d'ensenyar noves modalitats d'ensenyament 

més actualitzades i concreta per matèria. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, i s'hauria de tenir més consideració, ja que es tracta dels primers anys de vida dels 

infants, i els anys en què adquiriran els primers coneixements fora de l'àmbit familiar. 

Això és perquè el grau de mestres no és considerat com un grau "complicat" ni una 

feina amb molta pressió (dies de vacances, horaris, etc.). 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Ídem a l'anterior resposta. El grau d'Educació, i concretament el d'Infantil, no és 

considerat un grau complicat i això fa que el prestigi dels mestres no sigui gaire elevat, 

pel nivell de coneixements adquirits i a l'hora de posar-los en pràctica. 
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4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

Segons la meva opinió, i en general, tot i que està canviant, l'escola privada sempre ha 

estat més ben considerada que l'escola pública, i en conseqüència, els professors. Es té 

la percepció que els professors de la privada estan més formats en matèries específiques 

o en general, i han passat un procés de selecció. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Pel que he explicat a la pregunta anterior, crec que aquesta situació està canviant i ja no 

es té aquest concepte. Els professors que venen tenen una visió diferent de la forma 

d'ensenyar: nous mètodes d'ensenyament més enfocats als processos, prova-error, etc. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Tècnic de selecció d'una empresa de treball temporal? No ho sé, però seria el que més 

similituds li trobo... no sé, poder pel fet de buscar un perfil que s'adapti a les necessitats 

de l'oferta/empresa demandant, però no t'ho podria dir exactament. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

Aportar coneixements, positivisme, ganes d'aprendre i estar actualitzats amb noves 

formes d'ensenyar adaptades al mercat. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Tradició, antiguitat... En aquest aspecte no s'ha modernitzat el sector. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

El mateix que les mestres, tot i que jo no en conec ni en vaig tenir en el seu moment. És 

un sector totalment feminitzat. 
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8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Sí, ho sabia. I sí, els voldré escolaritzar, ja que els valors/coneixement escolar són 

diferents dels familiars i per tant, que es formin en un cercle diferent, on tinguin 

interacció amb altres infants i persones (en aquest cas docents) és molt important i té 

una repercussió important pel seu futur i la forma de desenvolupar-se i relacionar-se en 

un futur. 

 

ENTREVISTA  17 (D, 49 anys, M.E.I.): 

Nom:  E. Edat:  49 Sexe:  Femení Mestra: Mestra EI 

 

1. Quan fa que ets mestre/a? 

20 anys. 

2. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

No ho sé ben bé, potser és el típic tòpic que de petita m'agradava molt ensenyar i fer de 

mestre. És un món que sempre m'ha agradat molt, però no sabria dir-te el perquè. 

Sempre he tingut la necessitat d'acompanyar-los i fer activitats amb ells. 

3. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

La veritat és que bé, no tinc cap record especial de quan ho vaig comentar a casa meva i 

amb els meus amics. 

4. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

Comentaris mil, referent a les vacances que tenim. Els comentaris a vegades són crítics. 

Molt pocs són en referència a valorar la nostra feina. Jo recordo que quan ho estudiava 

la gent opina que era una carrera molt fàcil. 
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5. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

No sé com funciona ara, sí que penso, des del desconeixement, penso que hi ha una part 

de l'educació emocional que no es treballa gaire. Al llarg del temps m'he donat que tot i 

tenir molts coneixements, has de ser coherent amb tu i ser conscient de la feina que 

estàs fent amb els infants. 

6. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Penso que sí que ha canviat la visió que es té ara, i penso que el motiu és perquè 

es valora més. La societat comença a tenir més consciència de la importància d'aquesta 

etapa. 

7. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

Crec que la societat comença a valorar la professió docent. Tot i que, és veritat que 

encara queda molt, però penso que sí que es valora. 

8. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que no és massa conscient, i que estem en una societat en la qual no entén que 

l'infant ha de jugar per aprendre. 

9. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Jo crec que no hi ha diferencia, quant al prestigi. Ho desconec, no tinc suficients 

arguments per opinar, no ho sé. Penso que se'ns veu a tots igual. 

10.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat?? 

Bona pregunta, perquè no ho sé. A més a més, això ve des de fa anys. I és molt 

important el paper dels nois en aquesta etapa. Potser és perquè no està valorada i no es 

veu important. 
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11.  Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Molt bé, des de la meva experiència penso que és molt important que hi hagi Mestres. 

En aquesta etapa els mestres són referents, i és molt enriquidor que hi hagi els dos 

sexes. 

 

ENTREVISTA 18 (D, 48 anys, N/S): 

Nom:  E. Edat:  48 Sexe:  Femení Mestre/a: No, però conec 

algú que estudia EI 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Sí, en conec. 

Si és per vocació molt bé, però la que ho fa per feina doncs no tan bé, ja que s'ho prenen 

com si fos un joc. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Em sembla bé, són estudis iguals que els altres. Suposo que ara ho han facilitat tant que 

hi pot accedir qualsevol persona. 

3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

No, perquè són un entreteniment per mantenir els infants en un altre lloc que no sigui a 

cas. No es considera que formin part de l'educació. 
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4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Dolent, no se'ls valora pel motiu que són de 3 – 6 anys i només pinten i retallen doncs 

són un entreteniment. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

No, pel mateix que ja t'he explicat. Només que en un es paga i en l'altre és públic. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Si, molt. Abans de l'hi donava més importància que ara. Amb el temps ha anat 

disminuint. 

4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

Amb el d'una caixera, per les sensacions que com tothom i pot accedir doncs no se'ls 

valora. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

La vocació. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Suposo que és pel sentiment de maternitat. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Em sembla perfecte, perquè tan bé ho pot fer un noi com una noia, si la vocació la porta 

no hi ha cap problema. El que passa que també suposo que és producte de la societat. 
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8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Si, perquè considero que és necessari que aprenguin bé des de petits, ja que com més 

petits ho són més fàcils ho tenen per aprendre. 

 

ENTREVISTA  19 (D, 65 anys, M.E.I.): 

Nom:  M. Edat:  65 Sexe:  Femení Mestre/a: Mestra E.I. 

 

12. Quan fa que ets mestre/a? 

Sóc mestra i filòloga. Primer vaig estar fent de mestre durant 10 anys a parvulari i cicle 

inicial, i després em vaig dedicar a formar nous mestres. Vaig fer 10 anys de mestre i 

després formació de mestres. 

13. Per quin motiu vas escollir ser mestre/a? 

Jo volia fer filologia, però els meus pares no els hi agradava molt. I el meu pare em va 

dir que primer fes mestra i després filologia, ja que a la família, hi havia moltes mestres, 

i així ho vaig fer. Tot i que ara, primer faria filologia. 

14. Com va reaccionar la gent del teu entorn? I la teva família? 

Els amics s'ho van prendre força bé, en aquella època estudiava poca gent, molts 

treballaven. 

15. Has rebut algun tipus de comentari per ser mestre/a o estudiar Educació 

Infantil? 

----- 
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16. Què opines del grau de Mestre d'Educació Infantil? Quines creus que són 

els seus punts forts i febles? 

Opinaré respecte a Vic que és la que conec. Sempre hi ha hagut molta reflexió al voltant 

de grau per fer-ho bé, ja que sempre hem tingut un professorat excel·lent. Hem anat a 

buscar a les millors persones, perquè ens poguessin obrir la mentalitat, com per 

exemple, Maria Antònia Canals, Teresa Buscart, entre altres. És un dels llocs de 

Catalunya, en el qual l'educació infantil ha sigut objecte de reflexió constant per fer-ho 

bé. 

Com a punt feble diria, que a nivell Universitari és poc valorat la unió de teoria i 

pràctica i tenim professors que no han posat els peus en l'escola. Personalment, això és 

una crítica en totes les facultats de l'educació. 

17. Des del teu punt de vista, creus que la visió que té la societat sobre el mestre 

de 3 – 6 ha canviat al llarg dels anys? Per quin motiu? 

Jo diria que si, tot i que encara hi ha molta feina per fer. L'educació infantil s'ha anat 

fent un lloc en la societat. En 0 – 3 les mestres cobren molt poc, això vol dir que no 

tenen el valor que es mereixen. Penso que el 3 – 6 té més valor que el 0 – 3. 

18. Com consideres que la societat valora la professió docent? 

---- 

19. Creus la societat és conscient que l'etapa d'Educació Infantil no és 

obligatòria? Per què? 

Jo crec que no són conscients, però ho porten perquè engloben el 3 – 12, i això és 

positiu i és un guany. 0 – 3 és diferent, perquè si es pot encarregar una altra persona, ho 

aprofiten. 

20. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre d'una privada 

amb el d'una pública? Per quin motiu? 

Com a mestre no crec que hi hagi diferència. A la pràctica el mestre de la privada se 

sent més manat, i en una pública la cosa canvia una mica. 
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21.  Per quin motiu creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil està 

feminitzat?? 

Jo això no ho sé, però hi està des de sempre. Potser és perquè és maternal, se'ls paga 

menys... suposo que hi ha d'haver més d'un motiu. Jo crec que això és un problema 

mundial. I és una pregunta que em faig 

22.  Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Ho trobo molt bé. 

 

ENTREVISTA  20 (D, 69 anys, N/S): 

Nom:  A. Edat:  69 Sexe:  Femení Mestre/a: No, però coneix 

algun mestre i té alguna 

experiència. 

 

1. Coneixes algú que sigui mestre/a (els/les mestres que has tingut no compten) 

o bé que estigui estudiant el Grau de Mestre en Educació Infantil? Si és que 

sí, quina visió tens de l'Educació Infantil a partir del que t'ha explicat 

aquesta persona? 

Si en conec. 

És molt important, ja que és el moment en el qual els infants adquireixen habilitats fines 

i motores. A més a més, els infants estan en una edat molt delicada. No obstant això, 

tenen una capacitat molt bona de captar nous aprenentatges. A més a més, aquí és on 

apareixen els mestres per modelar-los i poder-los donar un bon futur i uns bons valors. 

2. Coneixes algú que estudia o ha estudiat Educació Infantil? Si és que sí, què 

opines del seu Grau? 

Per mi aquesta carrera és fonamental per tota la societat, ja que de la formació que reben 

aquestes persones depèn el futur del país. No només els metges són importants, sinó que 

també ho és l'educació, ja que si no hi ha bones persones educant, no hi haurà bons 

professionals. Per mi aquest ofici és primordial. 
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3. Consideres que la professió de mestres de 3 – 6 anys és una de les més 

valorades? Per què? 

És valorada perquè quan algú està ensenyat a llegir i veus que està progressant, el 

comences a valorar, és a dir, sí que es valora la feina que ha dut a terme 

Quan a la part econòmica, penso que no, ja que un docent ha d'estar molt ben pagat, 

perquè el que ensenya és la base de tot. Un país depèn de l'educació dels seus infants, i 

si aquesta és bona, el país pot millorar molt, i si són dolents o analfabetes és difícil que 

un país es recuperi i avanci. 

4. Com consideres que és el prestigi dels /les mestres de segon cicle d'Educació 

Infantil? 

Excel·lent. 

El prestigi d'un mestre és i ha de ser molt bo, ja que ho dona tot per educar els infants i 

inculcar-los els hàbits i els valors. 

4.1. Creus que hi ha diferència entre el prestigi que té un mestre de 3 – 6 anys 

d'una privada amb el d'una pública? Si és que sí, per quin motiu? 

El mestre d'una escola publica, aquí Espanya té el seu mèrit, ja que ha adquirit la seva 

feina per oposicions, i penso que està molt ben preparat. No obstant això, sempre es diu 

que la privada és millor que la pública, però jo no ho crec. He sentit, que els d'una 

privada surten més preparats que els d'una publica perquè els mestres com els paguen 

més els hi dediquen més temps i l'educació és de més qualitat, això és el que he sentit. 

4.2. Creus que la visió que té la societat sobre el mestre de 3 – 6 ha canviat al 

llarg dels anys? Per quin motiu? 

Crec que els pares dels infants de 3 - 6, consideren que els mestres són cuidadors, ja que 

els porten allà perquè els hi facin tot. I no li donen tanta importància com abans, ja que 

ara moltes vegades els pares no tenen temps a preguntar-li els seus fills com els hi ha 

anat l'escola. Jo penso que el prestigi ha baixat una mica. A més a més, si un nen ja 

crida una mica l'atenció sovint el porten ja al psicòleg quan el que li passa és que moltes 

vegades hi ha una falta d'atenció familiar. 
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4.3. Amb quin altre ofici compararies el nivell de prestigi d'un/a mestre/a de 

segon cicle d'Educació Infantil? Per quin motiu? 

A nivell dels metges, ja que ambdós oficis requereixen que hi hagi una formació 

permanent, mai han de deixar d'aprendre. També ho compararia amb un secretari, ja que 

ha de tenir molt clar quina és la seva feina, però a vegades no cal que estigui ben 

preparada, sinó que sàpiga bé on està treballant i que és el que ha de fer. Una altra 

professió seria un obrer, que ha de dirigir els seus paletes perquè facin bé la seva feina, 

ja que han de fer bé la seva feina, la qual sempre és la mateixa però en diferents edificis 

/ situacions. 

5. Quines característiques/qualitats creus que hauria de tenir el/la mestre/a de 

3 – 6 anys? 

En aquesta edat el més important és que el mestre sigui pacient, amable i bona 

presencia, ja que un mestre s'adapta molt el grup els infants l'estimen més. A més, ha de 

ser atent i ha de tenir molt en compte totes les coses que fan els infants, per molt 

insignificants que siguin, ja que en aquestes edats estan descobrint un nou món cada dia. 

També, ha d'estar en contacte amb la família dels infants, ja que quan els infants són 

petits i si es manifesten és perquè alguna cosa està passant i el mestre s'ha d'assabentar. 

També ha de ser una persona creativa, que sempre estigui fent activitats diferents Una 

altra característica també molt important és que es posi el seu nivell, tant en els seus 

pensaments com en la seva manera de fer, a vegades hem de fer com si fossin nens. 

6. Per quins motius creus el col•lectiu docent de l'etapa d'Educació Infantil 

està feminitzat? 

Hi ha moltes dones pel fet que com són nens petits, les dones els atenen millor, ja que 

els saben cuidar millor i són més afectuoses. Mentre que els homes, estudien més cap a 

nivells superiors de l'educació. Quant als infants petits, sovint sempre són dones, pel seu 

instint maternal. 

7. Què opines sobre que els mestres (sexe masculí) d'Educació Infantil? 

Si han de fer perquè els hi ha donat la feina ho faran i ho faran bé, però penso que els 

infants els hi costa més adaptar-se amb els homes, ja que són més secs, més seriós i no 

són tan detallistes i amorosos.  
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Potser amb les activitats són més estrictes que les dones. Crec que els infants els hi 

costaria adaptar-se més amb els homes que amb les dones, per l'instint maternal que 

tenim. 

8. Sabies que l'etapa d'Educació Infantil no és obligatòria? Ara que ja ho saps, 

seguiries volent escolaritzar els teus fills (si en tens o en vols tenir)? Per 

què? 

Jo si tingués fills si els posaria a l'escola, perquè a aquesta edat els infants capten moltes 

coses i a l'escola és on aprenen hàbits, destreses... comencen a escriure llegir. I els 

escolaritzaria perquè maduressin, aprenguessin a conviure i independitzar-se una mica 

dels pares. A més en aquestes edats, treballen molt bé i tot el que fan és preciós i venen 

molt contents de l'escola quan porten alguna cosa feta per ells i t'ho ensenyen i totes 

aquestes petites coses s'han de valorar molt. 

 

8.10. Annex 10 

Gràfics enquesta: H, 15 – 18 anys, N/S 

92%

8%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0

1

2

6

4

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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2 2

1

4

3

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

92%

8%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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17%

25%58%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

92%

8%

0%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Paciència  4 Vocació 4 Empatia 2 

Amor 1 Saber 

ensenyar 

1 Valors 2 
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0 0

1

2

5 5

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

0 0

1 1

4

6

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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33%

17%17%

33%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

15%

85%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.
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50%50%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

15%

54%

31%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Masclisme 2 Rol 

gènere 

4 No ho sé 2 
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55%

45%

0% 0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: H, 15 – 18 anys, N/N 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0 0 0

1

0 0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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0 0 0 0 0

1

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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0%0%

100%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

100%

0%0%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Empatia  1 Maternal 1 Saber 

ensenyar 

1 
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0 0 0 0 0

1

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%0%0%

100%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.

 

0%

100%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0 0 0 0

1

0

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%

100%

0%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Masclisme 1 Maternal 1   
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0%

100%

0%0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: H, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I. 

0

1

2

0 0

Quants anys fa que t'has iniciat en la teva 
professió?

Encara no m'he graduat 1 - 2 anys 3 - 5 anys 5 - 10 anys + 10 anys

 

 

Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a? 

M’agrada 2     
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100%

0%0%

Quina actitud va tenir la teva família 
respecte a la teva decisió de voler ser 

docent?

Bona, no em va posar cap 
inconvenient.

Bé, però haurien preferit que 
estudies una altra cosa.

Dolenta, però tot i això ho he 
estudiat.

 

 

0 0 0 0

2

1

Com creus que el teu entorn valora la teva 
professió?

0 1 2 3 4 5

 

Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

Homosexual 1 Fàcil 1   
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0

1 1 1

0 0

Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan 
recolzats davant les noves demandes de la 

societat?

0 1 2 3 4 5

 

 

33%

67%

Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys 
que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats?

Si

No

 

Quins creus que són els punts forts de la formació que has rebut com a docent? 

Empatia 1 Pràctiques 1   

 

Quins creus que són els punts febles de la formació que has rebut com a docent? 

Mestres 1     



153 

 

67%

33%

Creus que la visió de la societat cap els/les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels 

anys?

Si

No

 

 

0 0 0

3

0 0

Com creus que la societat valora els/les 
mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0 0

1 1 1

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 



155 

 

100%

0%0%

Tens un bon record dels / les mestres de 3 -
6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil?

Si

No

No, ho recordo

 

Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

Somriure 1 Empatia 1 Observador 2 

Hàbil 1 Escoltar 1 Comunicador 1 

 

0 0 0

2

1

0

Estàs satisfet de com t'han tractat els/les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0 0

3

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels / les mestres 3 -

6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%

33%

67%

Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 
anys és una de les professions més 
valorades que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

 

0%

100%

Creus que la societat és conscient que 
l’etapa d’Educació Infantil no és 

obligatòria?

Si

No
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33%

67%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No 

No, però n'he vist o en conec.

 

 

 

0%

67%

33%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No 

Per igual

  

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

No ho sé 1 Rol antic 

de gènere 

1   
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Gràfics enquesta: H, 19 – 25 anys, N/S 

91%

9%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0
1

5

13

3

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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35%

65%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

2

6

7

3 3

2

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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83%

17%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

9%

22%

69%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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82%

14%

4%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Saber 

ensenyar 

2 Amable 1 Pròxim  1 

Atent 1 Format 1 Empatia 2 

Alegre 2 Valors 2 Vocació 3 

Paciència 6 Comprensió 2 Resoldre 

conflictes  

1 

Comunicatiu 1     

 

0 0
1

2

12

8

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0
1

2

17

4

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

17%

39%
22%

22%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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21%

79%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

24%

36%

40%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0%

65%

35%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Els hi 

agrada més 

2 Masclisme 4 Maternal 3 

Rol antic 7 Els homes 

no volen 

2 No ho sé 1 

 

23%

68%

4%

5%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: H, 19 – 25 anys, N/N 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0 0

3

1

2

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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14%

86%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0

1

0

3

1

2

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

0%

29%

71%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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100%

0%0%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Somriure/Divertit 2 Tranquil 1 Diversitat 1 

Empatia 2 Paciència 2 Creatiu 1 

Cooperació 1 Afectuós 1 Amable 1 

 

0 0 0

2

1

4

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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57%

15%

14%

14%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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29%

57%

14%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

0 0

1

2 2 2

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

57%

43%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Masclisme 1 Vincle 1 Rol 

gènere 

1 

No ho sé 1     

 

29%

71%

0% 0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: H, 26 – 40 anys, N/S 

77%

23%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0 0

1

3

7

2

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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8%

92%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

1

3

2

3

4

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

0%

69%

31%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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61%

31%

8%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 
 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Motivació 1 Formació 

permanent 

1 Comprensió  1 

Felicitat 2 Simpàtic 1 Paciència 2 

Valors 3 Comunicatiu 1 Flexible 1 

Sensible 1 Vocació 4 Saber 

ensenyar 

1 

Obert 1 Empatia 1   
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1

0 0

3

5

4

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

0 0 0

3

5 5

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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39%

0%15%

46%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

8%

92%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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31%

61%

8%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

0%

46%

54%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Societat 2 Ser dona 2 Cultura 2 

Masclisme 1 Els homes 

no volen 

1   
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31%

61%

8%

0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: H, 26 – 40 anys, N/S 

80%

20%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0 0

1

3

0

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

20%

80%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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0

1

0

2 2

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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20%

40%

40%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

80%

20%

0%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Paciència 1 Actiu 1 Positiu 1 

Entendre 

els nens 

1 Vocació 1   
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0 0 0

2 2

1

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

60%

0%

0%

40%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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20%

80%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

60%20%

20%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 



186 

 

0 0

1 1

2

1

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

0%

40%

60%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Rol antic 1 No ho sé 1   
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20%

80%

0% 0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

 

Gràfics enquesta: H, 41 – 60 anys, N/S 

81%

19%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0
1

3 3

15

4

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

19%

81%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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2

3

5

7

6

2

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

81%

19%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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0%

46%

54%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

46%

23%

31%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Saber 

ensenyar 

3 Intel·ligent 1 Vocació 6 

Empatia 6 Comunicació 2 Coneixe’ls 2 

Paciència 8 Tranquil·la 1 Content 2 

Responsables 1 Tolerant 1 Curiositat 2 

Emocions 1 Acompanyar 2   

 

1 1

4

6

11

1

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0

2

0

3

9
10

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

23%

4%

19%

54%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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8%

92%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

42%

50%

8%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0%

61%

39%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

No ho crec 3 Les dones 

són millor 

7 Rol 

gènere + 

Masclisme 

3 

Maternal 5 Vocació  1 No ho sé 1 

Societat 2     

 

15%

77%

4%

4%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: H, 41 – 60 anys, N/N 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0 0

1

3 3 3

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0 0

1

7

2

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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90%

10%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

0%

90%

10%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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30%

40%

30%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Valors 1 Paciència 5 Empatia 1 

Dinàmic 1 Positiu 1 Estigui 

ben format 

1 

 

0 0

1 1

4 4

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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40%

0%
0%

60%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.
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56%

44%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

0 0 0

3

7

0

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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10%

50%

40%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Les dones 

millors 

3 No ho sé 2 Societat 1 

Hi he més 

dones 

1     

 

20%

60%

0%

20%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: H, + 61 anys, N/S 

67%

33%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0 0 0 0

2

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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33%

67%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0 0 0 0

3

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

0%

67%

33%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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67%

0%

33%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Empatia 1 Dinàmic 2 Angles 1 

Vocació 1 Escoltar 2 Organitzat 2 

Creatiu 1     

 

0 0 0

1 1

0

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0

2

1

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%0%0%

100%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

50%50%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0%0%

100%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Sou 1 Reconeixement 

social 

1 Rol gènere + 

Masclisme 

1 

 

0%

100%

0%0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: H, + 61 anys, N/N 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0 0 0

1

0 0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0 0

1

0 0 0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

0%0%

100%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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100%

0%0%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

      

 

0 0 0 0

1

0

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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0%0%0%

100%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.
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100%

0%0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

0 0

1

0 0 0

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

0%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

      

 

0%0%0%0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.
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Gràfics enquesta: D, 15 – 18 anys, N/S 

84%

16%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

1
2

11

9

7

1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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16%

84%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

 

3
4

9

6 6

3

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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90%

10%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

13%

14%

73%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 



219 

 

81%

6%

13%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Constància  1 Autoritari 2 Organitzador 1 

Atent 1 Empatia 6 Vocació 2 

Paciència 9 Dedicació 1 Amor 3 

Format 1 Saber 

ensenyar 

4 Valors 8 

Creatiu 2 Lliure 1 Motivador 1 

Amable 11     
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0

2 2

5

11 11

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

0
1

0

7

10

13

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 



221 

 

35%

23%

16%

26%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

10%

90%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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35%

52%

13%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

19%

49%

32%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Rol gènere 12 Maternal 4 Societat 3 

Història 2 No esforç 1 A les 

dones els 

hi agrada 

més  

1 
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6%

81%

3%
10%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 15 – 18 anys, N/N 

93%

7%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0

1

3

8

2

0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

7%

93%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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1

0

6 6

0

1

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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0%

29%

71%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

93%

0%

7%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Empatia 2 Vocació 1 Paciència  4 

Simpatia 2 Atent 1 Energia 1 

Comprensió 1 Educat  1   
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0 0

1 1

7

5

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

71%
0%

0%

29%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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29%

71%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.

 

 

40%

60%

0%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0 0 0

3

8

3

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

14%

57%

29%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Rol gènere  5 Societat  1   
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7%

86%

0%

7%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 19 – 25 anys, M.E.I. o E.E.I. 

27

4

1 2
0

Quants anys fa que t'has iniciat en la teva 
professió?

Encara no m'he graduat 1 - 2 anys 3 - 5 anys 5 - 10 anys + 10 anys
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Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a? 

M’agrada 14 Vocació  16 Futur 

societat 

9 

Essencial 2 Amor 3 Bonic 1 

 

88%

12%

0%

Quina actitud va tenir la teva família 
respecte a la teva decisió de voler ser 

docent?

Bona, no em va posar cap 
inconvenient.

Bé, però haurien preferit que 
estudies una altra cosa.

Dolenta, però tot i això ho he 
estudiat.

 

 

0 0

7

13

7 7

Com creus que el teu entorn valora la teva 
professió?

0 1 2 3 4 5
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Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

Vacances 9 Gomets 4 Macarrons 7 

Pintar i 

retallar, 

plastilina 

12 Fàcil 11 Cuidar 

nens 

2 

No és 

important 

4 Bolquers 

treure 

mocs 

5 no feu res 7 

Diners 1 Viviu bé 2 Si no feu 

angles 

1 

Comentaris 

positius 

1 Només 

jugueu 

1 Cantar i 

ballar 

1 

Ensenyes 

colors 

1     

 

 

1
2

17

11

3

0

Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan 
recolzats davant les noves demandes de la 

societat?

0 1 2 3 4 5
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47%

53%

Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys 
que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats?

Si

No

 

 

 

Quins creus que són els punts forts de la formació que has rebut com a docent? 

Futur 2 Respecte 2 Valoració 1 

Relacionen 

conceptes 

1 Importància 

joc  

1 Importància 

família 

1 

Documentació 1 Molts 

coneixements 

2 Practiques 6 

Bona 

formació  

3 Autonomia 1 Bon 

material 

1 

Bones 

metodologies 

3 Participatiu 1 Bons 

mestres 

2 
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Quins creus que són els punts febles de la formació que has rebut com a docent? 

Educació 

emocional 

1 Pràctiques 13 Mestres 

actius 

1 

Diversitat 3 Realitat a 

l’aula 

1 Formació 3 

Psicologia 2 Molta 

teoria 

1 Classes 

tradicionals  

1 

Poques 

estratègies 

1 Tothom 

pot entrar 

a la 

carrera 

1 Salut/ 

primers 

auxilis 

1 

 

 

63%

37%

Creus que la visió de la societat cap els/les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels 

anys?

Si

No
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0

3

9

18

2
1

Com creus que la societat valora els/les 
mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

6%

94%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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3

6 6

14

4

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

87%

13%

0%

Tens un bon record dels / les mestres de 3 -
6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil?

Si

No

No, ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Empatia 14 Simpàtic 4 Sentit 

comú 

1 

Vocació 4 Flexible 6 Esforç 1 

Espontani 1 Creatiu 10 Paciència 8 

Responsable 1 Ganes 

d’aprendre 

2 Valors 11 

Treballador 1 Autoestima 1 Motivació 3 

Vincles 1 Observador 2 Escoltar 2 

Sincer 2 Amor 5 Sensible 2 

Ajudar 5 Cooperació 2 Dinàmic 1 

Valenta 2 Bona 

formació 

3 Confiança 3 

 

0 0
2

4

13
15

Estàs satisfet de com t'han tractat els/les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0

7

27

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels / les mestres 3 -

6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

5%

6%

89%

Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 
anys és una de les professions més 
valorades que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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3%

97%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

11%

89%

Creus que la societat és conscient que 
l’etapa d’Educació Infantil no és 

obligatòria?

Si

No
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18%

76%

6%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No 

No, però n'he vist o en conec.

 

22%

59%

19%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No 

Per igual

  

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Maternal  12 Masclisme 15 Estendards 2 

Poc 

prestigi 

1 No tenen 

vocació 

1 Societat 4 

Cultura 1     
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Gràfics enquesta: D, 19 – 25 anys, N/S 

84%

16%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0

6 6

20

6

0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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5%

95%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

4

2

9 9 9

4

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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95%

5%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

13%

26%

61%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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73%

11%

16%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

Persona 1 Comunicació 1 Imaginació 10 

Escoltar 1 Formar-se 3 Vocació 3 

Saber 

ensenyar 

2 Proper 1 Diversitat 4 

Cooperació 1 Organitzatiu 2 Valors 6 

Divertit 3 Juganer 1 Sincer 2 

Còmode 3 Confiança 3 Motivació 3 

Paciència 10 Coneixements 1 Valors 2 

Empatia 10 Pròxim 1   
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0 1 2 3

21

11

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

0
1

0

10

15
13

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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23%

15%

18%

44%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

3%

97%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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37%

50%

13%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

21%

40%

39%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

No ho sé 2 Maternal 8 Rol 

gènere 

14 

No ho crec 3 Més 

paciència 

1 Societat  1 
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21%

74%

0%

5%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 19 – 25 anys, N/N 

64%

36%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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2

0

4

5

0 0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

27%

73%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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1

3

2 2

3

0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

64%

36%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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18%

27%
55%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

73%

9%

18%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

Paciència 5 Models 1 Curiós 1 

Creatiu 1 Vocació 2 Divertit 1 

Empatia 1 Igualtat de 

gènere 

1 Aprendre 1 

Innovador 1 Responsable 1   

 

0

2

0

1

4 4

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

55%36%

9%

0%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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18%

82%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.

 

 

55%
27%

18%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0

2

0

5

3

0

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

18%

46%

36%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Història  2 Hi ha 

més 

dones 

2 Són 

millors 

2 

ES més 

fàcil  

1 Rol 

gènere 

1 Maternitat 1 
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36%

64%

0% 0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 26 – 40 anys, M.E.I. o E.E.I. 

2

1 1 1

0

Quants anys fa que t'has iniciat en la teva 
professió?

Encara no m'he graduat 1 - 2 anys 3 - 5 anys 5 - 10 anys + 10 anys

 

Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a? 

M’apassiona 1 Aprens 

molt 

1 Vocació 2 

Tenir més 

formació 

1     
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80%

20%

0%

Quina actitud va tenir la teva família 
respecte a la teva decisió de voler ser 

docent?

Bona, no em va posar cap 
inconvenient.

Bé, però haurien preferit que 
estudies una altra cosa.

Dolenta, però tot i això ho he 
estudiat.

 

0 0 0

2

1

2

Com creus que el teu entorn valora la teva 
professió?

0 1 2 3 4 5

 

Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a?  

Primària és 

més difícil 

1 Gomets 1 Positius 2 

Pintar 1 Cantar 1 Fàcil 1 

Vacances 2 No feu 

res 

1   
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0 0

2 2

1

0

Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan 
recolzats davant les noves demandes de la 

societat?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

20%

80%

Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys 
que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats?

Si

No

 

 

Quins creus que són els punts forts de la formació que has rebut com a docent? 

Molta teoria 2 Mestres 1 Pràctiques 1 
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Quins creus que són els punts febles de la formació que has rebut com a docent? 

Pràctiques 3 Model 

classe 

perfecte 

1   

 

 

60%

40%

Creus que la visió de la societat cap els/les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels 

anys?

Si

No

 

 

0

1 1

3

0 0

Com creus que la societat valora els/les 
mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

0

2

0

1 1 1

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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60%20%

20%

Tens un bon record dels / les mestres de 3 -
6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil?

Si

No

No, ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Paciència 1 Ganes 1 Flexible 1 

Innovador 1 Empatia 4 Responsable 1 

Dolç 3 Criteri 1 Creatiu 1 

Polifacètic 1 Sàpiga 

teoria 

1   

 

1 1 1 1

2

0

Estàs satisfet de com t'han tractat els/les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0

1

4

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels / les mestres 3 -

6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

0%0%

100%

Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 
anys és una de les professions més 
valorades que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

 

0%

100%

Creus que la societat és conscient que 
l’etapa d’Educació Infantil no és 

obligatòria?

Si

No
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0%

20%

80%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No 

No, però n'he vist o en conec.

 

 

 

20%

40%

40%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No 

Per igual

  

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Història 1 Rol gènere 4 Maternal 1 

Societat 1     
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Gràfics enquesta: D, 26 – 40 anys, N/S 

93%

7%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

0
1 1

11 11

4

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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11%

89%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

3

1
2

11

7

4

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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93%

7%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

18%

43%

39%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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63%11%

26%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

Flexible 1 Diversitat 2 Pròxim 2 

Acompanyar 1 Paciència 7 Innovador 1 

Vocació 5 Respecte 2 Comprensió 1 

Amor 4 Divertit 3 Creatiu 3 

Saber 

ensenyar 

3 Empatia 3 Atenció 1 

Amable 2 Comunicació 1 Neutre 1 

Ganes 2 Disciplina 1   
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1
0

2

7

10

7

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

0 0 0

5

16

7

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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39%

4%
15%

42%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

7%

93%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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22%

64%

14%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

15%

30%55%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Maternal  3 Societat 4 Masclisme 8 

No ho crec 2 Hi ha més 

dones 

1 No ho sé 3 

Història 2 Tenen més 

vocació 

1   
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15%

81%

0% 4%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 26 – 40 anys, N/N 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0 0

1

3

1 1

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

17%

83%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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0 0

2

1 1

2

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

67%

33%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 -
6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No
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16%

17%

67%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades que 

hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

50%

33%

17%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a bon/a mestre /a de 3 - 

6 anys a l'etapa d'Educació Infantil? 

Creatiu 1 Paciència 2 Comprensió 1 

Comunicació 1 Vocació 1 Afectuós 1 

Empatia 1 Ferm 1   

 

0 0

2

1 1

2

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

0%

17%
0%

83%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.

 

 

16%

67%

17%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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1

0 0

2

1

2

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

0%

50%50%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Maternal 1 Història 1 Masclisme 2 

No ho sé 1  Tenen més 

vocació 

1   
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16%

67%

0%
17%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, 41 – 60 anys, M.E.I. o E.E.I. 

0 0 0 0

11

Quants anys fa que t'has iniciat en la teva 
professió?

Encara no m'he graduat 1 - 2 anys 3 - 5 anys 5 - 10 anys + 10 anys
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Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a? 

Em preocupa 

l’educació 

1 Vocació 6 Casualitat 1 

M’encanta 3 Ajudar els 

altres 

1 M’apassiona 1 

Millorar la 

societat 

1     

 

82%

9%

9%

Quina actitud va tenir la teva família 
respecte a la teva decisió de voler ser 

docent?

Bona, no em va posar cap 
inconvenient.

Bé, però haurien preferit que 
estudies una altra cosa.

Dolenta, però tot i això ho he 
estudiat.

 

 

4

1 1

3

1 1

Com creus que el teu entorn valora la teva 
professió?

0 1 2 3 4 5
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Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

Vacances 4 Viviu bé 1 No 

aprenen 

res fins els 

6 anys 

1 

Fàcil 1 Podries 

estudiar 

una altra 

cosa 

1 Necessites 

poca nota 

1 

 

0 0

6

3

2

0

Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan 
recolzats davant les noves demandes de la 

societat?

0 1 2 3 4 5

 

55%

45%

Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys 
que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats?

Si

No
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Quins creus que són els punts forts de la formació que has rebut com a docent? 

Especialitat 1 Pràctica 1 Bona base 1 

Molta teoria 2 Innovació 1   

 

Quins creus que són els punts febles de la formació que has rebut com a docent? 

Diferent a 

la realitat  

1 Pràctica 5 Molta 

teoria 

2 

No hi ha 

filtres per 

entrar 

1 Diversitat 1   

 

73%

27%

Creus que la visió de la societat cap els/les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels 

anys?

Si

No
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0

1

2

4

3

1

Com creus que la societat valora els/les 
mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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1 1

4

2 2

1

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 -
6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

36%

18%

46%

Tens un bon record dels / les mestres de 3 -
6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil?

Si

No

No, ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Sensible 1 Emocional 1 Valors 2 

Estimar 3 Saber 

ensenyar  

4 Donar eines 1 

Saber 

entendre 

2 Acompanyar 2 Motivar 2 

Vocació 4 Coneixe’ls 1 Observar 2 

Escoltar 1 Empatia 5 Paciència 1 

Flexible 2 Tranquil 1 Organitzat 1 

Creatiu 3     

 

1 1

0

3

4

2

Estàs satisfet de com t'han tractat els/les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0

2

9

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels / les mestres 3 -

6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

0%

17%

83%

Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 
anys és una de les professions més 
valorades que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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9%

91%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional és 
imprescindible.

 

 

 

18%

82%

Creus que la societat és conscient que 
l’etapa d’Educació Infantil no és 

obligatòria?

Si

No
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0%

9%

91%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No 

No, però n'he vist o en conec.

 

 

 

18%

9%

73%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No 

Per igual
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Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Cultura 2 Història 1 Maternal 2 

Tenen més 

vocació 

1 Més dones 1 No ho se 1 

Poca 

valoració 

1 Masclisme 1   

 

 

Gràfics enquesta: D, 41 – 60 anys, N/S 

93%

7%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

1 1

5

32
30

18

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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13%

87%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

 

3

18
15

24
22

9

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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91%

9%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

5%

37%

58%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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53%

6%

41%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

Valors 8 Animat 2 Acollidor 2 

Paciència 27 Innovador 10 Empatia 11 

Vocació  18 Afectuós 10 Saber 

ensenyar 

7 

Flexible 1 Vincles 4 Disciplina 3 

Coneixe’ls 3 Confiança 1 Aprendre 

constantment 

1 

Bon caràcter 1 Escoltar 3 Amor 9 

Positiu 1 Dinàmic 1 Autoestima 1 

Ben format 1 Tranquil 1 Entretingut 1 

Diversitat 2 Puntual 1 Cooperatiu 1 

Control 1 Treballador 1 Comprendre’ls 1 

Ajudar-los 1     
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2
5 4

30

25

20

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

1 1 2

19

39

24

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5
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23%

5%

13%
59%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 

 

 

5%

95%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.
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21%

60%

19%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 

 

10%

43%

47%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 
 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Per ser 

dona 

5 Història 2 Masclisme 17 

Maternal 25 Tradició 2 Hi ha més 

dones 

6 

No ho crec 5 No ho sé  6 Pocs 

diners 

1 

Societat 7 Vocació 7 Cultura 1 

Fàcil 1     
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7%

90%

2%1%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

 

Gràfics enquesta: D, 41 – 60 anys, N/N 

87%

13%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No
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0 0 0

5

7

3

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

20%

80%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.
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2

1

0

7

3

2

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 



298 

 

7%

60%

33%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 

40%

13%

47%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo
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Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un bon docent a l'etapa 

d'Educació Infantil? 

Empatia 3 Diversitat 2 Vocació 3 

Paciència 5 Amor 2 Estricte 1 

Saber 

ensenyar 

1 Vincles 1 Receptiu 1 

 

0 0 0

4

5 5

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels mestres de 3- 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

43%

0%

7%

50%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

29%

57%

14%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.
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0 0 0

3

8

3

Estàs satisfet de com treballen actualment 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

14%

29%57%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual
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Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

No força 

física 

1 Maternal 4 Rol 

gènere 

1 

Els home 

no els hi 

agrada 

1 Masclisme 1 No ho sé 1 

Societat 1     

 

38%

62%

0% 0%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

Gràfics enquesta: D, + 61 anys, M.E.I. o E.E.I. 

0 0 0 0

1

Quants anys fa que t'has iniciat en la teva 
professió?

Encara no m'he graduat 1 - 2 anys 3 - 5 anys 5 - 10 anys + 10 anys
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Per quin motiu vas escollir la professió de mestre/a?  

Vocació 1     

 

100%

0%0%

Quina actitud va tenir la teva família 
respecte a la teva decisió de voler ser 

docent?

Bona, no em va posar cap 
inconvenient.

Bé, però haurien preferit que 
estudies una altra cosa.

Dolenta, però tot i això ho he 
estudiat.

 

 

0 0 0 0

1

0

Com creus que el teu entorn valora la teva 
professió?

0 1 2 3 4 5
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Quins comentaris has rebut per estudiar Educació Infantil / ser mestre/a? 

Vacances 1 Vius molt 

bé 

1   

 

0 0 0 0

1

0

Penses que els mestres de 3 - 6 anys estan 
recolzats davant les noves demandes de la 

societat?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

100%

0%

Penses que els/les mestres de 3 - 6 anys 
que surten graduats avui en dia estan ben 

formats i preparats?

Si

No
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Quins creus que són els punts forts de la formació que has rebut com a docent? 

Mestres 1     
 

 

Quins creus que són els punts febles de la formació que has rebut com a docent?  

Pràctiques  1     

 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap els/les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg dels 

anys?

Si

No

 

 

0 0 0 0

1

0

Com creus que la societat valora els/les 
mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

 

0 0

1

0 0 0

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5
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0%0%

100%

Tens un bon record dels / les mestres de 3 -
6 anys que vas tenir durant l'etapa 

d'Educació Infantil?

Si

No

No, ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Il·lusió 1     

 

 

0 0 0 0

1

0

Estàs satisfet de com t'han tractat els/les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5
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0 0 0 0 0

1

Des del teu punt de vista personal, valores 
positivament la funció dels / les mestres 3 -

6 anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

0%

100%

0%

Creus que l'ofici dels /les mestres de 3 - 6 
anys és una de les professions més 
valorades que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.
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0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

 

0%

100%

Creus que la societat és conscient que 
l’etapa d’Educació Infantil no és 

obligatòria?

Si

No
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0%0%

100%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No 

No, però n'he vist o en conec.

 

 

 

0%0%0%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No 

Per igual

  

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Hi ha més 

dones 

1     
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Gràfics enquesta: D, + 61 anys, N/S 

100%

0%

Creus que la visió de la societat cap als /les 
mestres de 3 - 6 anys ha canviat al llarg del 

anys?

Si

No

 

 

 

0

1 1

0

4

0

Creus que la societat valora positivament 
els / les mestres de 3 - 6 anys?

0 1 2 3 4 5
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0%

100%

Creus que el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya destina prou 
capital per millorar l'Educació Infantil?

Sí, ja està bé.

No, no en destina suficient.

 

 

 

1 1

0

2 2

1

Creus que el prestigi dels /les mestres de 3 
- 6 anys està relacionat amb els resultats 

acadèmics dels alumnes?

0 1 2 3 4 5

 



313 

 

100%

0%

Penses que l'actitud dels / les mestres de 3 
- 6 anys ha canviat al llarg dels anys?

Si

No

 

 

 

17%

33%

50%

Creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys 
és una de les professions més valorades 

que hi ha actualment?

Sí, penso que està molt ben 
valorada.

Sí, però encara podria estar 
més ben valorada.

No, no té el mèrit que hauria 
de tenir.

 

 



314 

 

50%

0%

50%

Tens un bon record dels mestres de segon 
cicle d'Educació Infantil?

Si

No

No ho recordo

 

 

Quines característiques/aptituds creus que ha de tenir un/a mestre/a de segon 

cicle d'Educació Infantil? 

Vocació 4 Dedicació 2 Innovació 1 

 

0

1 1 1

2

1

Estàs satisfet de com t'han tractat els /les 
mestres de 3 - 6 anys al llarg de la teva 

escolarització?

0 1 2 3 4 5

 

 



315 

 

0 0 0

1

2

3

Des del teu punt de vista personal, com 
valores la funció dels /les mestres de 3 - 6 

anys?

0 1 2 3 4 5

 

 

 

16%
0%

17%

67%

Què opines del Grau de Mestre en Educació 
Infantil?

No en sé res.

Pel que he sentit no fan 
gairebé res.

És un grau qualsevol.

És grau molt important.

 



316 

 

0%

100%

Creus que tothom pot exercir la feina de 
mestre/a de 3 - 6 anys o és una professió 

vocacional?

Si, tothom pot ser-ho.

No, ja que la part vocacional 
és imprescindible.

 

 

 

0%

83%

17%

Has tingut mai un mestre (sexe masculí) 
durant l'etapa d'Educació Infantil?

Si

No

No, però n'he vist o en conec.

 



317 

 

0%

33%

67%

Creus que els mestres (sexe masculí) estan 
més valorats que les mestres (sexe 

femení)?

Si

No

Per igual

 

 

Per quins motius creus que l'ofici de mestre/a de 3 - 6 anys està feminitzat? 

Masclisme 2 Maternitat 1 No ho crec 1 

 

0%

86%

0% 14%

Si en un futur tens fills, els escolaritzaries a 
l'etapa d'Educació Infanti?

Sí, perquè és obligatòria.

Sí, per voluntat pròpia.

No, ja que preferiria que 
estiguessin a casa rebent un 
altre tipus d'educació

No, perquè no vull tenir fills.

 

 

 


