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1. INTRODUCCIO. 
Els adolescents i els joves solen estar d'alguna manera 

identificats amb la professió que volen exercir en el futur. 
És una identifjcaci6 social, per tal com moltes de les seves 
accions ja s'orienten pel rol de referencia ( I ) ,  i una identi- 
ficaci6 psicologica que es manifesta en les instincies perso- 
nals conscients i inconscients. 

Algunes aspiracions professionals originen una identi- 
ficaci6 més intensa i primerenca, principalment quan hom 
per motius personals i peremptoris elegeix una professió 
que I'atreu forva i quan hom es decideix per aquells mes- 
ters.que comprometen en alt grau la nostra intimitat. En 
aquests casos l'aspirant s'adona que la seva existtncia esta 
engatjada amb un ineludible model vital. 

La decisió de fer-se mestre -sobretot quan hom vol 
exercir en els nivells de pre-escolar o ensenyament basic- 
es pren sovint abans de I'adolescencia i produeix una 
vivissima compenetració amb la venidora tasca docent. Si 
preguntam als estudiants de Magisteri els motius que els 
han impel.lit a decidir-se per aquesta carrera, és normal 
que ens parlin d'un professor de qualitats excel.lents i de 
les propies experiencies educatives amb nins o jovenceiis. 

Colc S. Brembeck (2)' tractant de] tema de la identifi- 
caci6 de l'alumne de Magisteri amb la seva futura profes- 
Sió, es pregunta si aquesta compenetració 6s molt profun- 
da i si actua en el terreny de I'inconscient; es refereix a 
l'experiment que varen portar a terme Philip W. Jackson i 
Fela Moscovici. Es va invitar dos grups d'universitaris que 
dibuixassin un mestre amb la seva classe. El grup experi- 
mental estava format per 27 alumnes que es preparaven 
per a la doctncia en els nivells primari i secundari. Els es- 
tudiants del grup de control es preparaven per a afert re- 

(1) El rol del grup on estam integrats es el rol de pertenencia, de- 
mentre que el rol de referencia és el propi del grup on desitjam integrar- 
nos. 

(2) BREMBECK, Cole S.: Sociologia de la Educacidn. Buenos Aires, 
Paidbs, 1977, pp. 250-251. 

lacionats amb el món de I'economia. Es varen tenir en 
compte tres indicadors: dibuixar una persona del mateix 
sexe, representar una aula d'ensenyan~a primaria 0 secun- 
daria i introduir temes explicits relatius a la situació i a 
l'actuació del mestre en la seva classe, v. gr. ambient calid 
i acollidor, abundant material escolar, el mestre en posició 
d'autoritat, control ... Els resultats foren molt significa- 
tius. En el grup experimental 25 individus dibuixaren una 
persona de llur sexe, 22 una classe dels nivells esmentats, i 
15 introdu'iren algun O alguns dels temes explicits. En el 
grup de control sols deu estudiants s'identificaren amb el 
seu sexe, 15 varen esbossar una aula universitaria 
-precisament la mateixa on estava realitzant el test- i SO- 
lament sis feren entrar en el seu dibuix els temes explícits. 

El curs passat efectuarem a la nostra Universitat de 
Palma de Mallorca dos experiments semblants. 

En primer lloc repetirem I'experimentacio consignada 
amb alumnes de dues Escoles Universitaries. El grup de 
control va ésser el primer curs de Ciencies Empresarials. El 
grup experimental era el primer de Professorat d'E.B. La 
quasi totalitat dels elements del primer grup no Pensen 
dedicar-se a la docencia, mentre que els del segon grup són 
ben conscients que llur vida es desenvolupara en una esco- 
la, més concretament en una classe on hauran d'exercir ei 
difícil rol de líder-persona-major en el si d'un conjunt de 
nins o adolescents. 

La nostra hipotesi de treball suposava que els alumnes 
de I'Escola de Professorat d'E.B. estarien identificats amb 
el seu futur rol docent i que els elements del grup de 
control no hi estarien. 

En segon lloc decidírem establir una comparació entre 
el grau d'identificació amb la professió docent dels estu- 
diants que iniciaven els estudis de Professorat d'E.B. i els 

de tercer curs que ja estaven acabant la 
carrera. Presumiem que els alumnes de tercer curs estarien 
mes compenetrats amb la seva futura ocu~ac ió  profes- 
sional que els de primer curs. 37 



2. DOS GRUPS D'UNIVERSITARIS, DUES 
IMATGES DEL MESTRE. 

Ens referirem ara a la comparació entre els primers 
cursos de Ciencies Empresarials i de Professorat d'E.B. 

Quan proposarem als estudiants d'Empresarials que 
dibuixasin un mestre amb la seva classe (3)' alguns d'ells 
sortiren de l'aula; no tots els qui hi varen romandre 
mostraren gran interb en el fai'ment del dibuix. Tots els 
alumnes di Magisteri acceptaren la proposició i treballa- 
ren amb deler (4). Les dimensions dels dos grups eren 
quasi indkntiques (5)' pero la fuita d'alguns membres del 
grup de control ens va obligar a reduir mitjan~ant procedi- 
ments aleatoris les dimensions del grup mencionat (6). 

Els resultats del test apareixen consignats a la taula pri- 
mera. Sols es consignen els casos relatius a cada un dels in- 
dicadors, la qual cosa implica que a vegades el sumatiu 
d'un indicador no sigui igual al nombre d'elements del 
grup. 

La identificació personal; dibuixant una persona del 
mateix sexe, encara que fou més migrada en el grup 
d'empresarials, no va ésser molt nombrosa .en el cas de 
Magisteri. La no fdentificació fou major en el cas de les 
al.lotes .que en el dels joves; preguntarem a algunes d'elles 
el motiu de la seva actuació, i ens digueren que se'ls havia 
demanat que dibuixassin un "mestre"; altres indicaren 
que havien intentant representar el millor professor que 
havien tingut. 

Pel que fa a la representació de l'aula, el resultat va 
correspondre a la nostra hipdtesi de treball; 96 estudiants 
de Professorat d'E.B. dissenyaren una sala de classe de 
Basica o d'Ensenyament Mitja; en canvi, 48 alumnes del 
grup de control optaren per tracar el croquis de la seva 
propia aula. 

I,a quasi totalitat d'alumnes de Professorat d'E.B. va 
incorporar temes explícits. Els dos trets on es va notar més 
la diferhncia entire el grup experimental i el de control fo- 
ren la representació d'un ambient pulcre i acollidor -43 i 

(3) Convé proposar la realitzacio d'aquest test en els següents termes: 
"Dibuixin un mestre amb la seva classe, el facin el més complet que pu- 
guin i no s'amoinin, si creuen que no tenen dots d'artista". Una hora és 
suficient per a la factura del dibuix. 

(4) Cal dir que els alumnes d'Empresarials i els de Professorat d'E.B. 
no feren els tests en igualtat de condicions. Els primers estaven tots en 
una aula, dementre que els altres estaven distribuits en quatre aules 
corresponents a les especialitats de Citncies, Citncies Humanes, Filologia 
i Pre-escolar . i 

(5) No confrontarem els grups de primer de 1'Escola NButica i de Pro- 
fessorat d'E.B., a causa de la superioritat numtrica del segon grup i de la 
composicio quasi exclusivament masculina del primer. 

(6) Per adequar la dimensió del grup experimental al grup de control, 
es va prescindir de manera proporcional de l'escaient nombre d'alumnes 
de cada especialitat. Era necessari fer abstracció de 51 alumnes (la dife- 
rtnbia entre els elements del grup experimental i els del grup de control). 
Dividint 51 entre 149 s'obté el coeficient corresponent a cada alumne: 
0,34. L'aplicacib d'aquest coeficient a cada subgrup ens dóna el nombre 
d'elements que s'han de deixar a part: 

Citncies 0,34x47 = 15,98- 16 
Citncies Humanes 0,34x45 = 15,3 - 16 
Filologia 0,34 x 30 = l0,2 - 10 
Pre-escolar 0 ,34x27= 9,18- 9 

S'ordenaren per ordre alfabttic els components de cada un d'aquests 
grups, es va elegir el nombre de les unitats i el nombre de les desenes per 
atzar, férem cas omls del nombre corresponent d'elements de cada grup i 

38 comencarem per aquell al qual va tocar la xifra obtinguda aleatoriament. 

3 respectivament- i la inclusió de copiós i variat material 
d'ensenyan~a. El futur mestre s'adona que I'aula sera la 
seva segona llar i el seu lloc de treball, i, per aixo, es pre- 
ocupa del seu confort i de la preskncia d'assortit material 
didactic. 

Els dos grups coincidiren en la figuració del mestre en 
posició dominant. 

Un dels temes que més preocupa el futur professional 
de l'ensenyan~a és el control de l'aula, aixi és que conside- 
rarem que aquest seria un indicador molt interessant. Les 
diferencies entre els dos grups foren significatives: 91 
membres del grup experimental i 64 del de control 
introdui'ren aquest tret. Alguns eludiren segurament 
aquesta situació posant els alumnes fora la l'aula, di- 
buixant una classe sense alumnes.. . Tot i aixo les represen- 
tacions d'una aula incontrolada foren sis en el grup experi- 
mental i 18 en el grup de control. 

Ens hem fixat també en les dimensions de la figura del 
mestre, pressuposant que aquest punt esta relacionat amb 
I'autoconcepte. En els dos grups un gran nombre d'indivi- 
'dus pintaren el mestre més gran que els alumnes, pero aixi 
mateix foren 25 en el grup experimental i 21 en el grup de 
control els qui dibuixaren mestre i alumnes de la mateixa 
grandaria. 

Probablement el concepte que es té de les interrelacions 
alumne-professor es palesa observant la distancia que hi 
ha entre ells. Podem classificar els dibuixos en tres catega- 
ries, segons que situi'n l'educador prop o enfora dels seus 

I deixebles o el representin alllat. Encara que en el dos grups 
s'expressa la tendencia d'allunyar l'educador dels edu- 
cands (74 casos en el grup de control i 5 l en el grup experc 
mental), ultra aixo en el darrer agrupament es nota una 
clara inclinació d'acostar el mestre als escolars. La presen- 
tació d'un docent isolat, desvinculat dels alumnes i abs- 
tret, pot indicar temor a la futura ocupació o rebuig de 
l'esdevenidora forma de vida. 

Obseryarem també com s'agrupaven els alumnes per 
portar a terme el treball escolar. Va prevaler en els dos 



grups la distribució individual, encara que en el grup eupe- 
riniental s'introdui'ren formes més suaus de I'esmentada 
classificació, v.gr. de dos en dos, en cercle, en forma d'ele 
i similars ..., mentre que en el grup de control va dominar 
la distribució estrictament individual. Notem que sols 12 
dibuixos de Magisteri representen una classe on es treballa 
en equip. 

Pel que fa a I'actuació del mestre, la major part el 
representaren explicant (49 en el grup de control i 52 en el 
grup experimental); no obstant aixo, els estudiants de Pro- 
fessorat manifestaren una certa propensió a dibuixar-lo en 
actitud d'ajut a un o a diversos deixebles. Fixem-nos tam- 
bP que una quarta part dels universitaris dels dos grups fi- 
guraren el mestre vigilant els escolars. 

3.  EVOCUCIO DE LA IDENTIFICACIO 
PERSONAL AMB LA FIGURA DEL MESTRE 
AL LLARG DELS ESTUDIS DE PROFESSORAT 
D7E.B. 

La segona comparació s'establi entre els cursos primer 
i tercer de 1'Escola Universitaria de Professorat d'E.B. 

La nostra hipotesi de treball era que els estudiants de 
tercer curs es manifestarien més identificats amb el seu fu- 
tur rol que els de prim.er, pero aquest suposit no va ésser 
confirmat per tots els indicadors, com hom veu a la taula 
segona. 

El primer curs assumí la funció del grup de control,,i el 
tercer curs la de grup experimental (7). Els resultats es con- 
signen a la taula segona. 

Ens va sorprende que sols 48 estudiants pintassin una 
persona del mateix sexe; 32 noies dibuixaren un home i en 
uns 50 casos la representació era tan esquematica que no 
calia intentar la diferenciació sexual. A més de la possible 
confusió semantica ja mencionada, podria influir en 
aquest fet I'estudi de I'OrganitzaciÓ Escolar, per tal com 
en els dibuixos es notava una tendencia a representar el pla 
d'una aula i a presentar d'una manera simbolica els seus 
elements personals i materials, la qual cosa dificultava la 
introducció dels indicadors emprats en l'avaluació del test. 
Aquesta és també segurament la causa de la relativament 
migrada presencia d'una ambient acollidor i pulcre (sols 
en un 31,75070 dels dibuixos) i de la inserció d'abundant 
material escolar (sols en un 55'4%). L'esmentat esquema- 
tisme degué ésser la causa dels 28 dibuixos del grup de ter- 
cer', en que les aules romanen desertes, i del major nombre 
de representacions d'una classe d'E.B. o de B.U.P. en el 
grup de control que en el grup experimental.' 

En els dibuixos del tercer curs hi ha una tendencia ben 
marcada a no situar el mestre en una posició prominent 
(78 casos, a primer foren 133) i a no atorgar una significa- 
cio tan gran al tema del control, per tal com sols 94 alum- 
nes pinten una aula en aquesta situació, dementre que en el 
grup de primer foren 136 els qui introdui'ren aquest tret. 
Se'n podria deduir tal volta que, quant més s'acosta el fi- 
nal dels estudis de Magisteri, hom té més confianca en si 
mateix, esperant obtenir exit en el treball docent i en la co- 
mesa educativa sense apel.lar a mitjans coercitius. Aixo no 

(7) Per adequar les dimensions d'amdues poblacions es va prescindir 
per mitja de procediments aleatoris de 19 alumnes de tercer curs, de ma- 
nera, que ambdós conjunts quedaren integrats per 148 elements. 

obstant ,és evident el rebuig general de la situació d'una 
classe sens control. 

On s'acompli la hipotesi de treball fou en els tres Últims 
indicadors. És evident que els estudis, les lectures i les 
practiques que es porten a terme al llarg dels tres anys de la 
carrera de Professorat contribueixen a modificar els este- 
reotips que hom té, quan inicia els estudis, de la figura del 
mestre. 

En aquests indicadors es dóna entenent una clarissima 
aspiració d'aproximar-se als deixebles, la qual cosa es tra- 
dueix en la tendencia a no pintar un mestre d'excessiva 
grandaria, a presentar-lo prestant ajut als nins més que en 
positura d'explicació o en actitud de vigilancia. 

La influencia de la Didactica i de les tecniques d'Orga- 
nització Escolar es fa patent en la distribució dels alumnes. 
En el grup de primer es donen 1 19 casos de distribució in- 
dividual (77 son estrictament individuals), dementre que 
en el grup de tercer sols n'hi ha 39 (13, cstrictament indivi- 
duals). S'observa també una significativa preferencia pel 
treball en equip en el grup de tercer curs. 

4. CONCLUSIONS. 
El nostre treball -no es tracta de la simple repetició 

d'un experiment, donat que hem incorporat nous indica- 
dors al test-, és sols una pre-investigació. Una interpretaT 
cio exhaustiva i una tipificació d'aquest test excedeixen les 
nostres pretensions i possibilitats. Tot i aixo consideram 
que podem formular algunes apreciacions valides. 

És evident que hi ha una diferencia molt gran entre els 
.dibuixos dels alumnes d'Empresarials i els de Professorat 
d'E.B. Aquesta diversitat per nosaltres no té un sentit etic, 
sols indica que les imatges que tenen del mestre els ele- 
ments d'aquests dos grups divergeixen moltissim. Els 
alumnes del grup de control tenen una tendencia conscient 
o inconscient a recalcar els trets negatius del mestre, per- 
que recorden, potser, passades experiencies dels anys de 
Bhica o de B.U.P., i no es mostren identificats amb el rol 



del profcssor. Els seus projectcs vitals s'orienten cap a 
altrcs indrets molt allunyats d'una aula de classe. Els cstu- 
diants de Profcssorat d 'E.B. tendeixen a r c a l ~ a r  cls aspcc- 
tes positius d e  la figura del mestre i de la seva actuació, se  
yenten idcntificals amb e1 seu futur rol i deixen entrevcurc 
llur preocupació per la eonsccucio d 'una  vida profcssional 
fructuosa i agradable (ambient acollidor i pulcre, abundbs 
material escolar, posició prominent dcl mestre, control.. .) 

En la comparació establerta entre els alumncs dc pri- 
mer i tercer curs de la nostra Escola Lniversitaria de Pro- 
fcssorat d ' E . 0 ,  nocs  confirmaren del tot les nostres expec- 
tatives. S'hi trasllueix I'influx de la formació rebuda, pel 
que fa csguard a l'activitat doccnt i a les interrelacions 
mcstre-alumnes; ara be, trobam a faltar a molts dc casos la 
identificacio pcrsonal amb el rol dc mestre. Si el dcsccns 
del nombre de dibuixos on s'cxterioritzen els indicadors d e  
la representació d 'una persona del propi sexe, de la posició 
promincnt del mestre i del control a I'aula, és ocasionat 

Indicadors 

Uihuixar una persona dcl rrlateix 
SCXC 

Dibuixar una classc d'E.13. o de  
R.U.1'. 
Diyuixar I 'aula on es r c a l i t ~ a  cl test 
Ambient acollidor i pulcre 
Abundanl material d'ensenyanca 
El meslre cn posicib pruminent 
UII;I classe a m b  cot~t ro l  
llrla classe sctlsc control 
D~tncnsiuns de  la figura del nlcstrc 
en relació a m b  Ics dcls alumnes 

major 
igual 
mcn U I- 

Pc~sicjo dcl mestre en relacto a m b  
els alumnes 

Prop 
lluny 
alllat 

Distr~hriciO dels alumncs per al 
~;c:ball cscolar 

individual 
en equip 

Activitat del mcstrc 
cxplica 
a juda  un u d i v c r ~ o s  
alumnes 
vigila 

Grup de  G r u p  
control expcrimcr~ral 

per una major confianca en els propis rccursos i forces i 
per una decidida csperanqa d'ixit, ens trobariem davant 
un fct altament positiu, pero, si es tracta d'un exccssiu prc- 
domini de Ics estructures i de les tccniques -recordem els 
dibuixos esquematitzats- o de dissimular per mitja de les 
abstraccions i de les simplificacions la por a l'apassionant 
avcntura de conviure amb Ics generacions joves, hauriem 
dc doldre'ns que el mcstrc dcl dia de demA estigués perdent 
la il.Iusio i el dcler per l'edificaeio d'una humanitat millor. 

A les Escolcs Universitiries de Profcssorat d 'E .0 .  e s  
absolutament nccessaria I'accio tutoria1 en la doble pers- 
pectiva personal i profcssional, com sigui quc la forma de 
vida dcl mestre implica una profunda compenetració entre 
individu i qucfcr. Les potencialitats d'aquests test, ates cl 
scu caraetcr projectiu, no  s 'han exhaurit en el nostre breu 
estudi. Pensam que la seva aplicació pot donar després Iloc 
a entrevistes molt profitoses i a la formulació de valuosos 
consells orientadors. 

l ndicadors 
Grup de  Grup 

cor~t  rol experimental 

Dihuixar una persona del rrlateix 
scxc 94 (68,510;~) 48 (32,43%) 
Dibuixar una classe d ' t . R .  u de 
B.U.P. 144 (97,29070) 1 I 8  (79,72Oiu) 
Ambient acollidor i pulcre 53 (35,81%) 47 (31,75%) 
Abundant rnatcrial d'ensenyanca 54 (36,48%) 82 (55,4'?0) 
El mestre en posici6 prominent 133 (H0,8h%) 78 ( 5 2 , 7 % )  
Una classc a ~ n b  contrul 136 (91,89°io) 94 (63,5 1 Ofo)  

Una c l a ~ s e  scnsc control 9 (6,08%) . 7 (4,72%) 
Dimensions dc. la figura dcl 
rnesrre en relacio a m b  les dcls 
alumnes 

major 
igual 
menur 

Posicio del n~es l r e  erl relacio a m b  
els alumnes 

Prop 
lluny 
aillat 

I>istribucio dtls alumnea pcr al 
treball escolar 

individual 
cn equip 

Activitat del mcstrc 
explica 
a juda  un o d ivc r so~  
alumnes 
vigila 

(8) Els dos grups consten cada un d'ells d e  911 persones. (9) A cada grup hi ha 148 persones. Pel que fa a la 
Sols cs computen els indicadors quc es manifesten clara- computació de les dadcs, VD. la nota anterior. 

40 ment en el dibuix rcalitxat. 




