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Ao longo do curso 2007-2008 a OCDE desenvolveu o primeiro ciclo do 
proxecto TALIS (Teaching and Learning Internacional Survey), traducido ao 
español como Estudio Internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
O seu propósito é mostrar, dende unha perspectiva internacional compa-
rativa, as condicións do ensino e a aprendizaxe na educación secundaria 
obrigatoria, así como algúns dos principais factores que permiten explicar 
as diferenzas nos resultados educativos que deu a coñecer PISA.

O estudo baséase nos puntos de vista e opinións dos profesores e directores 
de educación secundaria obrigatoria dos 24 países participantes. Son, polo 
tanto, apreciacións subxectivas, aínda que moi relevantes, dado que permi-
ten coñecer como perciben estes o ambiente no que traballan, que é o que 
os motiva e como levan á práctica as políticas educativas vixentes. 

Velaquí os datos máis salientables:

Idade do profesorado

Un terzo dos profesores españois de ESO ten máis de 50 anos. Na maio-
ría dos países do estudo, esta variable sitúase entre os 30 e os 49 anos, 
mentres que a media TALIS está arredor do 30%. Os máis desenvolvidos 
dan unha elevada porcentaxe de maiores de 50 anos. Tamén hai máis pro-
fesoras que profesores, pero menos directoras. A media de profesoras si-
túase preto do 70%. En España obsérvase un maior equilibrio entre un e 
outro sexo (o 56,9% son mulleres) como ocorre en Dinamarca, Noruega ou 
México. Non obstante, a porcentaxe de directoras no noso país é do 40%, 
próximo á media. Só en Polonia e Brasil hai unha elevada proporción de 
centros dirixidos por persoas de sexo feminino. 

Estabilidade no posto

En canto á estabilidade no posto de traballo, o número de anos de expe-
riencia do profesorado español é moi parecido á media. Un terzo ten máis 
de 20 anos de experiencia, e dous terzos máis de 10. Ademais, en todos os 
países preto do 85% dos profesores goza de estabilidade na profesión.

Apoio administrativo e pedagóxico

O apoio administrativo ao profesorado en España é semellante á media 
da OCDE, pero o pedagóxico é inferior. A participación dos docentes es-
pañois en actividades de formación dá valores moi altos, practicamente 
do 100%, cunha media de 25 días ao ano dedicados a tarefas formativas, 
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fronte aos 17 da OCDE. Aínda así, un elevado número de directores con-
sidera que a preparación pedagóxica dos seus profesores é insu*ciente. 
Máis do 30% dos directores de México, Italia, España, Brasil e Irlanda sinala 
que esta falta de cuali*cación se pode debe a que a formación inicial e 
permanente do profesorado de secundaria ten un carácter máis cientí*co 
que pedagóxico e didáctico.

Orientación ao profesorado de novo ingreso

A orientación e a formación que reciben os novos profesores ao iniciar o 
seu traballo na aula, son moi escasas en España. En Brasil case tres cuartas 
partes do profesorado exercen en centros sen programas de formación 
inicial ou orientación especí*ca no posto laboral. En México e España esta 
cifra supera o 60%, o que contrasta co que acontece en Bélxica, Irlanda ou 
Portugal.

Papel do educador

Os profesores consideran o seu labor máis como apoio e guía da apren-
dizaxe que como transmisión de información. Esta é unha visión domi-
nante nos países do norte e oeste de Europa, Escandinavia, Australia e 
Corea, e menos dominante no sur, aínda que tamén en Portugal e España 
son maioría, por escasa diferenza, os profesores que se inclinan por esta 
metodoloxía fronte á de tipo máis tradicional. Entenden, ademais, que a 
investigación individual e conxunta, e os cursos para novas titulacións, te-
ñen unha grande repercusión no seu traballo, pero a participación nestas 
actividades é escasa.

De todos os países participantes no estudo, só en Italia o número de pro-
fesores que cren que a súa tarefa fundamental é transmitir coñecementos 
aos alumnos e ensinarlles as solucións correctas, supera aos partidarios do 
punto de vista construtivista. 

Non se percibe porén unha coherencia entre as perspectivas construtivis-
tas e as formas de traballo adaptadas ás necesidades individuais e ás ac-
tividades que requiren unha participación máis activa dos alumnos. Máis 
ben hai unha correlación inversa, e en todos os países os profesores ten-
den a utilizar principalmente actividades estruturadas para o conxunto da 
clase, tales como resumir o aprendido anteriormente, corrixir os deberes, 
explicar un tema, realizar exercicios na aula que logo se revisan, etc. Estas 
son prácticas especialmente frecuentes en Irlanda, Italia, Portugal, Bélxica 
(Fl) e España.

En xeral, adoitan intercambiar e coordinar ideas e información con máis 
frecuencia que colaborar directamente. Este desfasamento é máis acusa-
do en España, Bélxica e Brasil. Non obstante, segundo a OCDE, potenciar 
este tipo de colaboración podería mellorar a e*cacia das ensinanzas. 

Uso do tempo na clase

Os profesores españois empregan o 75% do seu tempo en ensinar, algo 
menos que a media. En xeral, dedican entre un 10 e un 20% a manter a 
orde na clase (pouco máis do 15% en España) e cerca do 10% a tarefas 
administrativas, o que vai en detrimento da actividade lectiva. 
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TALIS con*rma que o tempo efectivo destinado á ensinanza se ve favo-
recido, en boa medida, por un clima positivo na aula. Non obstante, esta 
relación non se cumpre en todos os países, particularmente en España e 
Portugal, onde o tempo empregado no ensino está moi próximo á media, 
pero o índice que ofrece o clima da clase é o máis modesto dos países 
considerados.

Clima da clase

TALIS deixa patente que onde son máis frecuentes os posicionamentos 
construtivistas hai un ambiente de aula máis positivo e unha maior discipli-
na. En contraste, naqueloutros nos que prevalece un modelo de transmisión 
directa do coñecemento respírase unha atmosfera menos favorable. Nesta 
segunda situación aparece España, xunto a Bélxica, Noruega, Portugal e 
Polonia. Aínda así, o estudo sinala que tanto os modelos máis construtivis-
tas como os máis favorables á transmisión directa, cando son *rmes, teñen 
unha asociación positiva coa autoe*cacia. 

Satisfacción e e#cacia

En canto ao grao de satisfacción no traballo, as diferenzas entre países 
non son moi acusadas. Os profesores noruegueses son os máis satisfei-
tos e os que din ser acredores dunha maior e*cacia. A consideración dos 
españois neste punto é, polo xeral, baixa, o que pode deberse, en parte, 
ao seu carácter autocrítico. Pero a satisfacción polo seu traballo acada un 
valor superior á media.

Avaliación do profesorado

En España e Italia a metade dos profesores non é avaliada. Salvo en Italia, 
España, Portugal e Irlanda, máis do 80% informa que eles e as súas escolas 
son valorados e reciben a información apropiada, o que contribúe a me-
llorar o seu labor e a introducir cambios en aspectos especí*cos dos seus 
métodos de ensino. Esta percepción positiva da maioría dos profesores 
pode contribuír a que se venzan resistencias e a que se reduza a preocu-
pación pola avaliación, especialmente nos países nos que, como en Espa-
ña, case na metade dos casos non se leva a cabo.

Entre os criterios adoptados para valorar a función docente, a maior im-
portancia parece que se asigna ás prácticas innovadoras, á formación e 
desenvolvemento profesional dos profesores e aos resultados dos alum-
nos. En España, o criterio máis destacado é este último.

Dende o punto de vista da maioría dos directores, tamén a avaliación ex-
terna axuda a mellorar a ensinanza. Neste caso, a porcentaxe de profeso-
res españois cuxas escolas non foron avaliadas é menor e aproxímase á 
media TALIS. Ademais, o estudo con*rma que a cultura de rendemento de 
contas fortalece a avaliación do profesorado.

Hai que destacar que, no termo medio TALIS, tres de cada catro profesores 
din que non reciben recoñecemento por mellorar a calidade docente, ou 
ser máis innovadores. En España non chegan ao 20% os profesores que 
se bene*cian dalgún tipo de satisfacción. Tampouco se sancionan os que 
non se esforzan no seu traballo, ou obteñen reiteradamente resultados 
pobres. 



57

59

R
e

v
is

ta
 G

a
le

g
a

 d
o

 E
n

si
n

o

actualidadeactualidade

TALIS conclúe que é necesario consolidar, e na maioría dos casos estable-
cer, o vínculo entre a avaliación do profesorado e o recoñecemento do 
seu labor.

Liderado

O estudo salienta a importancia do liderado escolar para favorecer a e*ca-
cia do traballo e analiza dous modelos: o administrativo e o pedagóxico. 
España obtén a puntuación máis baixa en liderado pedagóxico. Tampouco 
chega á media no administrativo, supera á de Dinamarca, está próxima á 
de Bélxica, pero a unha notable distancia de Portugal, Italia ou Noruega. 
En calquera caso, TALIS non atopa unha correlación elevada entre os tipos 
de liderado e a actitude de directores ou profesores ante un determinado 
modelo de ensinanza (tradicional ou construtivista). 

Conclusións

Á vista dos resultados, TALIS recomenda:

-
rado cuali*cado e recoñecido.

procesos educativos. 

o rendemento axeitado dos alumnos.

-
vo.

-
cente. 

TALIS conclúe que en moitos países a educación aínda está lonxe de se 
converter nunha “industria do coñecemento”, polo que se precisan direc-
tores e profesores que actúen como unha comunidade profesional, que 
teñan autoridade para actuar, a información necesaria para decidir con 
acerto, e o acceso a sistemas de apoio efectivo que os axuden a afrontar 
os desafíos.


