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RESUM 

El present treball recull els resultats d‟un estudi sobre la incidència de la 

interinitat docent en l‟aprenentatge dels alumnes de les Pitiüses. S‟ha dut a 

terme amb la col·laboració de més de 150 professors de Secundària dels 

centres d‟Eivissa i Formentera, pertanyents a tres col·lectius diferents dins el 

món educatiu: interins, funcionaris de carrera i docents amb responsabilitats de 

direcció com a caps d‟estudi. El marc teòric aborda els conceptes de docència 

plurianual i el rol del tutor/professor com a figura referent dins el procés 

d‟ensenyament-aprenentatge. L‟objecte d‟aquest estudi és determinar si l‟elevat 

índex d‟interinitat que registra aquest territori condiciona l‟aprenentatge dels 

alumnes i en quin sentit ho fa. Com a metodologia de recerca s‟han emprat 

enquestes amb preguntes tancades i obertes per tal de conèixer les 

percepcions dels docents en actiu, que han assenyalat els avantatges i 

desavantatges d‟aquesta realitat. Els resultats permeten afirmar que la 

interinitat condiciona negativament l‟aprenentatge perquè dificulta el 

coneixement dels estudiants i impedeix l‟establiment de vincles que facilitin un 

clima de classe motivador. 

PARAULES CLAU Interinitat, docència plurianual, aprenentatge, looping, tutor 

ABSTRACT 

The present work collects the results of a study on the incidence that the 

teaching interimship has upon the learning teachingof the Pitiusan students. It 

has been carried out with the collaboration of more than 150 Secondary high 

school professors from the centers of Eivissa and Formentera belonging to 

three different collectives in the educational world: interims, career officials and 

teachers with management responsibilities such as heads of study. The 

theoretical framework addresses the concepts of multiannual teaching and the 

role of the tutor/teacher as a benchmark in the teaching-learning process. The 

purpose of this study is to determine whether the high interim index recorded in 

this territory conditions the learning of the students and in what way it does so. 

As a research methodology, surveys have been used with closed and open 

questions in order to know the perceptions of teachers who are active, who 

have pointed out the advantages and disadvantages of this reality. Results 

allow us to affirm that the interimship adversely affects the student learning as it 

difficults students' knowledge and prevents the establishment of links that 

facilitate a motivating classroom climate. 

KEYWORDS Interinship, multiannual teaching, learning,looping, tutor 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L‟elevat percentatge de docents interins dins l‟educació pública no universitària 

a les Pitiüses és una realitat històrica que es perllonga fins a l‟actualitat. Aquest 

percentatge, a Eivissa i Formentera, és molt superior a la mitjana enregistrada 

a l‟Estat espanyol així com a la mitjana autonòmica a Balears, motiu pel qual 

les conseqüències d‟aquest interinatge massiu són, lògicament, més acusades 

a les Pitiüses que a la resta del país.  

 

L‟objecte d‟aquest treball és explorar si aquest elevat grau d‟interinitat docent 

afecta la formació i l‟aprenentatge dels estudiants pitiüsos, així com el seu 

rendiment i resultats acadèmics. Una de les conseqüències principals de 

l‟interinatge a les illes és la constant rotació de professors als centres tant de 

Primària com de Secundària. Els professors interins a les Pitiüses procedeixen 

sovint d‟altres illes (Mallorca i Menorca) o de la Comunitat Valenciana. Com a 

resultat d‟aquesta circumstància, molts docents tornen als seus llocs d‟origen 

tan aviat com han assolit els requisits necessaris per fer-ho. Així, els tutors dels 

alumnes d‟Eivissa i Formentera sovint canvien cada curs, de la mateixa forma 

que canvia bona part dels equips docents com a conseqüència d‟aquestes 

migracions vinculades a l‟interinitat.  

 

Als darrers anys, només els pactes signats amb la conselleria d‟Educació han 

obligat aquests docents a romandre al mateix centre de les Pitiüses durant dos 

cursos consecutius. D‟altra banda, tot i que en alguns casos els interins 

treballen a les Pitiüses durant un major període d‟anys, amb freqüència han de 

canviar de centre cada curs, de forma que és impossible mantenir els vincles 

establerts amb els grups d‟estudiants que tenien assignats el curs anterior. 

 

Com a resultat d‟aquesta situació molts dels estudiants pitiüsos no han tingut el 

mateix tutor durant més de dos cursos en tota la seua etapa formativa. De fet, 

hi ha casos d‟alumnes que han tingut un tutor per cada any d‟estudis cursat.  
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La hipòtesi que tracta de comprovar aquest treball és que les circumstàncies 

d‟excessiva interinitat que es donen a les illes perjudiquen el necessari 

establiment de vincles entre professors i alumnes i impedeixen que els 

estudiants gaudeixin dels avantatges que la docència plurianual comporta. És a 

dir, que la interinitat no només condiciona la qualitat de vida dels docents que la 

pateixen, sinó que influeix negativament en els alumnes que són l‟element 

central del sistema educatiu. 

 

2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. La interinitat 
 

A Espanya existeixen dues vies per accedir a la professió docent: la del 

concurs-oposició i la dels contractes d‟interinitat. Segons definia l‟Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) al seu informe 

„Atreure, seleccionar, formar i retenir professorat de qualitat‟, els contractes 

d‟interinitat no disposen dels avantatges inherents al lloc de funcionari públic: 

continuïtat, mobilitat, salari, etc. i estan configurats amb la finalitat de cobrir 

places vacants pendents de dotació, així com la suplència en baixes de 

caràcter temporal. A les Pitiüses, els percentatges d‟interinitat dins el col·lectiu 

docent són tan elevats que condicionen el funcionament dels centres educatius. 

 

Però els docents, encara que ho siguin amb caràcter temporal i pateixin 

inestabilitat laboral, tenen un paper molt important a la formació dels joves, no 

només des d‟una perspectiva acadèmica, sinó en la formació de la seua 

personalitat i la seua forma d‟enfrontar la vida. 

 

2.2. El rol del docent 
 

Un altre factor determinant per establir la conveniència de mantenir els 

professors amb el grup-aula durant més d‟un curs i evitar la inestabilitat que 
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suposa per als alumnes la rotació dels interins és la funció dins l‟aula del 

professor, i en concret del tutor, per les seues implicacions en l‟aprenentatge 

dels joves.  

 

Sánchez Sánchez, García Isidro, Sánchez Pérez i Sánchez Sánchez (1997) es 

centren en la rellevància del rol del docent per als adolescents i destaquen la 

influència que té el professor com a líder formal del grup d‟alumnes. 

Assenyalen que el funcionament social de cada grup-aula està mediatitzat pel 

clima de classe, el sistema d‟avaluació utilitzat per cada professor, les normes 

presents i les relacions que s‟estableixen entre el professor i els seus alumnes. 

Per tot això, aquests autors consideren el professor com a element fonamental 

del qual depèn en gran part el control de tots els anteriors factors per tal que en 

l‟aula s‟estableixi un adient entorn social, que afavoreixi el treball, la motivació 

dels alumnes i atengui les seues necessitats. 

 

La comunicació bidireccional és, per a ells, la principal eina per afavorir 

l‟aprenentatge. Des d‟aquesta perspectiva, consideren que el contingut 

d‟aquesta comunicació no ha de ser només intel·lectual (transmissió de la 

informació corresponent a cada matèria), sinó que ha d‟estar guiat per 

l‟expressió de patrons afectius que atorguin un marc positiu a la relació 

establerta entre professor, alumnes i continguts transmesos. Sánchez et al. 

(1997) opinen que si els continguts expressen acceptació de les capacitats de 

l‟alumne, consideració dels seus interessos i necessitats, i reforcen allò que pot 

fer es contribuirà a una major fluïdesa dels processos d‟ensenyament i 

aprenentatge. Aconseguir aquesta afectivitat pot ser una tasca de mesos, però, 

una vegada aconseguida, el més raonable seria mantenir els vincles i el clima 

de classe intentant perllongar-los i aprofitar-los durant el màxim temps possible.  

 

Els autors destaquen que és responsabilitat dels professors i del tutor assolir un 

clima facilitador de les relacions, perquè influeix directament en els resultats 

educatius. Sembla evident que una relació a llarg termini afavorirà més la 

consecució d‟un clima de treball adient que una relació on tots els membres 
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són coneixedors de la reduïda temporalitat de la mateixa i, per tant, no 

s‟esforçaran per aconseguir que sigui efectiva. 

 

Per a Sánchez et al .(1997, p. 38) “cada alumno sería una entidad 

independiente, que tiene una historia personal, académica y social única”. 

Consideren, a més, que el procés de desenvolupament humà, amb la 

transformació i adquisició de noves capacitats, es nodreix de diferents 

influències que tenen un elevat significat educatiu. Motiu pel qual assenyalen 

l‟institut com un entorn privilegiat per continuar amb el desenvolupament 

integral de les competències dels adolescents, un desenvolupament en el qual 

el model que suposen els professors tindrà una funció significativa.  

 

Sánchez et al. (1997, p. 39) conclouen que “los valores, actitudes y 

disposiciones afectivas hacia los acontecimientos del mundo son contenidos 

educativos de primer orden para el desarrollo de los alumnos como personas”. 

No obstant això, aquests investigadors entenen que només es garanteix 

coherència en el treball amb aquests continguts si existeix implicació del 

conjunt de professors del centre introduint els mateixos objectius en totes les 

àrees. Aquesta implicació és difícil d‟aconseguir quan la fluctuació dels docents 

és constant i el nombre de migracions tan elevat com a les Pitiüses. 

 

2.3. Avantatges i desavantatges de la docència plurianual 
 

Les reflexions i investigacions sobre la incidència directa de la interinitat en 

l‟aprenentatge dels alumnes són escasses, però existeix un ampli marc si 

l‟aproximació a aquesta qüestió es duu a terme des d‟altres perspectives com 

la dels beneficis de l‟anomenat looping o docència plurianual o la importància 

de la figura del professor en el funcionament dels grups d‟alumnes. 

 

El terme looping o bucle va ser encunyat per Jim Grant, un dels autors de „The 

looping handbook‟ (1996), però fa referència a una pràctica, en absolut nova, 

també anomenada aprenentatge continu (continous learning), grups persistents  
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o docència plurianual. El looping en educació es defineix com la pràctica de 

mantenir els grups d‟estudiants junts amb el mateix professor durant dos o més 

cursos de forma que la progressió al llarg de la seua vida acadèmica es faci 

conjuntament amb el docent. 

 

En la seua investigació sobre la pràctica del looping per a l‟Association for 

Middle Level Education (AMLE), Thompson, Franz i Miller (2009) assenyalen 

que el bucle, com a pràctica educativa, ha existit durant segles a Alemanya, 

Japó i Itàlia, països on el looping es desenvolupa als centres d‟educació 

primària i també als de secundària. Als Estats Units, on aquesta pràctica està 

bastant implantada, la docència plurianual va ser introduïda a començaments 

del segle passat mitjançant el concepte „comunitat d‟aprenents‟. 

 

El Laboratori Regional d‟Educació de la Universitat de Brown assenyalava en 

1998 que els grups que han adoptat la docència plurianual acostumen a 

promoure junts entre dos i cinc anys, tot i que el període més freqüent utilitzat 

pels centres educatius és de dos cursos. L‟estudi universitari apunta que la 

docència plurianual presenta nombrosos avantatges tant per als alumnes com 

per als professors i enumera entre els beneficis acadèmics d‟aquesta estratègia 

educativa el temps que guanyen els professors i la millora del seu coneixement 

de les fortaleses i debilitats de cadascun dels alumnes. 

 

Thompson et al. (2009) amplien aquests avantatges i asseguren que d‟ells es 

beneficien també les famílies. Específicament, aquestes autores classifiquen 

els beneficis de la docència plurianual en tres àrees: temps (1), relacions (2) i 

suport i participació dels estudiants (3). Consideren que el „bucle‟ proporciona 

temps addicional, millora l‟ensenyament i l‟avaluació. Així mateix, afegeixen 

que l‟estabilitat que ofereix aquest sistema millora les relacions entre el 

professor i els alumnes, així com les relacions entre els mateixos estudiants i 

aquelles que s‟estableixen entre el professor i les famílies. A més, afirmen 

també que la docència plurianual augmenta el compromís de professors, 

estudiants i pares. 
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Quant a l‟estalvi i la millora de la gestió del temps, les autores citen diferents 

investigadors per a sostenir aquesta afirmació. Asseguren que el coneixement 

dels professors sobre els punts forts i febles dels seus alumnes els permet 

començar l‟ensenyament immediatament al segon curs del cicle de looping 

(Crosby, 1998; Elliot & Capp, 2003; Simel, 1998), sense haver de passar per 

l‟habitual període d‟adaptació i coneixement del grup que sovint suposa 

diverses setmanes. Per la seua banda, Rasmussen (1998) recorda el 

plantejament de Grant (1996), segons el qual amb la docència plurianual els 

professors tenen menys transicions a fer al començament de l‟any escolar i 

poden introduir immediatament els temes dels currículums. Grant apunta que 

establir rutines i expectatives a l‟aula pot trigar de tres a sis setmanes al 

començament de l‟any escolar i considera que el looping, literalment, compra 

temps. 

 

Hi ha experts que afirmen que els professors poden preparar-se de forma més 

eficaç el curs següent gràcies al seu ampli coneixement dels alumnes (Cistone 

& Shneyderman, 2004; Elliot & Capp, 2003; Simel, 1998). Com a resultat, els 

docents estimen que es guanya un mes de temps d‟ensenyament durant el 

segon any del „bucle‟. Asseguren també que els estudiants inclosos a 

programes de docència plurianual són menys propensos a necessitar reforç o 

serveis educatius especials (Forsten et al., 1997). 

 

Pel que fa a les relacions, es considera que les desenvolupades dins una aula 

plurianual conviden els alumnes a connectar de forma més significativa, fent 

que aprenguin a construir el coneixement junts, així com a resoldre problemes i 

assumir riscos en el seu aprenentatge de forma conjunta (Laboratori Regional 

d‟Educació del Nord-est i de les illes de la Universitat de Brown, 1997; 

Westerfield, 2009). 

 

D‟altra banda, s‟entén que el clima emocional creat en l‟entorn plurianual 

conrea la competència social dels estudiants i que, en els casos d‟aquells amb 

necessitats educatives especials i dels nouvinguts, experimenten una millora a 
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causa del fort sentiment de pertinença (Laboratori Regional d‟Educació del 

Nord-est i de les illes de la Universitat de Brown, 1997). En definitiva, es 

considera que les relacions creades durant el primer any del looping fan que el 

segon curs flueixi amb suavitat, donant suport a l‟idea que les relacions 

significatives tenen un impacte directe en l‟aprenentatge (Cistone & 

Shneyderman, 2004; Comer, 2001; Pratt, 2009).  

 

S‟assumeix que la relació entre professor i alumne és un component vital d‟una 

aula efectiva i, en paral·lel, una millor relació entre pares i professors, tan 

necessària a l‟educació secundària a Espanya, pot donar lloc a una participació 

activa dels pares i, com a conseqüència, majors nivells d‟assoliments per part 

dels alumnes. Rasmussen (1998) arriba a la conclusió que els pares dels 

estudiants que tenen el mateix docent durant més d‟un curs es senten més 

còmodes parlant amb els professors i s‟involucren més.  

 

Crosby (1998), professora participant en el sistema de docència plurianual a 

Massachusetts, considera que la solidesa de les relacions professor/alumne no 

només beneficia als escolars de Primària sinó que pot comportar molts 

avantatges per als adolescents. Afirma que la confiança que un estudiant té en 

un professor pot arribar a ser encara més important a mesura que els nens es 

converteixen en adolescents: "They ask you questions they don't always think 

they can ask their parents […] and because you know them so well you can 

observe any changes in behavior that might indicate problems, such as drug or 

alcohol abuse".1 

 

Quant al suport i compromís dels estudiants, McAteer (2001) va trobar que 

els estudiants que romanien més d‟un curs amb el mateix professor eren més 

feliços en la tardor del segon curs que la resta de grups. Es considera que amb 

la progressió conjunta de docent i estudiants augmenta l‟assoliment acadèmic 

                                                 
1  “Et fan preguntes que no sempre s‟atreveixen a fer als seus pares … i, com que els 
coneixes tan bé, pots observar canvis en el seu comportament que puguin indicar l‟existència 
de problemes com l‟abús de drogues o alcohol” 
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dels aprenents, s‟aconsegueix un alt grau d‟assistència i es redueixen les 

incidències conductuals. Les investigadores de la Universitat Estatal de 

Mississipí conclouen que el coneixement profund de les habilitats dels 

estudiants es guanya amb el pas del temps. Per tant, consideren que la 

inversió del temps, el cultiu de les relacions i el compromís perllongat associats 

a la docència plurianual afavoreixen un entorn acadèmic en el qual la majoria 

de la gent floreix. 

 

Com a possibles desavantatges de la docència plurianual, els estudis 

consultats assenyalen el risc que els professors esgotin totes les seues 

habilitats pedagògiques el primer any del cicle i la necessitat que l‟equip directiu 

vetlli per tal d‟evitar que aquest grup es converteixi en una aula tancada. Un 

dels principals inconvenients afectaria els estudiants que s‟incorporin a l‟aula 

després d‟establerta la „pertinença‟. 

 

D‟altra banda, els pares mostren preocupació respecte a la possibilitat que els 

seus fills romanguin a una aula amb un professor ineficient durant dos o més 

anys, a la vegada que els professors es mostren preocupats d‟haver de 

mantenir aquesta relació de llarga durada amb estudiants o pares difícils. 

Thompson et al. (2009) consideren que els efectes negatius dels possibles 

desavantatges poder ser reduïts amb una planificació acurada. 

 

Grant (1996) coincideix en les inquietuds plantejades amb anterioritat respecte 

a la docència plurianual, les enumera i ofereix una possible resposta a 

cadascuna d‟elles. Respecte a la possibilitat que hi hagi un conflicte de 

personalitat entre un alumne i un professor, assegura que s‟ha de moure 

l‟estudiant a una altra classe, tot i que altres experts apunten que aquesta és 

una darrera solució i que abans s‟ha de tractar de formar i habilitar el docent 

per reconduir la situació. 

 

Als pares que temen que el seu fill tingui un mal professor i hagi de romandre 

amb ell durant dos anys, els informa que és tasca de l‟escola assegurar-se que 
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no hi hagi un professor inadequat que imparteixi classes al centre i molt menys 

durant dos anys.  

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Tot i la dificultat existent per trobar anàlisis sobre la repercussió de la 

inestabilitat docent en el desenvolupament acadèmic i personal dels estudiants, 

sí que abunden els estudis sobre la influència dels docents en el rendiment 

acadèmic dels seus alumnes i les característiques que els professors han de 

tenir per aconseguir un bon clima d‟aula que permeti fixar coneixements i 

consolidar actituds positives. 

 

Així, García-Martín i Cantón (2016) asseguren que al llarg del temps el 

rendiment acadèmic, entès com l‟assoliment d‟objectius i aprenentatges per 

part de l‟alumnat, s‟ha intentat explicar en funció de les característiques i 

aptituds dels alumnes, quan hi ha altres factors que tenen un pes decisiu. 

Inclouen entre aquests factors la implicació i la preparació dels professionals de 

l‟educació, factors que es presenten amb major facilitat en docents 

experimentats, amb una trajectòria lligada a un projecte de centre.  

 

Al seu treball aquestes autores assenyalen que per reduir les taxes 

d‟abandonament i fracàs escolar és necessari que els centres educatius 

afavoreixin majors nivells de rendiment i apunten com a propostes a 

implementar “el establecimiento de adecuados climas afectivos familiares y 

escolares y el fomento de relaciones positivas y continuadas entre los centros y 

las familias” (p. 2195). Aquests climes i aquestes relacions necessiten temps 

per generar-se i consolidar-se, però la interinitat i la mobilitat constant dels 

professors no contribueixen a fomentar la confiança per desenvolupar aquest 

tipus de relacions amb les famílies. 

 

També Mirete, Soro i Maquilón (2015) destaquen el preocupant índex 

d‟abandonament escolar existent a Espanya (amb xifres molt alarmants a 
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Balears) i analitzen els factors motivacionals i les estratègies educatives que 

poden incidir en la qualitat de l‟aprenentatge dels estudiants. Estudis previs 

d‟alguns d‟aquests autors evidenciaven que la qualitat de l‟aprenentatge dels 

alumnes està directament relacionada amb la qualitat de l‟ensenyament del 

professor i, a la investigació de 2015, consideren que el professorat és un 

element clau a l‟hora d‟analitzar el fracàs escolar, ja que la figura del docent 

resulta fonamental per al desenvolupament personal i acadèmic de l‟alumne i 

s‟erigeix com a referència per als estudiants. En el mateix sentit es postulen 

Barragán et al. (2016) quan conclouen que el rendiment acadèmic de 

l‟estudiant té una estreta relació amb les estratègies d‟aprenentatge i el 

lideratge docent, ja, que, entenen, els docents juguen un paper fonamental a 

l‟hora d‟ensenyar els alumnes a desenvolupar les seues pròpies estratègies 

d‟aprenentatge. 

 

Reforçant l‟assenyalat per García-Martín i Cantón (2016); Mirete et al. (2015) 

recorden la conclusió de Pérez-Díaz, Rodríguez i Sánchez (2001) sobre 

l‟existència d‟una relació directa entre els resultats acadèmics dels estudiants i 

la percepció de vàlua professional que tenien els seus pares respecte els 

docents. En aquesta mateixa anàlisi s‟apuntava que les expectatives que els 

professors tenen sobre els seus alumnes influeixen en els resultats acadèmics 

d‟aquests. Aquesta tesi reforça la idea que un enfortiment de la relació entre 

alumnes i professors i del vincle entre docents i famílies millorarà el rendiment 

dels estudiants i això, a la vegada, contribuirà a millorar les relacions. 

 

Per la seva part, García-Martín i Cantón (2016) parlen de „l‟efecte escolar‟ 

entès com la mesura de l‟efecte d‟una escola individual sobre els resultats dels 

seus alumnes (citant a Murillo, 2005) i assenyalen que l‟escola és una institució 

social, cultural i política multifuncional (com va enunciar Zorrilla, 2009) que té 

importants conseqüències en el rendiment acadèmic dels estudiants. Recorden 

que el centre escolar, a escala organitzativa, i els docents, a títol individual, 

poden construir metodologies en funció del context del seu alumnat (segons 

apuntaven Meneses, Morillo, Navia i Grisales, 2013) i afegeixen diferents 
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factors que incideixen en el rendiment acadèmic de l‟alumnat: l‟organització 

curricular de la institució educativa, els anys d‟experiència, l‟antiguitat del centre 

i el nivell educatiu dels docents, entre d‟altres.  

 

Assenyalen també que l‟OCDE, ja en 2011, va suggerir la implementació de 

programes de preparació de líders per a les escoles amb baix rendiment i 

incentius per a retenir els líders en aquestes escoles, fomentar les relacions 

positives entre els professors i els alumnes, millorar la relació de les escoles 

amb els pares i la comunitat, i garantir estratègies d‟aprenentatge efectiu a 

l‟aula, sempre amb l‟objectiu de reduir les taxes actuals d‟abandonament i 

fracàs escolar. 

 

L‟article 45 de la „Recomanació conjunta de l‟OIT i la Unesco relativa a la 

situació del personal docent‟ (1966) afirma que l'estabilitat professional i la 

seguretat de l'ocupació són indispensables tant per a l'interès de l'ensenyament 

com per al personal docent i haurien d'estar garantides fins i tot quan es 

produeixin canvis en l'organització tant del conjunt com d'una part del sistema 

escolar. No obstant això, l‟informe de l‟OCDE de 2003 apuntava l‟existència de 

65.000 professors interins a Espanya i incidia en la preocupació per aquest 

tipus de vinculació amb el lloc de feina, que havia dut al Consejo Escolar del 

Estado a incorporar reflexions i suggeriments al respecte en l‟informe escolar 

2000-2001. En aquest document s‟instava a les administracions educatives a 

convocar anualment processos selectius de funcionaris docents en tots els 

cossos, entre altres mesures. Aquestes recomanacions no s‟han traduït en 

mesures avui en dia i les xifres de contractació eventual s‟han duplicat. 

 

Si s‟atén a l‟informe elaborat per CCOO amb motiu de l‟inici del curs escolar 

2017/2018, el document apuntava que a Espanya hi havia 130.030 professors 

interins. És a dir, en 2017, un 26,01% del professorat d‟educació pública no 

universitària a Espanya estava en situació d‟interinitat. 

A les Pitiüses, el portaveu d‟aquesta organització sindical proporcionava xifres 

encara més preocupants: un 40 per cent dels docents d‟Eivissa al curs 
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2017/2018 són interins, mentre que a Formentera els professors en aquesta 

situació són més del 50%. 

 

4. PRÀCTICA 
 

4.1 Contextualització: Situació actual del professorat a les Pitiüses 
 

La interinitat docent és una realitat que han patit les successives generacions 

d‟estudiants dels centres pitiüsos. Aquesta incidència ha estat sempre superior 

en l‟etapa d‟educació secundària, com evidencien M. Agustina García Muñoz i 

Vicent Torres Mora en la seua aportació a l‟Anuari de l‟Educació de les Illes 

Balears 2005. En aquest estudi es constatava una petita reducció del nombre 

d‟interins a les Pitiüses respecte a les xifres enregistrades en els darrers cursos 

de la dècada dels 90. Tot i així, la interinitat era superior als índexs desitjables. 

 

Durant el curs 1997/1998  més del 41% dels mestres de les Pitiüses a Primària 

eren interins. Sis anys després, en el curs 2004/2005,  la xifra havia caigut fins 

al 37%. A Secundària, les dades eren menys esperançadores: hi havia un 45% 

de professors interins en el curs 1997/1998 i el percentatge s‟elevava a 49 

durant el curs 2004/2005. 

 

Per illes, els autors d‟aquesta anàlisi destacaven que al curs 2004/2005 a 

Eivissa el 63,9% del professorat de Primària tenia plaça definitiva, mentre que 

en Secundària era el 52,9% dels docents. A Formentera, els docents fixos 

aquell curs eren el 51,8% a Primària i només el 24% a Secundària. 

 

García i Torres assenyalaven a la seua anàlisi que els nivells d‟interinitat 

afectaven l‟estabilitat dels claustres i la continuïtat dels projectes educatius dels 

centres. Afegien que els pactes (temporals) signats entre la conselleria 

d‟Educació del Govern balear i el professorat havien donat cert grau 

d‟estabilitat, però alertaven de la necessitat de cercar fórmules per aconseguir 
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que els professors amb plaça en propietat romanguessin a les Pitiüses en 

comptes de fer servir aquestes illes com a pont cap a altres destinacions.  

 

Aquests autors apuntaven en 2005 l‟existència d‟una tendència positiva donat 

que llavors el percentatge d‟increment en la contractació de professors era 

superior a l‟increment de l‟alumnat. Les xifres posteriors evidencien que la 

tendència va revertir i 13 anys després aquesta millora no s‟ha consolidat. 

 

En 2010, Fernández va exposar en aquest mateix anuari que el professorat 

d‟Eivissa és un dels més joves de totes les comunitats autònomes i que, a 

Formentera, la mitjana d‟edat és encara inferior. Aquest baix grau d‟envelliment 

docent l‟atribueix en part a l‟alt percentatge d‟interins i a la prevalença d‟un 

important nombre de docents procedents de fora l‟illa. Al seu estudi, Fernández 

aporta dades del curs 2006/2007, quan el 62,4% dels educadors tenien menys 

de 40 anys. 

 

Aquest article situa la interinitat aquell curs en un 14% a Primària i un 38,5% a 

Secundària. Segons explicava, s‟havia produït una gran millora a Primària com 

a conseqüència de la gran convocatòria d‟oposicions enregistrada en els 

darrers cursos, millora que també havia afectat l‟educació secundària encara 

que en menor mesura. Així i tot, advertia que l‟estabilització de les plantilles 

podia quedar anul·lada perquè molts dels docents que havien aprovat 

oposicions procedien del País Valencià i de Mallorca, motiu pel qual molts d‟ells 

retornarien als seus llocs d‟origen. Fernández denunciava l‟alt grau 

d‟inestabilitat, tot i el creixement que el nombre de professors havia 

experimentat entre 2000 i 2010, i destacava els pactes d‟estabilitat educativa 

com a element que havia reduït l‟impacte negatiu d‟aquesta inestabilitat. 

Paral·lelament plantejà dues línies de recerca que excedeixen aquest treball 

però podrien ser objecte de futures investigacions: l‟existència d‟un dèficit de 

professorat eivissenc i les raons per les quals la professió d‟ensenyant no té 

l‟atractiu suficient en la societat de l‟illa. 
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Així mateix, apunta com a possibles vies de treball la manca de quantificació 

del nombre de professors procedents d‟altres indrets que fan feina a les 

Pitiüses, la identificació de la seua procedència exacta i el nombre d‟anys que 

han fet feina a les Pitiüses, ja que aquestes dades permetrien fer 

consideracions sobre l‟evolució de les plantilles dels centres educatius. 

 

Les xifres d‟interinitat del curs 2017/2018 evidencien que aquest problema 

estructural del sistema educatiu balear no ha estat encara resolt, per contra el 

percentatge d‟interins continua sent preocupant a ambdues illes. 

 

Segons les dades facilitades per la direcció general de Personal Docent del 

Govern balear, a 7 de setembre, una setmana abans del començament del curs 

escolar 2017/2018, a Eivissa hi havia 973 docents funcionaris de carrera i 770 

interins, és a dir, un 44,1%. La distribució en funció dels cossos seria la 

següent: 

 

- Primària: 562 funcionaris de carrera i 323 interins. 36,4% interinitat. 

- Secundària: 340 funcionaris de carrera i 352 interins. 50,8% interinitat. 

- FP: 49 funcionaris de carrera i 44 interins. 47,3%  interinitat. 

- Règim Especial: 22 funcionaris de carrera i 51 interins. 69,8% interinitat. 

 

A Formentera la situació és més complicada. El nombre total de funcionaris 

interins a l‟illa (75) era superior al de funcionaris de carrera (55), de manera que 

es registrava un 57,6% d‟interinitat. Els docents es repartien així en els 

diferents cossos: 

 

- Primària: 35 funcionaris de carrera i 34 interins. 49,2% interinitat 

- Secundària: 15 funcionaris de carrera i 36 interins. 70,5% interinitat 

- FP: 5 funcionaris de carrera i 2 interins 

- Règim Especial: cap funcionari de carrera i 3 interins 
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Les xifres d‟interinitat proporcionades per l‟STEi al mes de desembre de 2017, 

amb el curs en funcionament i amb les corresponents substitucions de 

funcionaris, són  superiors. A Eivissa eren interins el 48,7% dels docents, en 

concret, 905 de 1856 funcionaris. A Formentera la interinitat arribava al 63,3%, 

83 funcionaris d‟un total de 131. Segons aquest sindicat, aquest curs hi havia 

1.987 docents en actiu a les Pitiüses, dels quals 999 eren funcionaris de 

carrera i 988, professors interins. 

 

4.2 Objectius d‟investigació 
 

- Determinar si la inestabilitat de les plantilles docents dels centres educatius de 

les Pitiüses influeix en l‟aprenentatge de l‟alumnat quant als resultats 

acadèmics i també en l‟aprenentatge conductual i competencial. 

 

- Determinar si el professorat pitiús té la percepció que la interinitat influeix 

positiva o negativament en la formació dels alumnes. 

 

- Determinar si l‟alt grau de mobilitat dels docents perjudica o beneficia la 

relació amb les famílies, la convivència als centres, el desenvolupament de 

projectes educatius i l‟establiment de vincles motivadors entre els professors i 

els estudiants. 

 

- Comprovar si la percepció d‟aquestes circumstàncies varia en funció de la 

situació personal del docent: interins, funcionaris amb plaça pròpia i docents 

amb responsabilitat directiva. 

 

- Comprovar si els professionals de l‟educació d‟aquestes dues illes 

coincideixen amb la percepció dels experts quant al període de temps que els 

professors haurien de romandre amb un grup per optimitzar l‟efectivitat de 

l‟ensenyament.  
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- Esbrinar quins són per als docents en actiu els avantatges i desavantatges de 

la interinitat. 

 

- Recollir dades sobre la procedència dels interins i el nombre d‟anys que han 

fet feina, així com la seua voluntat de desenvolupar o no les seues trajectòries 

professionals a Eivissa i Formentera per determinar la possible evolució de la 

interinitat. 

 

4.3. Metodologia 
 

El mètode emprat per desenvolupar la recerca corresponent a aquest treball és 

l‟enquesta, principal metodologia en les investigacions observacionals i una de 

les més comunes per a l‟obtenció de dades estadístiques. 

 

L‟enquesta, segons Dalenius (1988, p.17) és la recollida sistemàtica de dades 

de poblacions o de mostres de poblacions, per mitjà de qüestionaris personals 

o altres instruments de recollida, especialment quan es refereixen a grups de 

persones amplis o dispersos. Ballester (2001) recorda que a l‟àmbit de les 

ciències socials aquesta definició pot ser matisada amb les característiques 

que han de tenir les enquestes segons Fowler (1993): 

- Absència de manipulació o intervenció per part de l‟investigador. 

- El seu objectiu preferent és obtenir dades quantitatives, per descriure 

aspectes rellevants de la població d‟estudi a partir de les seues respostes. 

- El principal medi de recollida d‟informació són les preguntes organitzades en 

un qüestionari, constituint les respostes les dades per a l‟anàlisi. 

- La informació es recull únicament sobre una fracció de la població, 

representativa d‟aquesta, denominada mostra. 

 

Al seu manual sobre les bases metodològiques de la investigació, Ballester 

destaca que hi ha dos tipus fonamentals d‟enquestes, descriptives o analítiques 

(Cochram, 1977; Abramson, 1990), tot i que en el camp de la investigació 

educativa aquesta distinció no es sol emprar, ja que ambdós propòsits 
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conflueixen. Amb aquest context, es pot dir que el mètode emprat en aquest 

treball sobre la incidència de la interinitat en els alumnes és l‟enquesta mixta, 

donat que d‟una banda existeix l‟objectiu d‟obtenir informació i dades 

estadístiques d‟un gran grup (enquesta descriptiva), però també la voluntat de 

comparar entre subgrups (interins, docents amb plaça i docents amb 

responsabilitat directiva) per analitzar diferències (enquesta analítica). En 

aquest estudi s‟han fet servir tècniques pròpies de la metodologia quantitativa 

amb l‟objectiu de descriure les percepcions dels diferents agents implicats. 

 

4.4. Participants 
 

Els enquestats han estat docents en tres situacions diferents dins el món de 

l‟ensenyament. D‟una banda s‟ha remès un qüestionari a tots els caps d‟estudi 

dels centres públics d‟educació secundària d‟Eivissa i Formentera. S‟ha 

considerat que la seua perspectiva, com a membres dels equips directius, 

responsables en l‟organització dels centres i, en concret, en la gestió del 

personal docent, els permet tenir informació i opinions justificades sobre el 

paper que juguen els interins als instituts i les possibles vies per a millorar la 

situació actual. Dels 13 caps d‟estudi de Secundària enquestats n‟han respost 

11, el que suposa un 84,6% de la totalitat d‟aquest col·lectiu. 

 

En segon lloc s‟ha volgut comptar amb les aportacions dels docents en situació 

d‟interinitat per conèixer els inconvenients i avantatges del seu tipus de 

contractació, però no exclusivament des del punt de vista de la seua situació 

personal i laboral, un aspecte més estudiat i sobre el qual és possible trobar 

més bibliografia, sinó en referència als seus alumnes i la empremta que la seua 

relació amb ells deixa. Donades les limitacions temporals i de recursos per a 

l‟elaboració d‟aquest treball s‟ha optat per fer feina amb una mostra reduïda de 

la població d‟interins. A les Pitiüses aquest col·lectiu inclou aquest curs a 988 

persones, segons les dades aportades per l‟STEi en desembre de 2017. Tot i 

que l‟objectiu inicial d‟aquest treball era arribar a un 10% del grup poblacional 

d‟interès, les dificultats per a obtenir dades i les limitacions temporals han fet 
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que s‟hagin recollit només 75 qüestionaris de docents interins, el que 

representa una mostra d‟aproximadament el 7,5% de la població. 

 

El tercer col·lectiu enquestat ha estat el dels professors funcionaris de carrera. 

S‟ha considerat que la seua feina, els seus alumnes i el funcionament dels 

centres en els quals treballen es veuen també condicionats per la interinitat de 

molts dels seus companys, per tant, com a coneixedors de la realitat educativa i 

de les circumstàncies dels estudiants s‟ha volgut tenir en compte el seu criteri 

en considerar que podria enriquir les conclusions. Quant al nombre 

d‟enquestats en aquest col·lectiu s‟ha intentat que fos el mateix que el d‟interins 

per a igualar el pes d‟ambdós sectors impedint que la prevalença d‟un 

condicioni el resultat global de les enquestes. D‟altra banda, s‟ha entès que, 

donat que a Eivissa el percentatge d‟interins i funcionaris de carrera és 

pràcticament del 50% i a Formentera fins i tot el nombre d‟interins és superior al 

de funcionaris amb plaça, els docents fixos estaven ben representats amb les 

72 enquestes aconseguides que suposen el 7,2% d‟aquest grup.. 

 

4.5. Instruments de recerca 
 

Per a obtenir dades sobre la situació dels professors interins als centres de 

Secundària d‟Eivissa i Formentera i la percepció sobre la incidència en 

l‟aprenentatge dels estudiants s‟han elaborat tres qüestionaris diferents per a 

caps d‟estudi, docents interins i professors de carrera. Les tres enquestes 

elaborades comencen amb una sèrie de preguntes tancades amb selecció 

d‟opcions seguint les pautes de les escales de Likert (1932) a la qual les 

afirmacions representen les dues categories generals „favorable‟ o 

„desfavorable‟ i l‟enquestat ha d‟indicar el seu grau d‟acord seleccionant una de 

les respostes dins una sèrie graduada de cinc punts que va des de l‟acord total 

fins al desacord total. Les preguntes tancades permeten quantificar la 

informació i processar les dades amb mètodes estadístics que faciliten una 

representació visual dels resultats mitjançant gràfiques. 
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Així i tot, s‟ha entès que en el cas d‟aquesta recerca resultava imprescindible 

incloure també algunes preguntes obertes que permetessin els enquestats 

aportar suggeriments, opinions o solucions amb llibertat. Amb aquesta finalitat 

s‟ha fet servir el model de qüestionari de Google Drive que permet respostes 

curtes de només unes línies o un desenvolupament més extens. Tot i que 

l‟anàlisi, processament i reproducció de les respostes obertes resulta més 

laboriós, s‟ha considerat que la inclusió d‟aquest tipus de preguntes enriquiria 

de forma considerable les conclusions en permetre oferir respostes allunyades 

de qualsevol hipòtesi condicionada i donar, a la vegada, la possibilitat d‟afegir 

posicions no analitzades fins ara pels autors que s‟han aproximat a aquesta 

realitat des d‟un marc teòric. 

 

4.6 Anàlisi de dades  
 

4.6.1. Respostes dels caps d‟estudi 
 

● Dels 11 funcionaris que van omplir aquest qüestionari, sis consideren que la 

interinitat no incideix en l‟aprenentatge dels alumnes. Dins aquest grup, cinc 

estan en desacord amb l‟existència d‟aquesta incidència i un està molt en 

desacord. Només tres dels caps d‟estudi opinen que la interinitat afecta 

l‟aprenentatge i, d‟aquests, només un estaria molt d‟acord amb l‟afirmació.  

 

Gràfic 1. Pregunta 1. Caps d‟estudi 
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● Qüestionats sobre si mantenir el tutor durant més d‟un curs milloraria la 

relació amb les famílies, el 72,7% dels caps d‟estudi responen afirmativament 

(54,5% d‟acord i 18,2% molt d‟acord). La resta (27,3%) no es manifesta ni 

d‟acord ni en desacord. Cap enquestat està en desacord. 

 

Gràfic 2. Pregunta 2. Caps d‟estudi 

 

● La totalitat dels enquestats considera que el coneixement previ dels alumnes 

permetria aplicar estratègies metodològiques adaptades a cada estudiant. En 

aquest punt, les diferències són qüestió de matissos, ja que el 54,5% dels 

professionals està molt d‟acord amb aquesta afirmació i el 45,5% està d‟acord. 

 

Gràfic 3. Pregunta 3. Caps d‟estudi 
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● Un hipotètic vincle entre l‟elevada interinitat de les plantilles docents a Eivissa 

i Formentera i els resultats acadèmics dels estudiants pitiüsos divideix l‟opinió 

dels enquestats, tot i que cap d‟ells es mostra molt d‟acord amb aquesta 

relació. El 27,3% dels caps d‟estudi està d‟acord amb la possible existència 

d‟una connexió entre aquestes dues realitats; un 27,3% dels enquestats no es 

pronuncia ni d‟acord ni en desacord amb aquest supòsit; el mateix percentatge 

(27,3%) dels representants dels equips directius consultats està en desacord i 

un 18,2% no troba cap relació entre els dos fets i es declara molt en desacord. 

 

Gràfic 4. Pregunta 4. Caps d‟estudi 

 

● La cinquena pregunta d‟aquest qüestionari feia referència al nombre de grups 

que tenia cada centre aquest curs i demanava també quants dels tutors 

d‟aquests grups eren professors interins. El nombre de grups variava en funció 

de la dimensió de cada centre oscil·lant entre els 12 i els 40. Quant al nombre 

d‟interins que han exercit de tutors enguany, l‟enquesta revela que, 

comptabilitzant només 10 dels 13 centres públics de Secundària existents a les 

Pitiüses, hi havia 134 professors en aquesta situació. El cas més impactant 

correspon a un centre on 21 dels 22 tutors eren interins durant el curs 

2017/2018, encara que hi ha altres exemples similars d‟instituts on 18 de 22, 11 

de 14 i 9 de 12 tutors eren interins. 
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● Per aconseguir una millor aproximació a la realitat dels centres, es va 

demanar als caps d‟estudi amb quants professors interins comptaven enguany i 

quants d‟ells ja coneixien el seu institut per haver treballat abans. Cinc dels deu 

enquestats assenyalaren que als seus centres hi havia 40 professors interins o 

més. El màxim assenyalat era de 57 interins en un mateix centre. En algun cas 

només 6 dels interins contractats (33 en aquest institut) havien fet feina amb 

anterioritat al mateix centre, tot i que la pauta general és que hi hagi entre 20 i 

30 docents completament nous a cada institut. No obstant això, també es dóna 

la circumstància oposada, ja que en el centre amb major nombre d‟interins, 57, 

50 d‟ells ja havien fet feina allà el curs anterior. 

 

● Les opinions dels directius varien molt quan se‟ls demana quin percentatge 

d‟interins pot assolir un centre sense que afecti el seu funcionament o 

l‟aprenentatge dels alumnes. Hi ha qui pensa que aquesta dada no és 

determinant per a un bon funcionament, per a altre professional el percentatge 

hauria de ser “el mínim possible” mentre que un tercer cap d‟estudis entén que 

aquest tant per cent “depèn de molts factors”. Entre aquells que ofereixen una 

xifra en la seua resposta, només dos coincideixen: el nombre d‟interins no 

hauria de superar mai el 10%. Però hi ha caps d‟estudis que consideren 

admissible tenir un 30, un 50, un 60 i fins a un 90% d‟interins en les seues 

plantilles. 

 

● També hi ha posicionaments dispars quant a la forma que la interinitat dels 

docents condiciona el funcionament dels centres. En aquest cas, són minoria 

aquells que defensen que no hi ha incidència. Dins aquest grup s‟inclouen caps 

d‟estudis que pensen que, si el centre té els seus objectius ben definits, el fet 

que el professorat sigui interí no suposarà cap problema. Altres opinen que, tot 

i que l‟estabilitat seria desitjable, la interinitat no és un factor decisiu en el 

funcionament dels centres, ja que la feina realitzada depèn més de les qualitats 

individuals del professional que de la seua situació laboral.  
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A l‟altra banda es situen els caps d‟estudis que entenen que la interinitat 

suposa un desconeixement inicial tant de l‟alumnat com del centre i que el fet 

que l‟equip directiu tampoc conegui els nous docents dificulta l‟assignació de 

càrrecs. En alguns casos apunten que s‟arriba a necessitar tot un trimestre per 

ensenyar els nous interins el funcionament del centre, la gestió documental, les 

normes durant les guàrdies i sortides, etc. 

 

En aquest segon bloc d‟opinió es situen els docents que opinen que la 

interinitat pot condicionar la continuïtat dels projectes o de determinades línies 

metodològiques que necessiten certa estabilitat del professorat per poder dur-

les a terme en condicions òptimes.  

 

● Dels 11 caps d‟estudi enquestats només un considera que la interinitat té 

pocs desavantatges per als alumnes. El principal desavantatge de la interinitat 

que assenyalen els enquestats és la manca de continuïtat del professorat que 

comporta menys estabilitat per al centre i, sobretot, menys possibilitats 

d‟establir una relació individualitzada amb els alumnes. Alguns enquestats 

detallen més la seua resposta i indiquen que la interinitat afecta greument el 

desenvolupament del pla d‟acció tutorial i tots els aspectes relacionats amb la 

convivència.  

 

Consideren més greu la manca d‟estabilitat quan aquesta afecta els tutors, ja 

que ells coneixen molt bé els seus alumnes. Així i tot, s‟apunta que el 

desconeixement dels estudiants per part dels docents que no són tutors també 

dificulta el seu aprenentatge perquè, tot i que n‟hi ha reunions per traslladar a 

l‟equip docent les necessitats i aptituds de cada estudiant, els professors 

necessiten temps per assolir aquest coneixement i aprofitar-lo. 

 

● Dos dels caps d‟estudi participants en aquesta recollida de dades no han 

trobat avantatges ni desavantatges per als alumnes en la interinitat dels seus 

professors. Els nou restants han pogut enumerar diferents avantatges com una 

major motivació i implicació en les activitats del centre per part dels interins, 
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l‟aportació d‟innovacions metodològiques per la seua formació recent, 

entusiasme i importació de noves idees i projectes que han conegut a altres 

centres educatius pels quals han passat. 

 

● Altra de les qüestions plantejades als caps d‟estudi fa al·lusió als efectes que 

sobre l‟alumnat pot tenir el fet que el seu tutor sigui interí. Sis dels enquestats 

consideren que aquesta circumstància no és determinant o que, en tot cas, 

depèn de la qualitat de cada docent i no del seu estatus laboral. Algun 

assenyala que l‟experiència prèvia del tutor, sigui interí o funcionari, és el factor 

més significatiu i afirma que, en els grups més complicats, augmenta la 

probabilitat que hi sorgeixin problemes quan el tutor és un interí poc 

experimentat. 

 

Altres enquestats presenten com a incidència principal la possibilitat que 

aquests docents no tornin al centre el següent curs i, per tant, la tutoria passi a 

un altre professor que haurà de tornar a conèixer els alumnes. També hi ha qui 

considera rellevant la interinitat docent a l‟hora d‟adjudicar les tutories donat 

que, si l‟equip directiu no coneix les habilitats i caràcter dels docents a principi 

de curs, no es pot adjudicar el grup procurant que les característiques del 

mateix i la personalitat del tutor s‟adaptin. Així, sovint les tutories són fruit de 

l‟atzar i no d‟una anàlisi pedagògica prèvia.  

 

● La majoria dels enquestats, 6 dels 10 que han contestat a la pregunta sobre 

la duració de les tutories, entenen que, idealment, els alumnes haurien de 

conservar el mateix professor o tutor durant dos anys per a optimitzar 

l‟aprenentatge. Dues persones consideren que el canvi de tutor i de perspectiva 

pot ser positiu per als estudiants. 

 

4.6.2. Respostes dels docents interins 

 

● Més del 80% dels professors interins consideren que la inestabilitat laboral 

dels docents incideix en l‟aprenentatge. Hi estan d‟acord amb aquesta afirmació 
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el 42,7% dels 75 enquestats, mentre que el 38,7% hi està molt d‟acord. Només 

dos estan molt en desacord, mentre que el 9,3% (7 professors) estan en 

desacord i el 6,7% (5 professors) no es mostren ni d‟acord ni en desacord. 

 Gràfic 5. Pregunta 1. Interins 

 

● Més de la meitat dels interins (el 56%) considera que haver estat assignats a 

un altre centre ha afectat l‟aprenentatge dels alumnes que tenien el curs 

anterior. El 24% dels interins està molt d‟acord amb aquesta afirmació i el 32% 

hi està d‟acord. El grup majoritari (33%) són els docents que no estan d‟acord 

ni en desacord. La fracció dels que es mostren en desacord és del 10,7%. 

Gràfic 6. Pregunta 2. Interins 
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● La majoria dels interins, més d‟un 80%, considera que poder romandre com a 

professor amb el mateix grup hagués afavorit el desenvolupament dels 

alumnes. Un 45,3% dels enquestats està d‟acord amb aquest plantejament i un 

37,3 hi està molt d‟acord. Els interins que es mostren indiferents són un 9,3%. 

Cinc professors estan en desacord i només un està molt en desacord. 

Gràfic 7. Pregunta 3. Interins 

 

● Mantenir el mateix tutor durant més d‟un curs milloraria la relació amb les 

famílies i afavoriria la seua participació. El 80% dels interins enquestats estan 

d‟acord (37,3%) o molt d‟acord (42,7%) amb aquest enunciat. 10 enquestats es 

mostren indiferents i cinc estan en desacord o molt en desacord. 

 

Gràfic 8. Pregunta 4. Interins 
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● El coneixement previ dels alumnes permetria els docents aplicar estratègies 

metodològiques adaptades a les necessitats de cada estudiant, segons el 92% 

dels professors. Un 48% dels enquestats està molt d‟acord amb aquest 

avantatge i un 44% està d‟acord. Hi ha dos professors que estan molt en 

desacord i quatre que no es posicionen. 

 

Gràfic 9. Pregunta 5. Interins 

 

● Aproximadament el 50% dels interins consideren que hi ha relació entre el 

grau d‟interinitat de les plantilles i els resultats acadèmics. Un 37,3% dels 

professors hi està d‟acord i un 13,3%, molt d‟acord. Els que no es posicionen 

són un 25,3%, el 17,3% es manifesta en desacord i el 6,7%, molt en desacord. 

 

Gràfic 10. Pregunta 6. Interins 
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● Quant al lloc d‟origen dels interins que exerceixen a les Pitiüses, 33 de les 74 

persones que van respondre a aquesta pregunta havien nascut a Eivissa o 

Formentera. És a dir, un 44,5% dels interins són pitiüsos. La major part dels 

interins que no han nascut a aquestes illes procedeixen de la Comunitat 

Valenciana. 20 docents, un 27% dels enquestats, van néixer a València o 

Alacant. El tercer col·lectiu seria el de nascuts a altres illes de l‟arxipèlag balear 

que en aquesta mostra són un 13,5% (9 docents de Mallorca i un de Menorca). 

Als instituts de les Pitiüses treballen també professors procedents de 

Catalunya, Andalusia, Madrid, Múrcia o Castella i Lleó. Aquest grup de docents 

de procedències heterogènies representa el 15% del total dels interins. 

 

Només 55 dels 75 enquestats han volgut explicar quant temps porten exercint 

com a interins a Eivissa o Formentera. D‟aquesta mostra, el 54,5% (30 

professors) treballa a l‟illa des de fa menys de quatre anys. El nombre de 

docents que treballen com a interins a Eivissa des de fa més d‟una dècada 

supera el 21% de la mostra (12 professors). Criden l‟atenció especialment els 

casos de cinc dels enquestats que porten entre 19 i 22 anys treballant a Eivissa 

en situació d‟interinitat. 

 

Els interins enquestats havien d‟explicar també on desitgen desenvolupar la 

seua tasca professional en el futur. Dels 60 docents que han contestat aquesta 

pregunta la major part, 25, són eivissencs que pretenen continuar fent feina a la 

seua illa. Aquest fragment de professorat suposa un 41,6%. Un 25% dels 

professors són valencians o mallorquins que volen tornar a les seues ciutats.  

El 15% dels enquestats són valencians que aspiren a continuar la seua 

trajectòria professional a les Pitiüses. En canvi, cap dels interins mallorquins 

desitja romandre a Eivissa. 

 

Alguns enquestats asseguren que la major part dels professors que van 

aprovar a les darreres convocatòries d‟oposicions han marxat de l‟illa una 

vegada aconseguida la seua plaça, de manera que, afirmen, han estat els 

interins els que han “sostingut el sistema”. Aquests interins suggereixen un 
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canvi en la forma de contractació a les illes que eviti els trasllats massius i 

obligui als docents que vulguin treballar a altres comunitats a opositar en elles. 

Denuncien que, amb l‟actual sistema de contractació, “s‟estan malbaratant 

diners públics per a exportar funcionaris a altres regions”. 

 

● Una altra de les dades que s‟ha intentat esbrinar en aquesta recerca és quant 

de temps porten treballant com a interins els docents, no només en la seua 

etapa a l‟illa sinó durant tota la seua vida professional. Un 33,7% dels 74 

interins que han contestat aquesta pregunta (25 professors) treballen en 

situació d‟interinitat des de fa més de 10 anys. D‟aquests, hi ha alguns docents 

que ja han superat els 20 anys de feina sense aprovar oposicions i un dels 

professors fa 30 anys que treballa com a interí. D‟altra banda, un 37,8% dels 

interins (28 enquestats) fa tres anys o menys que fan feina. 

 

● Encara que hi ha casos de docents que asseguren haver fet feina a un 

nombre superior d‟instituts, la major part dels enquestats (47 de 75) ha 

desenvolupat la seua tasca a quatre centres educatius o menys. 

 

● Dels 75 professors interins enquestats més del 50% (38 docents) no ha tingut 

mai l‟oportunitat de fer feina amb el mateix grup més d‟un curs. Hi ha un 10,6% 

dels docents que ha repetit grup una vegada i un 10,6% que ho ha fet dues 

vegades. 

 

● Cinc dels 75 enquestats opinen que no hi ha cap desavantatge per als 

alumnes en el fet que els seus professors siguin interins. La resta dels interins 

participants en aquesta recollida de dades enumeren molts possibles 

desavantatges que s‟han agrupat en diferents blocs. Els cinc principals són: 

 

- Cada curs és necessari un temps d‟adaptació al nou professor i a la seua 

forma d‟ensenyar. Els alumnes es poden arribar a desorientar. 

- Pèrdua de rutines i constant canvi d‟hàbits. Incertesa i manca de referències 

estables per als estudiants. 
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- El seguiment de l‟alumnat resulta complicat. El docent desconeix la seua 

història acadèmica i personal. Quan arriba a conèixer-los ha de tornar a partir. 

- Inestabilitat als equips docents i als departaments que fa que sigui difícil 

desenvolupar projectes a llarg o mitjà termini. 

- Desmotivació i poca implicació per part del professorat per la no continuïtat. 

 

Els abans referits són els desavantatges de la interinitat en els quals hi ha més 

consens, però els docents interins enumeren almenys una desena més: 

- Perjudica les relacions personals i l‟afectivitat en el grup 

- Desvinculació en la relació entre professorat i famílies. 

- Limita el suport emocional que es pot donar als alumnes. No acaben de fer-se 

un referent i, si el professor és bo, es senten sols quan marxa. 

- Els nous interins no coneixen el centre ni els companys i això fa “inviable” el 

treball col·laboratiu per projectes. 

- El professor no pot treure el millor dels alumnes només en un curs. 

- Els canvis de professorat provoquen falta de continuïtat en la metodologia. 

- Els canvis metodològics poden provocar una reducció de la motivació i el 

rendiment dels alumnes. 

- Pèrdua de respecte dels estudiants cap al docent en ser coneixedors de la 

seua eventualitat. 

- En alguns casos els interins estan més centrats en les oposicions que en els 

alumnes. 

- Menor experiència i preparació del professorat interí en els seus primers anys. 

 

● Demanats sobre els avantatges que la interinitat dels professors pot tenir per 

als alumnes, el 21,3% dels enquestats consideren que no hi ha cap avantatge. 

D‟entre aquells que sí que troben aspectes positius, la majoria (més del 20%) 

assenyala que la interinitat comporta sovint l‟arribada de professors joves amb 

metodologies innovadores, diferents estils docents apresos a altres centres i un 

coneixement més ampli de les TIC. Un percentatge similar entén que la 

interinitat docent pot aportar als alumnes diferents models d‟ensenyament i 
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aprenentatge, i enriquir la rutina aportant nous punts de vista, de manera que 

els estudiants no s‟acostumen a un mateix perfil de professorat.  

 

Són també molt comunes les respostes que apunten com a avantatge la 

possibilitat de canviar de professor el curs següent quan el docent no agrada a 

l‟alumne. Altres avantatges assenyalats són les ganes de treballar dels interins i 

la seua joventut, que fa que els alumnes es sentin més propers i adoptin la 

seua figura com a referent.  

 

● Sobre la possible incidència en el desenvolupament dels alumnes si el rol de 

l‟interí és el de tutor, una vintena dels docents enquestats consideren que no hi 

hauria cap incidència. D‟altres apunten que la implicació del tutor serà més 

rellevant que la seua situació laboral i afegeixen que pot haver-hi més afectació 

en els casos que l‟interí estigui duent a terme una substitució, però no tant quan 

es cobreix una vacant. 

 

Entre els que assenyalen possibles incidències, alguns consideren que el clima 

d‟enteniment i la confiança s‟estableixen cap al tercer trimestre, quan el tutor-

interí està a punt de marxar i sense que hi hagi hagut temps per treballar 

aspectes no acadèmics, que sí que es podrien desenvolupar en un segon any 

de tutoria. Els interins asseguren que als docents que arriben nous a un centre 

els hi manca confiança per demanar ajuda als companys quan no saben com 

fer front als conflictes de convivència que s‟han d‟enfrontar en una tutoria. 

 

S‟apunta també una falta d‟implicació per ambdúes parts, ja que el docent pot 

no implicar-se massa en la seua tasca perquè sap que marxarà i els alumnes 

no volen establir lligams amb un professor que el curs vinent no estarà. Alguns 

interins asseguren que, sempre que sigui possible, és millor per a l‟alumnat que 

el seu tutor sigui un professor amb destinació definitiva al centre, ja que el 

desenvolupament dels estudiants podria millorar amb enfocaments i actuacions 

a llarg termini.  
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Els enquestats inclouen com a possibles incidències negatives la pèrdua de la 

relació personal i grupal que s‟hagi pogut aconseguir al llarg del curs, així com 

la falta de continuïtat de les dinàmiques implantades. De fet, un dels enquestats 

afirma que el perjudici és major quan hi ha hagut bona entesa entre el tutor 

interí i el grup, perquè, quan aquest marxa, als alumnes els hi costa tornar a 

confiar en un altre tutor i acaben desvinculant-se d‟aquesta figura. 

 

La interinitat i la rotació de tutors suposen una inestabilitat que no afavoreix 

l‟assoliment d‟un vincle adequat amb els pares. Alguns interins opinen que la 

confiança dipositada en el tutor per part dels estudiants i les seues famílies es 

veu trencada quan aquest abandona el centre. Tot i que molts dels enquestats 

creuen que les qualitats del professor són més importants que la seua 

interinitat, alguns assenyalen que l‟experiència que els nous docents encara no 

tenen és una eina que contribueix a desenvolupar les competències del 

professor com a tutor.  

 

Els docents afegeixen que els interins tindran moltes dificultats per 

desenvolupar adientment la tasca de tutors si acaben d‟arribar i no coneixen el 

context social del centre i que per ells resultarà més complicat fer un correcte 

seguiment del procés d‟ensenyament-aprenentatge. Finalment, s‟apunta que 

quan algú que ha estat tutor roman al mateix centre els beneficis de la relació 

establerta amb els alumnes continuen i la connexió amb aquell grup seguirà 

encara que el docent ja no sigui el seu tutor. Aquesta relació positiva de llarga 

durada es perd en el cas dels interins que marxen en acabar el curs. 

 

● Les opinions quant al temps que els alumnes haurien de conservar el mateix 

tutor/professor per optimitzar el seu aprenentatge són diverses, però la 

majoritària (38 respostes de 75) apunta que aquest període hauria de ser de 

dos anys. Dins aquesta elecció hi ha matisos, alguns interins consideren que 

dos anys és el temps mínim que ha de tenir la tutoria, mentre que per d‟altres 

aquest període és un màxim.  
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Altra possibilitat defensada per un percentatge de docents és que es designi un 

tutor per l‟etapa d‟ESO i un altre per la de Batxillerat. Els menys ambiciosos es 

conformen amb què no hi hagi canvis de tutor dins un mateix any i també hi ha 

qui sosté que seria suficient amb què els alumnes i les famílies sàpiguen que 

trobaran aquell professor al mateix centre el curs següent, encara que no sigui 

el seu tutor. 

 

En l‟altre costat, alguns docents defensen que el tutor s‟ha de mantenir al 

mateix grup tant com sigui possible, sempre que la relació funcioni bé i sigui 

profitosa per als alumnes. Fins i tot, hi ha professors que consideren que els 

alumnes han de conservar el mateix tutor “sempre”, durant tota l‟etapa 

educativa. Altre sector entén que aquesta decisió s‟ha de prendre tenint en 

compte les característiques de cada grup. 

 

4.6.3. Respostes dels docents funcionaris de carrera 
 

● Més del 66% dels funcionaris de carrera consideren que la inestabilitat 

laboral del professorat incideix en l‟aprenentatge. El 50% dels 72 enquestats 

(36 docents) està d‟acord amb aquesta afirmació i el 16,7% (12) hi estaria molt 

d‟acord. 15 professors, un 20,8% dels enquestats, no es posiciona. El 9,7% (7) 

estan en desacord i 2 persones (2,8%), es declaren molt en desacord. 

 

Gràfic 11. Pregunta 1. Funcionaris de carrera 
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● La major part dels enquestats (59,7%) entenen que els seus alumnes s‟han 

vist afectats per la marxa de docents a altres centres. Un 15,3% estan molt 

d‟acord i un 44,4% estan d‟acord amb aquesta opinió. Dos dels enquestats es 

mostren molt en desacord i 7, en desacord. Els indiferents són un 27,8%. 

 

Gràfic 12. Pregunta 2. Funcionaris de carrera 

 

● El 76,3% dels funcionaris enquestats (55) opinen que mantenir el tutor 

milloraria la relació amb les famílies. El 31,9 dels participants estan molt 

d‟acord i el 44,4% es mostren d‟acord. Només hi ha una persona que no estigui 

d‟acord, mentre que el 22,2% dels enquestats (16 professors) no es posicionen. 

 

Gràfic 13. Pregunta 3. Funcionaris de carrera 
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● El coneixement previ dels alumnes permetria aplicar estratègies adaptades a 

cada estudiant segons el 88,9% dels enquestats (64 de 72). D‟aquests, el 

38,9% (28) estan molt d‟acord amb l‟afirmació i el 50% (36) estan d`‟acord. Una 

persona es mostra molt en desacord i dues, en desacord.  

 

Gràfic 14. Pregunta 4. Funcionaris de carrera 

 

● Quant a la relació entre la interinitat de les plantilles i els resultats acadèmics, 

un terç dels funcionaris opta per la indefinició (24 de 72). Els docents que estan 

d‟acord (23) o molt d‟acord (7) constitueixen un 41,6%, mentre que aquells que 

estan en desacord (22,2%) o molt en desacord (2,8%) sumen 18. 

 

Gràfic 15. Pregunta 5. Funcionaris de carrera 
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● El grau d‟unanimitat és molt elevat respecte a la influència de la inestabilitat 

de les plantilles docents en el desenvolupament de projectes de centre. El 

80,6% dels funcionaris de carrera entenen que existeix aquesta influència. 

Entre els que coincideixen en aquesta percepció, un 41,7% està molt d‟acord i 

un 38,9%, d‟acord. Només dues persones es mostren en desacord o molt en 

desacord i un 16,7% del grup mostra no es posiciona. 

Gràfic 16. Pregunta 6. Funcionaris de carrera 

 

● Més de la meitat dels funcionaris amb plaça pròpia enquestats (51,3%) 

asseguren que el temps màxim que han mantingut un mateix grup d‟alumnes 

ha estat de dos anys. Un 18% explica que ha arribat a conviure amb un mateix 

grup durant tres cursos i un 9,7% ho ha fet durant quatre cursos. Dels 72 

enquestats només 4 (5,5%) han conservat alguna vegada el mateix grup durant 

els sis cursos de Secundària. Un 8,3% dels docents fixos no ha tingut mai el 

mateix grup durant més d‟un curs escolar, tot i la major estabilitat que aquest 

col·lectiu presenta respecte als interins. 

 

Convé puntualitzar que els criteris d‟assignació de tutors i de permanència amb 

el mateix grup depenen de l‟equip directiu i canvien en cada centre. Així mateix, 

cal tenir en compte que la part del grup inicial que es manté va minvant cada 

curs per repetició o incorporació d‟alumnes.  
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● El funcionament dins l‟aula és millor en els grups amb els quals ja s‟havia fet 

feina en cursos anteriors. Aquesta opinió és certa per al 76,3% dels funcionaris 

de carrera enquestats i només un 5,5% (4 persones) considera que no millora. 

El 18% restant opina que no sempre s‟experimenta una millora en el 

funcionament i que hi ha diferents factors que poden incidir en el 

desenvolupament del comportament del grup. Els enquestats que consideren 

que el funcionament és millor amb grups amb els quals s‟havia treballat 

prèviament fan diferents puntualitzacions com ara que durant el segon curs la 

coordinació amb les famílies és més fluida. En general, els docents asseguren 

que conèixer els alumnes permet als professors adaptar-se a les seues 

necessitats i actuar ràpidament.  

 

També els docents que consideren que el funcionament dins l‟aula no sempre 

és millor el segon any fan algunes apreciacions. Consideren que la possible 

millora depèn del grup i que segons sigui l‟ambient pot ser convenient canviar.  

 

● Aproximadament un 20% dels funcionaris de carrera consideren que no hi ha 

desavantatges per als alumnes en la interinitat dels seus professors. Alguns 

matisen que no hi ha desavantatges sempre que l‟interí es mantingui durant tot 

el curs i no es limiti a fer una substitució. Altres puntualitzen que no hi ha 

inconvenients per als alumnes si el centre està ben organitzat, si l‟interí té prou 

experiència i una qualificació adequada per impartir l‟assignatura, ja que, 

consideren, de vegades aquesta qualificació no queda garantida. 

 

El desavantatge més assenyalat (18% dels professors) és la inestabilitat i la 

falta de continuïtat en la feina programada. Més del 15% dels enquestats 

considera que la interinitat docent implica adaptacions per part dels alumnes i 

això és un desavantatge, ja que han d‟assumir constants canvis metodològics. 

 

Com en el cas dels interins, els desavantatges enumerats pels docents 

funcionaris són molt variats. Alguns dels més repetits són aquests: 

- Manca d‟implicació en els projectes de centre de llarga durada 
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- De vegades, la sintonia i els progressos aconseguits en un grup per part d‟un 

interí es perden quan marxa, i la seua partida influeix negativament en el grup 

- Falta de vincle tant per part del docent com dels estudiants 

- Desconeixement dels alumnes, el centre i els companys 

- Pot suposar tenir professors poc experimentats o familiaritzats amb la matèria 

 

Altres desavantatges apuntats pels docents fixos són la inseguretat tant per 

part del professor com de l‟alumnat, la manca de temps per connectar amb les 

famílies i comprendre les seues circumstàncies o el desconcert que l‟excés de 

canvis durant un mateix curs pot provocar en els estudiants. 

 

Els professors també identifiquen com a inconvenients que perjudiquen els 

alumnes els continus canvis en els criteris d‟avaluació, la falta de confiança o la 

impossibilitat de programar millores per a cursos futurs que pateixen els 

docents interins. Altres desavantatges serien la necessitat de tornar a establir 

rols contínuament, així com la impossibilitat de continuar avaluant el procés 

d‟aprenentatge dels alumnes i, per tant, de fer un correcte seguiment. 

 

● Pel que fa als avantatges que la interinitat pot tenir per als estudiants, el 

34,7% dels funcionaris fixos que han respost la pregunta defensen que no hi ha 

cap avantatge. Per ordre de popularitat, l‟avantatge més identificat pels 

professors és el fet que la interinitat permet el canvi del professorat poc 

professional, de manera que els alumnes no l‟han de patir més d‟un curs. Un 

11% dels enquestats assenyala aquest fet com un avantatge. 

 

El segon avantatge assenyalat és que la interinitat facilita l‟arribada de docents 

joves, amb noves idees i projectes educatius, que no només tenen ganes, 

empenta i il·lusió sinó que, per la seua edat, són més propers a l‟alumnat. Per a 

una part important dels enquestats, la presència d‟interins als centres 

proporciona els estudiants l‟ocasió d‟entrar en contacte amb formes 

d‟ensenyament i tipus de professorat molt diverses. 
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● Afecta la rotació d‟interins als professors que són funcionaris de carrera i al 

centre en general? En quin sentit? Dels 72 docents enquestats només cinc 

consideren que aquesta rotació no afecta o només ho fa si el percentatge 

d‟interins és molt elevat. D‟entre aquells que sí que creuen que es veuen 

afectats, la principal conseqüència identificada és que la inestabilitat impedeix 

posar en marxa projectes a mitjà i llarg termini. Una vintena d‟enquestats 

evidencia aquesta afectació i una xifra similar apunta una segona 

conseqüència: cada curs cal començar de zero i explicar el mateix als nous 

docents per ajudar-los a integrar-se.  

 

Els docents amb plaça definitiva apunten que la interinitat dificulta el treball en 

equip pel desconeixement de la metodologia dels nous companys i expliquen 

que el nou professorat és conscient de la seua temporalitat i, per això, no té 

confiança per fer crítiques constructives sobre la tasca realitzada als 

departaments. Els enquestats assenyalen també certa manca de 

compenetració i confiança entre el cos d‟interins i el de funcionaris i lamenten la 

falta de cohesió i coordinació del professorat. 

 

Els funcionaris de carrera apunten que, d‟una banda, els interins han d‟aplicar 

projectes que s‟han trobat ja fets i amb els quals, de vegades, no s‟identifiquen 

i, en alguns casos, també han d‟aprendre la forma d‟elaborar els materials, ja 

que hi ha departaments on no s‟empren llibres. 

 

● Més del 30% dels enquestats opina que no hi ha cap incidència en el 

desenvolupament dels alumnes en els casos en els quals el rol de l‟interí és el 

de tutor. Altra part dels professors consideren que no hi haurà perjudici sempre 

que l‟interí tingui suficient experiència.  

 

Bona part dels funcionaris entén que la incidència en l‟aprenentatge dels 

alumnes serà negativa, principalment per falta de continuïtat en el treball 

tutorial i perquè el desconeixement dels alumnes, del centre i de l‟entorn 

dificulten un bon desenvolupament de la funció del tutor. Els enquestats 
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afirmen que els interins tutors trigaran un trimestre a conèixer els seus alumnes 

i hauran d‟aprendre ells mateixos les normes del centre per poder traslladar-les 

als estudiants. Quant a l‟entorn, apunten que per desenvolupar una bona tasca 

com a tutor el docent hauria de conèixer les característiques demogràfiques de 

la zona on està ubicat l‟institut, els esports que practiquen els boixos, possibles 

activitats a l‟estiu, etc. 

 

Alguns professors afirmen que els alumnes agraeixen molt tenir confiança amb 

un tutor, però aconseguir aquesta confiança és un procés llarg. Potser per això, 

expliquen que, quan hi ha un problema i el tutor interí no ha generat encara 

aquesta confiança, tant les famílies com els alumnes acudeixen a un altre 

docent que ja coneguin. Hi ha qui adverteix del risc que els estudiants no 

prenguin seriosament al tutor quan aquest és un nouvingut i també de la 

pèrdua d‟informació rellevant quan els tutors interins marxen, ja que el tutor 

posseeix molta informació sobre els tutoritzats i les seues famílies. Altres 

enquestats opinen que l‟interí només aconseguirà fer bé la seua feina si 

continua en el centre el curs següent, encara que no sigui com a tutor, ja que 

simplement la seua presència ajudaria a l‟adaptació de qui el succeeixi com a 

tutor, de l‟alumnat i de les famílies. 

 

● Respecte al temps que els alumnes haurien de conservar el mateix tutor per 

a optimitzar el seu aprenentatge hi ha molta coincidència. El 75% dels 

enquestats (54 de 72) consideren que aquest període hauria de ser de dos 

anys. Posen com a exemple les pràctiques de molts centres de Primària on els 

tutors es mantenen durant dos anys i consideren que aquest model ha 

demostrat funcionar correctament.  

 

En aquest punt és interessant apuntar que, entre els participants en l‟enquesta, 

hi ha docents amb plaça definitiva que fan una reflexió més profunda i 

consideren la incidència negativa en l‟aprenentatge dels alumnes no s‟ha de 

lligar tant amb la interinitat com amb l‟organització de la funció pública. 

Denuncien que l‟administració educativa no fa distinció entre els bons 
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professionals i els no eficients, ja que no hi ha actuacions efectives per rellevar 

de la seua funció a aquells que no la desenvolupen adientment. Com a 

conseqüència, apunten, l‟optimització o empitjorament de l‟aprenentatge dels 

estudiants queda en mans de l‟atzar, ja que el professor que els toqui en 

setembre romandrà amb ells nou mesos amb independència de les seues 

capacitats docents. Aquesta fracció dels enquestats defensen l‟establiment de 

controls de qualitat professional al sistema educatiu. 

5.DISCUSSIÓ 
 

Els resultats dels qüestionaris que han respost els diferents col·lectius docents 

de les Pitiüses reafirmen el plantejat sobre la docència plurianual en el marc 

teòric. Bona part dels desavantatges de la interinitat assenyalats pels 

professors de Secundària d‟Eivissa i Formentera reforcen les premisses 

exposades quant als beneficis del looping i la importància de l‟establiment i 

consolidació de patrons afectius entre docents i alumnat.  

 

Els enquestats en aquest treball enumeren alguns avantatges de la interinitat 

que contradirien els objectius d‟aquesta pràctica docent i alguns dels beneficis 

relatats pels investigadors no apareixen en les consideracions dels docents 

consultats. Així i tot, la major part dels arguments esgrimits pels defensors de la 

docència plurianual han estat utilitzats tant a les aportacions dels caps d‟estudi 

dels diferents centres educatius com a les dels professors interins i funcionaris 

amb plaça definitiva.  

 

Pel que fa als punts de desacord entre el marc teòric i el contingut de les 

enquestes cal esmentar alguns dels aspectes inherents a la situació d‟interinitat 

que als instituts pitiüsos es consideren elements positius. En aquest grup 

s‟inclouen les innovacions metodològiques que introdueixen els nous 

professors, els estils docents apresos a altres centres que incorporen a la seua 

nova destinació o l‟entusiasme que aporten els docents més joves en els seus 

primers anys de trajectòria professional. Es consideren també components 
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beneficiosos de la rotació de docents la possibilitat que s‟ofereix als estudiants 

de conèixer diferents perfils de professor i models d‟ensenyament. 

 

En contra de la posició dels diferents teòrics que destaquen els beneficis de la 

docència plurianual per a l‟aprenentatge dels estudiants, el 54,6% dels caps 

d‟estudi consultats entén que la interinitat (entesa aquí com a exemple de 

manca d‟estabilitat oposat al model plurianual) no incideix en el procés 

d‟aprenentatge de l‟alumnat. Contrasta també amb els arguments d‟aquells que 

defensen les pràctiques de looping i la importància del rol del professor la 

posició d‟alguns dels caps d‟estudi que consideren que als seus centres es 

podria admetre un 50, 60 o 90% d‟interins dins les plantilles docents sense que 

això suposés una alteració del funcionament o dels resultats. Per altra banda, 

la majoria dels docents dels instituts pitiüsos no troben una relació directa entre 

la interinitat que es registra als seus centres i els resultats acadèmics dels 

estudiants.  

 

En coincidència amb l‟assenyalat per Sánchez et al. (1997) bona part dels 

enquestats consideren que el tutor és una figura de referència per als alumnes i 

la seua marxa suposa un canvi constant de referents que dificulta tant la relació 

amb les famílies com altres factors que són fonamentals per establir un clima 

de classe que afavoreixi l‟aprenentatge. Quan parlen de la comunicació 

bidireccional aquests autors assenyalen que no ha de ser només una 

comunicació intel·lectual, sinó de patrons afectius. Molts dels professionals que 

han contestat els qüestionaris coincideixen amb Sánchez et al (1997) en què el 

procés d‟adquisició d‟aquests patrons afectius pot durar mesos i en la 

conveniència de perllongar la relació amb el docent per aprofitar aquests 

lligams una vegada establerts. 

 

Sánchez et al. assenyalen la necessitat d‟implicació per part del conjunt de 

professors d‟un centre per a introduir els mateixos objectius a totes les àrees i 

poder així garantir la transmissió de valors i actituds com a continguts educatius 

de primer ordre. Aquesta necessitat no es cobreix a les Pitiüses si s‟observen 
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les respostes aportades per alguns docents que denuncien la manca de 

cohesió i coordinació entre els interins i els funcionaris i que, de forma constant, 

indiquen les dificultats que la interinitat planteja per al desenvolupament de 

qualsevol projecte en els centres. 

 

Els docents pitiüsos estableixen majoritàriament que el període de 

permanència dels professors amb els grups d‟estudiants hauria de ser de dos 

anys, termini que coincideix amb el període de docència plurianual més comú 

als EEUU, segons reflectia l‟estudi de la Universitat de Brown (1998). Els 

avantatges del looping assenyalats en aquest estudi (estalvi de temps i un 

millor coneixement de les fortaleses i debilitats dels alumnes) coincideixen amb 

les percepcions de molts dels docents, que han citat les situacions oposades 

com a desavantatges de la interinitat. 

 

La millora de les relacions entre el professor i les famílies i entre els docents i 

els alumnes és una de les conseqüències del looping defensades per 

Thompson et al. (2009) amb la qual coincideixen els representants dels 

diferents col·lectius enquestats. El 72,7% dels caps d‟estudi consultats, així 

com el 80% dels docents interins i el 76,3% dels funcionaris de carrera pensen 

que la plurianualitat de les tutories milloraria la relació amb les famílies i 

potenciaria la seua participació. 

 

El resultat d‟aquest estudi reforça també la determinació dels principals 

beneficis de la docència plurianual identificats per Thompson et al.: el temps i la 

millora de les relacions, que es tradueix en un increment del compromís per 

part dels alumnes i del suport del professorat. Els professors de les Pitiüses 

assenyalen el desconeixement dels alumnes, la necessitat d‟adaptació i la 

tasca que en aquest sentit s‟ha de fer durant els primers mesos del curs com 

un dels perjudicis de la interinitat en sintonia amb el defensat per Grant (1996), 

qui afirmà que el temps guanyat al segon curs amb la docència plurianual es 

tradueix en un currículum més ric i un millor aprenentatge. 
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Quant a les relacions, Cistone i Shneyderman (2004) afirmaven que les 

significatives tenen un impacte directe en l‟aprenentatge, posicionament 

semblant al defensat per Pérez-Díaz, Rodríguez i Sánchez (2001) i assolit per 

la major part dels docents consultats, que apunten que passar més temps junts 

milloraria el coneixement que el professor té dels alumnes i, per tant, la seua 

relació amb ells i les seues famílies. Els enquestats expressen reiteradament 

aquesta percepció fent servir conceptes com „vincle‟ o „confiança‟. 

 

La preocupació de les famílies i dels estudiants per haver de romandre un 

segon curs amb un professor que consideren ineficient és un avantatge de la 

interinitat, apuntant tant per interins com per funcionaris de carrera, que 

coincideix amb l‟assenyalat per Grant com a obstacle en la docència 

perllongada. Els docents que treballen a les Pitiüses afegeixen un segon 

inconvenient que seria el perjudici per als professors que han de romandre 

durant diferents cursos amb un grup especialment conflictiu. 

 

García-Martín i Cantón (2016) asseguren que la implicació del professorat, 

necessària per a l‟assoliment d‟objectius, es presenta amb més freqüència 

quan els docents tenen una trajectòria consolidada i lligada a un projecte de 

centre. La manca d‟implicació dels interins en els projectes de centre i la 

impossibilitat de contribuir amb millores per a futurs cursos derivada de la seua 

inestabilitat són també inconvenients citats amb reiteració pels participants en 

les consultes realitzades als instituts d‟Eivissa i Formentera. 
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6. CONCLUSIONS  
 

A continuació es descriuen les conclusions que es poden treure de l‟estudi 

sobre les incidències que afecten a l‟aprenentatge, així com les derivades 

d‟altres aspectes relatius a la interinitat. 

  

 

 

Figura 1. Esquema de conclusions 

 

6.1. La inestabilitat de les plantilles incideix en l‟aprenentatge  
 

La inestabilitat laboral de les plantilles docents dels centres educatius de les 

Pitiüses, on l‟índex d‟interinitat pot arribar al 50%, incideix en l‟aprenentatge 

dels alumnes. Així es pot concloure després d‟analitzar la gran quantitat de 

desavantatges que els professionals de les illes identifiquen en relació a les 

circumstàncies laborals dels interins. Tot i que els docents d‟Eivissa i 

Formentera assenyalen també alguns beneficis de la interinitat sobre 

l‟aprenentatge dels estudiants, és cert que aquests avantatges es poden 
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aconseguir igualment en plantilles més estables establint les mesures 

organitzatives i de formació adequades. 

 

El condicionament que la interinitat suposa en l‟aprenentatge dels alumnes de 

Secundària a les Pitiüses és clar si s‟analitzen les percepcions dels mateixos 

docents. Tant els professors interins (en més del 80% dels casos) com els 

funcionaris amb plaça (més del 66% dels enquestats) consideren que la 

interinitat dels docents té incidència en el procés d‟aprenentatge del seu 

alumnat. En el cas dels caps d‟estudi, el percentatge que està d‟acord amb 

aquesta relació és del 27,3%. 

 

El posicionament dels docents no és tan clar quan el que es demana és si hi ha 

relació directa entre la inestabilitat laboral dels professors i els resultats 

acadèmics dels estudiants en els diferents centres. Tot i que bona part dels 

enquestats admeten la incidència de la interinitat, el percentatge d‟acceptació 

d‟aquest supòsit és inferior. Es manifesten d‟acord amb aquesta relació causal 

el 50% dels interins, el 41,6% dels funcionaris de carrera i el 27,3% dels caps 

d‟estudi. Es podria deduir que el percentatge de docents que admet la 

incidència de la interinitat en l‟aprenentatge però no la relaciona amb els 

resultats (entesos com a productivitat) opina que la influència es dóna en 

l‟aprenentatge conductual o competencial. 

 
La diferència en les percepcions es podria explicar també perquè el professorat 

considera que els resultats acadèmics no serien atribuïbles únicament a la 

inestabilitat laboral de les plantilles sinó que, segons apunten alguns docents a 

les seues respostes, hi ha diferents factors que contribueixen com l‟organització 

dels centres, els errors en el criteri d‟agrupament, l‟actitud d‟aquelles famílies 

que no donen valor als estudis o la manca de formació específica dels docents 

per a la impartició de determinades matèries.  

 

L‟argument de la pluralitat de causes es pot fer servir per desmuntar també 

altres hipòtesis, algunes tan arrelades com la que responsabilitza del fracàs 

escolar en Balears al mercat laboral per oferir possibilitats d‟incorporació 
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primerenca als joves. Aquest seria un factor a observar, però no convé centrar 

en ell totes les mirades atribuint les causes del problema a agents externs al 

sistema educatiu i justificant, per tant, la pròpia inactivitat o manca de resultats 

en la recerca de solucions a aquesta realitat. Des del món educatiu s‟hauria de 

reflexionar sobre l‟existència d‟altres motius inherents al sistema que sí es 

poden combatre des de dins. La interinitat docent pot ser un dels factors que 

minven l‟èxit educatiu, junt amb alguns altres que no són objecte d‟aquest 

estudi. 

 

6.2. Efectes negatius de la interinitat 
 

El professorat pitiús considera que la interinitat influeix negativament en la 

formació dels seus alumnes bé per la minva de qualitat de la relació directa 

d‟aquests amb els docents bé pels entrebancs que suposa en el funcionament 

dels centres educatius. El 56% dels interins pensa que la seua assignació a un 

nou centre va afectar l‟aprenentatge dels seus alumnes. Aquest percentatge 

puja fins al 80 quan se‟ls demana si la seua permanència amb el mateix grup 

hagués afavorit l‟alumnat. 

 

En el cas dels funcionaris de carrera el percentatge d‟enquestats que considera 

que la marxa dels interins afecta l‟aprenentatge dels estudiants és encara major 

(59,7). Més del 50% dels interins expliquen que mai han tingut un grup més 

d‟un curs, tot i que els docents que sí que han tingut aquesta experiència 

consideren majoritàriament que el funcionament dins l‟aula és millor en els 

grups amb els quals ja havien treballat el curs anterior (així ho assenyala un 

76,3% dels funcionaris). 

 

Sobre la influència que la interinitat té en el funcionament dels centres hi ha 

molta unanimitat. La majoria dels caps d‟estudis admet aquesta incidència i 

reconeix que la interinitat condiciona la continuïtat dels projectes i el 

desenvolupament de línies metodològiques, a la vegada que comporta un 

desconeixement inicial de l‟alumnat per part dels interins nouvinguts que, en 
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molts dels seus centres, són entre 20 i 30 cada curs. El 80,6% dels docents 

amb plaça definitiva afirma que la interinitat perjudica el desenvolupament de 

projectes en el centre. De fet, el 93% dels enquestats d‟aquest col·lectiu opinen 

que la rotació d‟interins afecta el funcionament del centre i a la seua pròpia 

feina perquè no només dificulta les iniciatives a llarg termini, sinó que comporta 

el desconeixement de la documentació i les normes de l‟institut per part dels 

nous interins i la necessitat que els fixos hagin de fer de guies cada any i hagin 

de tornar a explicar tots els mecanismes de funcionament a un nou grup de 

professors. 

 

6.3. La mobilitat perjudica les relacions 
 

L‟alt grau de mobilitat dels docents a les Pitiüses perjudica la relació amb les 

famílies i la seua participació dins la comunitat educativa. La majoria dels 

professors pensa que mantenir el mateix tutor durant més d‟un curs i perllongar 

la confiança i afectivitat aconseguides afavoriria aquesta participació i milloraria 

la situació dels alumnes en la mesura que es millorés la relació amb els pares. 

El 80% dels interins, el 76,3% dels funcionaris de carrera i el 72,7% dels caps 

d‟estudi estan d‟acord amb aquesta premissa. 

 

El consens és encara superior quant a la determinació de la interinitat com a 

factor que dificulta el coneixement previ dels alumnes i, per tant, l‟adopció 

d‟estratègies pedagògiques adaptades a les seues necessitats des del primer 

moment. El 100% dels caps d‟estudi enquestats, el 92% dels interins i el 88,9% 

dels professors fixos defensen els avantatges d‟un coneixement previ de 

l‟alumnat. 

 

Els diferents grups professionals consultats coincideixen també en què 

l‟elevada interinitat existent dificulta l‟establiment de vincles motivadors entre 

els professors i els estudiants. Manca de relació individualitzada amb l‟alumne, 

manca de confiança entre tutor i alumnat, desvinculació de la figura del tutor, 

falta d‟implicació per part dels estudiants i els interins, desmotivació del 
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professorat o pèrdua de la figura de referència són algunes de les expressions 

que utilitzen els enquestats per a descriure l‟efecte de la interinitat en 

l‟establiment de patrons afectius que facilitin l‟aprenentatge. 

 

Si s‟analitzen les conseqüències de la interinitat des de la perspectiva de la 

convivència, interins i definitius troben dos aspectes positius: la possibilitat de 

canviar de professor després d‟un curs quan aquest és ineficient o no té bona 

relació amb els estudiants i la joventut de molts dels nous interins que propicia 

la identificació dels alumnes i una major rapidesa en la generació d‟afectivitat. 

 

No obstant això, els caps d‟estudi adverteixen que la interinitat afecta la 

convivència com a resultat dels obstacles per a l‟aplicació del pla d‟acció 

tutorial, una falta de continuïtat en el treball tutorial que denuncien també els 

funcionaris de carrera. 

 

6.4. Diferents situacions, diferents percepcions 
 

 

 

Gràfic 18. Comparació dels diferents col·lectius 
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La percepció de les incidències que la interinitat comporta varia en funció de la 

situació laboral dels enquestats. Tot i que les respostes coincideixen 

majoritàriament a quasi tots els punts, hi ha diferències entre les percepcions 

dels interins, els funcionaris amb plaça pròpia i els docents amb responsabilitat 

directiva. 

 

Crida l‟atenció que els menys crítics amb els perjudicis que pot comportar la 

interinitat són els caps d‟estudi. El percentatge de directius que creuen que la 

interinitat té incidència en l‟aprenentatge és molt inferior al de la resta de 

col·lectius observats com també és inferior el nombre de caps d‟estudi que 

vinculen interinitat amb resultats acadèmics o els que consideren que mantenir 

el mateix tutor durant més d‟un curs afavoriria la relació amb les famílies.  

 

Una de les dades més sorprenents és que alguns dels docents amb 

responsabilitat directiva afirmin que les seues plantilles poden suportar 

interinitats del 60 o el 90% sense que això afecti el funcionament del centre ni a 

l‟aprenentatge dels estudiants. Les respostes que van en aquesta línia resulten 

incoherents amb altres dades oferides per aquest mateix col·lectiu que explica, 

per exemple, que la interinitat condiciona la continuïtat de projectes i 

metodologies, afecta el desenvolupament dels plans d‟acció tutorial i impedeix 

una relació individualitzada amb els alumnes. 

 

Aquest estudi no permet concloure quines són les raons del posicionament dels 

caps d‟estudi, que no troben tants inconvenients a la interinitat com la resta 

dels docents. Així i tot, seria interessant formular hipòtesis per a trobar 

explicacions a aquestes diferències en el futur. Cap la possibilitat que per les 

seues responsabilitats de gestió tinguin una relació menys propera als 

alumnes; la responsabilitat institucional podria moure‟ls a dissociar elevada 

interinitat i resultats per eludir un possible desprestigi dels centres que pateixen 

una major interinitat, o també és factible que, per les seues tasques, tinguin 

accés a dades diferents de les que disposen la resta dels docents, que opinen 

en funció de la pròpia experiència.  
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Quant al posicionament d‟interins i funcionaris amb plaça és molt similar. Tots 

dos col·lectius inclouen conceptes coincidents en els seus llistats d‟avantatges 

(metodologies innovadores, proximitat als alumnes per edat) i desavantatges 

(necessitat d‟adaptació, desconeixement dels alumnes). Els percentatges 

d‟acceptació en els supòsits més crítics amb la interinitat (incidència en 

l‟aprenentatge, necessitat de coneixement previ dels alumnes o relació amb els 

resultats) sempre són lleugerament superiors en el cas dels docents interins: 

entre un 5 i un 15% depenent de les preguntes. Tot i això, el percentatge de 

funcionaris amb plaça que considera que la marxa dels interins afecta 

l‟aprenentatge dels alumnes (59,7%) és fins i tot major que el d‟interins (56%).  

 

Els docents amb assignació definitiva critiquen obertament la interinitat perquè 

majoritàriament (més del 80% dels enquestats) consideren que afecta 

directament la seua feina i el funcionament general dels centres. En el cas dels 

interins es podria pensar que la seua actitud, en conjunt crítica cap a la 

interinitat i els seus perjudicis, podria amagar interessos personals d‟estabilitat, 

però entre els enquestats s‟inclouen també interins que han optat per 

contestacions defensives en interpretar que les preguntes qüestionaven la seua 

professionalitat.  

 

6.5. Més desavantatges que avantatges 
 

Els docents assignats a centres d‟Eivissa i Formentera assenyalen alguns 

aspectes vinculats a la interinitat del professorat (en concret als interins més 

joves i nous) que poden considerar-se com a avantatges per a l‟aprenentatge 

dels alumnes. Entre aquests aspectes estarien la introducció de noves 

metodologies, la incorporació de sistemes d‟organització observats a altres 

centres educatius on han estat assignats prèviament o la possibilitat que el 

professor canviï després d‟un curs quan no hi ha hagut bona relació amb els 

estudiants o s‟ha provat la seva ineficàcia.  
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Sense posar en dubte els efectes positius de qualsevol d‟aquestes situacions, 

cal assenyalar que totes elles es podrien aconseguir en una situació de no 

interinitat. Una plantilla estable evitaria els inconvenients de l‟elevada mobilitat 

però podria oferir avantatges com la introducció de noves metodologies, si la 

formació i la motivació dels docents és l‟adequada; la incorporació de nous 

sistemes d‟organització, si es propicien les trobades i intercanvis entre 

professionals de diferents centres, i la possibilitat de canviar l‟assignació del 

docent si la seua tasca no és acceptable, qüestió que haurien de vigilar i 

regular l‟equip directiu i el servei d‟inspecció educativa. 

 

Els enquestats han enumerat desenes de desavantatges relatius a la interinitat, 

d‟entre els quals es presenten aquells que són més reiterats (i que sovint 

coincideixen amb els plantejats al marc teòric) i alguns específics del sistema 

educatiu local: 

- Afectació dels plans d‟acció tutorial i de la convivència. 

- Manca de relació individual amb els alumnes. 

- Falta de continuïtat per a desenvolupar projectes a mitjà i llarg termini. 

- Desconeixement inicial de l‟alumnat. 

- Impossibilitat d‟implementar determinades línies metodològiques. 

- Manca d‟experiència i hàbits de feina dels interins nouvinguts. 

- Pèrdua d‟informació que concentren els tutors quan aquests marxen. 

- Necessitat d‟un temps d‟adaptació cada curs. 

- Manca de referents estables per als estudiants. 

- Pèrdua de rutines i hàbits en els alumnes. 

- Desmotivació i poca implicació del professorat. 

- Impossibilitat de realitzar un seguiment adequat dels grups. 

- Inestabilitat i falta de continuïtat en les feines programades. 

- Canvis metodològics per als alumnes. 

- Falta de vincle, de confiança o vincle insuficient entre professor i estudiants. 

- Desvinculació de la figura del tutor per part dels alumnes. 

- Manca de coneixement del context social del centre. 

- Dificultat per establir relacions significatives amb les famílies. 
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- Tutories assignades sense criteri pedagògic. 

- Inestabilitat als departaments didàctics i als equips docents. 

- Perjudici a les relacions interpersonals i a l‟afectivitat del grup. 

- Inseguretat per part del docent i de l‟alumnat. 

- Pèrdua de respecte cap al professor. 

- Canvis constants en els criteris d‟avaluació. 

- Impossibilitat de programar millores per als cursos vinents. 

 

6.6. Cap a un mínim de dos anys 
 

Les propostes dels docents pitiüsos sobre la durada ideal del temps de 

docència són variades, tot i que hi ha un clar predomini del període de dos 

anys, que coincidiria amb l‟establert a les pràctiques de looping a altres països i 

amb el període de tutories emprat a molts centres de Primària de les illes. En 

els tres col·lectius enquestats la resposta majoritària correspon al període de 

dos anys. Tanmateix, la major acceptació es registra entre els funcionaris de 

carrera: un 75% defensa que el període mínim que els professors haurien de 

romandre amb un grup per a optimitzar l‟aprenentatge seria de dos anys. Amb 

aquesta opinió coincideixen el 50,6% dels docents interins i el 60% dels caps 

d‟estudi. 

 

Encara que el període de dos anys sigui el millor considerat pels enquestats, 

alguns docents proposen alternatives o fan matisacions. Hi ha qui considera 

que bastaria que el mateix tutor romangués amb el grup durant tota l‟ESO, 

altres opinen que els tutors s‟han de mantenir tant com sigui possible o durant 

tota l‟etapa de Secundària. Hi ha també propostes per ajustar les tutories als 

cicles, de forma que hi hagués un tutor de 1r a 3r d‟ESO, altre per a 4t i un 

tercer per als dos cursos de Batxillerat. 
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6.7. Dèficit de professors autòctons i èxode de funcionaris de carrera 
 

La realització d‟aquest treball de camp ha permès fer una fotografia aproximada 

de la realitat dels docents interins que desenvolupen la seua feina a les 

Pitiüses. Si s‟atén a la informació proporcionada pels 75 interins enquestats, el 

55,5% dels que fan feina a aquestes illes han nascut fora d‟elles mentre que el 

44,5% dels interins que treballen enguany són eivissencs o formenterers.  

 

Dels que tenen altres llocs d‟origen, el grup majoritari correspon als docents 

procedents de la Comunitat Valenciana, que suposen un 27% dels interins. Els 

nascuts a altres illes de l‟arxipèlag balear representen el 13,5% dels interins 

enquestats i la resta (15%) té procedències heterogènies. 

 

En atenció a l‟assenyalat per Fernández (2010) a l‟Anuari de l‟Educació, on 

destacava que bona part dels docents fan servir les Pitiüses com a pont cap a 

altres destinacions, es va demanar als interins on voldrien desenvolupar la 

seua trajectòria docent en el futur. Una quarta part dels que van voler 

respondre a aquesta pregunta (25%) tenen intenció de tornar a les seues 

ciutats d‟origen. El 41,6% són eivissencs que volen romandre a la seua terra. El 

15% dels interins són valencians que desitgen continuar fent feina a les 

Pitiüses, mentre que cap mallorquí o menorquí té intenció de romandre a 

Eivissa. 

 

D‟aquestes dades es pot concloure que el nombre d‟eivissencs que volen 

accedir a la docència en Secundària no arriba a cobrir ni tan sols el 50% de les 

places per a interins existents als centres educatius de les Pitiüses. Més de la 

meitat dels interins que treballen al sistema educatiu en l‟etapa de Secundària 

procedeixen de fora l‟illa. El fet que els interins provinguin majoritàriament de la 

Comunitat Valenciana confereix una mica més d‟estabilitat als centres, ja que 

un percentatge d‟aquest grup d‟interins desitja continuar treballant a Eivissa. No 

obstant això, tots els docents mallorquins i un considerable percentatge dels 

valencians continuen fent servir les Pitiüses com a pont. Queda així constatat 

que el problema exposat per Fernández fa vuit anys no s‟ha resolt avui dia. 
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Pel que fa al temps que aquests interins treballen a Eivissa o Formentera, el 

54,4% fa menys de quatre anys que està assignat a un centre educatiu pitiús. 

El 21% dels interins fa més d‟una dècada que treballen a Eivissa. El cas més 

impactant d‟entre els datats és el d‟un docent que fa 22 anys que treballa a l‟illa 

en situació d‟interinitat. Queda clar que el nombre d‟interins amb experiència, 

és a dir aquells que han decidit desenvolupar la seua carrera professional a 

Eivissa, és molt inferior (menys de la meitat) al nombre d‟interins que porten 

pocs cursos impartint classe als centres pitiüsos. Aquest fet corrobora 

l‟enunciat per Fernández i demostra que molts dels docents romanen a Eivissa 

només el temps imprescindible per a poder marxar a altres destinacions 

laborals. Aquesta característica fa més greu la rotació derivada de la interinitat, 

ja que la convocatòria d‟oposicions i l‟obtenció de places per part d‟aquests 

interins no tindrà com a efecte una major estabilitat de les plantilles docents en 

els instituts pitiüsos. 

 

Segons les dades recaptades, un 62,6% dels interins que treballen a Eivissa ha 

fet feina a un màxim de quatre centres educatius. D‟altra banda, més del 50% 

dels interins mai ha pogut continuar la seua feina amb un mateix grup més enllà 

d‟un curs. 

 

6.8. Possibles futures vies d‟investigació 
 

Les limitacions inherents a aquest treball d‟investigació, amb un període molt 

acotat per a l‟elaboració i escassos recursos materials i humans, han 

condicionat el desenvolupament de la recerca que, malgrat això, pretenia 

inicialment ser més exhaustiva i incloure les perspectives respecte a la 

interinitat d‟altres agents fonamentals a la comunitat educativa. Hagués enriquit 

el resultat final poder incloure les opinions dels diferents sindicats educatius 

que operen a les Pitiüses, la FAPA com a entitat que aglutina els pares, els 

mateixos alumnes en la veu dels seus representants als consells escolars o el 

conseller d‟Educació, a qui seria interessant entrevistar com a màxima autoritat 
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de l‟administració educativa. Totes aquestes vies es podrien explorar en un 

futur per a complementar les dades obtingudes en aquest treball o refutar-les 

amb noves aportacions. 

 

L‟accés a les dades estadístiques de la conselleria d‟Educació donaria la 

possibilitat de fer una anàlisi detallada de qüestions que s‟intueixen en les 

enquestes realitzades a les mostres de població seleccionades, però que es 

podrien estudiar amb detall i exactitud. S‟esbrinaria, per exemple, si la xifra 

d‟interins nascuts a les Pitiüses s‟ha incrementat en els darrers anys o, al 

contrari, està en remissió. Així mateix, seria senzill identificar quants dels 

docents que aproven les oposicions a les illes marxen a la Península en un 

període breu i determinar si aquest fenomen és tan preocupant com per a 

dissenyar accions que el puguin frenar. 

 

L‟anàlisi acurada de les dades oficials de la conselleria facilitaria l‟estudi dels 

resultats acadèmics dels diferents centres en funció del nombre d‟interins 

assignats cada curs a aquests. Aquesta observació permetria comprovar 

estadísticament si hi ha o no relació. En resum, el tractament de les dades 

oficials permetria comprovar l‟encert de les percepcions dels docents i 

suposaria un salt de qualitat en les conclusions d‟aquest treball o altres similars 

en permetre passar de les opinions a les xifres constatades. 
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8. ANNEXOS 

 

8.1. Qüestionari per als caps d‟estudi 

 
1. Pensa que la interinitat dels professors incideix en l‟aprenentatge dels 

estudiants? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

2. Considera que mantenir el mateix tutor durant més d‟un curs milloraria la 

relació amb les famílies i afavoriria la seua participació? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

3. Considera que el coneixement previ dels alumnes permetria els docents 

aplicar estratègies metodològiques adaptades a les capacitats de cada 

estudiant? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

4. Troba que hi ha relació entre l‟elevada interinitat de les plantilles docents a 

Eivissa i Formentera i els resultats acadèmics dels estudiants pitiüsos? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

5. Quants grups classe té enguany el seu centre? Quants tutors són interins? 

 

6. Quants interins hi ha enguany al seu centre? Quants ja havien treballat al 

seu institut el curs anterior? 

 



67 

 

7. Quin percentatge d‟interins considera que pot assolir un centre sense que 

afecti el seu funcionament o a l‟aprenentatge dels alumnes? 

 

8. Com condiciona la interinitat dels docents el funcionament del seu 

centre/claustre? 

 

9. Quins desavantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

10. Quins avantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

11. Quina pensa que pot ser la incidència en el desenvolupament dels alumnes 

si l‟interí és el tutor? 

 

12. En la seua opinió, quant de temps haurien de conservar els alumnes el 

mateix tutor/professor per a optimitzar l‟aprenentatge? 
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8.2. Enquesta per als docents interins 

 
1. Pensa que la inestabilitat del professorat incideix en l‟aprenentatge dels 

estudiants? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

2. Considera que els seus alumnes s‟han vist afectats en  l‟aprenentatge per 

la seua assignació com a docent a un altre centre educatiu? Com? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

3. Considera que romandre amb un mateix grup classe hagués afavorit el 

desenvolupament dels seus alumnes? Com? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

4. Considera que mantenir el mateix tutor durant més d‟un curs milloraria la 

relació amb les famílies i afavoriria la seua participació? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

5. Considera que el coneixement previ dels alumnes permetria els docents 

aplicar estratègies metodològiques adaptades a les capacitats de cada 

estudiant? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 
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6. Troba que hi ha relació entre l‟elevada interinitat de les plantilles docents a 

Eivissa i Formentera i els resultats acadèmics dels estudiants pitiüsos? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

7. Quina és la seua ciutat d‟origen? Des de quan exerceix a Eivissa? On 

voldria desenvolupar la seua carrera professional? 

 

8. Quant de temps fa que treballa com a interí? 

 

9. A quants centres educatius ha treballat? 

 

10. Quantes vegades ha tingut el mateix grup d‟alumnes durant més d‟un curs? 

 

11. Quins desavantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

12. Quins avantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

13. Quina pensa que pot ser la incidència en el desenvolupament dels alumnes 

si el rol de l‟interí és el de tutor? 

 

14. En la seua opinió, quant de temps haurien de conservar els alumnes el 

mateix tutor/professor per a optimitzar l‟aprenentatge? 
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8.3. Enquesta per als docents funcionaris de carrera 

 
1. Pensa que la inestabilitat del professorat incideix en l‟aprenentatge dels 

estudiants? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

2. Considera que els alumnes del seu centre s‟han vist afectats en  

l‟aprenentatge per la marxa de professors interins a altres centres 

educatius?  

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

3. Considera que mantenir el mateix tutor durant més d‟un curs milloraria la 

relació amb les famílies i afavoriria la seua participació? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

4. Considera que el coneixement previ dels alumnes permetria els docents 

aplicar estratègies metodològiques adaptades a les capacitats de cada 

estudiant? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 

5. Troba que hi ha relació entre l‟elevada interinitat de les plantilles docents a 

Eivissa i Formentera i els resultats acadèmics dels estudiants pitiüsos? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 
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5. Molt d‟acord 

 

6. Entén que la inestabilitat de les plantilles docents influeix en el 

desenvolupament de projectes de centre? 

1.  Molt en desacord 

2. En desacord 

3. Ni d‟acord ni en desacord 

4. D‟acord 

5. Molt d‟acord 

 
7. Quants cursos ha arribat a mantenir el mateix grup d‟alumnes?  

 

8. El funcionament dins l‟aula és millor en els grups amb els quals ja havia fet 

feina en cursos anteriors? 

 

9. Quins desavantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

10. Quins avantatges té la interinitat dels professors per als alumnes? 

 

11. Com afecta la rotació d‟interins als professors que són funcionaris de 

carrera i al centre en general? 

 

12. Quina pensa que pot ser la incidència en el desenvolupament dels alumnes 

si el rol de l‟interí és el de tutor? 

 

13. En la seua opinió, quant de temps haurien de conservar els alumnes el 

mateix tutor/professor per a optimitzar l‟aprenentatge? 

 

 
 
 
 
 


