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Les retribucions salarials del
professorat: percepcions socials
La posició social del professorat té molts

Foundation presenta el salari del professorat

indicadors i factors a analitzar; un d’ells fa

com una dimensió important sobre la valoració

referència a la percepció social sobre el salari del

social de la professió docent. El salari és mesurat

professorat, ja que ajuda a veure quina és la

tant en termes d’estimació social, si es compara

imatge social d’aquesta professió en termes de

amb el sou real, com d’estimació social del que és

retribució econòmica. L’estudi de la Varkey GEMS

considerat un salari just per a la seva professió.

Salaris del professorat
Al gràfic es mostren els salaris estimats, justos i reals del professorat calculats en dòlars nordamericans i segons la paritat de poder adquisitiu de cada país.
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A	
   la majoria dels països, la percepció social del

A excepció de països com Japó, França o Estats

salari del professorat s’ajusta a la realitat, però

Units, on es considera que el salari real és més

cal ressaltar casos com el de Corea del Sud,

elevat que el que hauria de ser el salari just, els

Japó, Singapur, Israel o Estats Units, on la

resultats indiquen que la percepció social de la

percepció és més baixa del que realment percep

professió docent va d’acord amb allò que la

el professorat.

societat considera que és just.

El 95% dels països enquestats considera que

Per a la majoria de les persones enquestades, la

el professorat hauria de rebre un salari

percepció justa del salari del professorat és més

superior al que realment percep.

elevada que el salari que realment percep aquest.
En canvi, en molts casos, la percepció social del

Aquesta percepció errònia, però a la inversa (és a
dir, la percepció que el professorat rep un salari
superior al real), es produeix en països com el
Regne Unit, el Brasil, Nova Zelanda, Espanya i

que cobren no s’ajusta a la realitat, fet que pot
mostrar un cert desconeixement de la professió
docent i, per tant, un allunyament social de la
tasca social del professorat.

Finlàndia.

• La majoria de països considera que el sou que rep el professorat hauria de ser més
elevat. Tot i així, en molts països es té la percepció que aquest salari és més elevat
del que realment és. Quins factors expliquen aquesta situació?
• La percepció social sobre el salari del professorat no s’ajusta a la realitat.
L’allunyament de la societat respecte a la tasca docent en podria ser el principal
factor, però també cal reflexionar sobre el paper de les polítiques i institucions
educatives, i del mateix professorat pel que fa a la visibilitat de les seves funcions i
del seu rol social. Quines mesures caldria dur a terme?
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