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1

uantes vegades hem sentit criticar i ri-
diculitzar la feina de mestre o professor? 
Quantes vegades hem vist i escoltat 
ciutadans amb la solució als “problemes 
educatius” del nostre sistema escolar? 

Quantes persones alienes a l’escola diuen als 
mestres què i com han de fer la seva feina? És que 
potser els mestres diuen als economistes, dentistes, 
arquitectes o gestors com han de treballar?

La paraula “mestre” deriva del mot llatí “magister”, 
que ve de l’adjectiu “magis”, que significa “més” 
o “més que”. Així doncs, etimològicament podem 
definir el mestre o magister com la persona que 
destaca, que està per sobre dels altres pels seus 
coneixements; és una persona que ensenya, que 
domina una disciplina, que fa de guia. On queda el 
significat del terme “mestre” en l’actualitat? Potser 
és moment de recordar que el mestre, a part de 
tenir unes vacances que per molts són envejables, 
acompanya, educa i ensenya a les persones que 
seran el futur de la nostra societat i, al mateix 
temps, és un actor fonamental en la societat actual. 

Aterrem a l’aula i reconeguem la feina de fer de 
mestre! El mestre s’ajup, escolta, abraça, acompanya, 
lluita, reivindica, plora, riu, atén diferents cultures, 
s’implica en diferents problemàtiques i realitza un 
llarg etcètera d’accions extracurriculars. Afegim-
hi que el mestre també ha de barallar-se amb els 
continguts, amb l’“èxit escolar”, amb les TIC i els 
2.0, amb les programacions, amb les normatives 
canviants del Departament d’Ensenyament, amb 
noves lleis d’educació, amb la falta de recursos... 
Superherois? Potser sí. No és fàcil tenir de professió 
ser mestre.
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