
INFO IEB

Des d’una perspectiva de gestió pública 
és important considerar la retribució del 
professorat, ja que aquest col·lectiu és 
part fonamental de la despesa educativa. 
Recentment ha rebut força atenció 
l’establiment de programes d’incentius 
salarials, anomenats merit pay o pay per 
performance (pagament per rendiment, 
PPR) als ensenyaments no universitaris. El 
PPR consisteix en avaluar l’actuació dels 
docents, bàsicament a partir del rendiment 
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És convenient l’ús d’incentius 
salarials per al professorat vinculats 
al rendiment dels estudiants?*
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El pagament per rendiment 
pot millorar els resultats 

dels estudiants, però no està 
garantit que així sigui

“

”

dels estudiants, i oferir un incentiu monetari 
als que assoleixen nivells més elevats. 
Aquesta pràctica existeix a diversos països i, 
especialment, s’aplica a l’àmbit local als Estats 
Units. Catalunya acaba d’incorporar el PPR 
a la seva legislació (ORDRE ENS/330/2014, 
de 6 de novembre), de manera que es 
considera el rendiment dels alumnes com 
un dels factors d’avaluació del professorat, 
si bé no resulta imprescindible per assolir 
millores salarials. 

Per a més informació: www.ieb.ub.edu

* Estudi basat en Escardíbul, J.O. (2015). És recomanable implantar incentius salarials per al professorat vinculats amb el rendiment acadèmic dels estudiants? Què funciona en educació?, n. 1, juliol, 15-29.
http://www.ivalua.cat/documents/1/07_07_2015_15_54_14_Que_funciona_educacio.pdf

A favor En contra

Poden generar millores reals en els resultats dels estudiants Els resultats acadèmics dels estudiants també depenen de factors aliens als 
docents. A més, un test només recull una part de l’aprenentatge

És un indicador objectiu que ajuda a prendre decisions a nivell de centre: 
els directors detecten bé l’actuació dels professors extrems però la resta 
costa més

No hi ha resultats de proves externes per a tots els alumnes de tots els 
cursos ni assignatures per aplicar mètodes objectius

La docència és una de les professions amb menor dispersió salarial. El PPR 
pot suposar increments retributius dels més eficaços

Es suposa que els resultats dels alumnes són per la feina feta només pel 
professor del curs i, alhora, que un docent no incideix en l’aprenentatge 
futur dels estudiants

Pot afectar la selecció i retenció de docents, atraient professors més 
eficaços i fent abandonar als menys competents

Els estudiants poden esforçar-se de diferent manera en funció de la 
importància que té un determinat curs en el seu progrés acadèmic

Pot millorar la imatge dels centres públics al donar més importància als 
resultats dels estudiants

Poden generar estratègies en el professorat per millorar els resultats dels 
estudiants sense millorar l’aprenentatge: teaching to the test, selecció dels 
alumnes que es presenten a proves, facilitar la còpia, etc.

Són més cost-eficients que mesures vinculades amb dotar el sistema de 
més professors per alumne

El cost de la gestió del sistema d’incentius pot resultar elevat

Els incentius de grup poden fomentar la col·laboració entre professors. Es 
pot generar una cultura de millora continua i de participació dels docents 
en la presa de decisions

Incentius individuals poden reduir la cooperació entre professors. Els 
col·lectius poden generar problemes de no implicació (free-rider) d’alguns 
docents, en especial en centres amb molts professors

Pot ser més exitós si es contempla com un pla a llarg termini i no una 
prova pilot 

Possible no predisposició dels docents al PPR i oposició sindical que porti 
al conflicte

Taula 1. Arguments a favor i en contra d’establir sistemes d’incentius basats en el rendiment dels estudiants

Font: Escardíbul (2015).
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Existeixen arguments a favor i en contra 
d’aplicar un sistema de PPR (veure la 
taula 1). bàsicament, els defensors del PPR 
destaquen que aquest sistema incentiva als 
docents a millorar en la seva tasca generant, 
alhora, la millora en els resultats dels 
estudiants. A més, pot atraure i mantenir 
dins del sistema educatiu als professionals 
més eficaços. Els detractors destaquen els 
problemes metodològics del sistema de 
PPR, que el converteixen en un sistema 
d’incentius ineficaç, així com els problemes 
d’inserir incentius monetaris derivats de 
l’avaluació a la tasca docent. 

L’indicador del rendiment als PPR

Els indicadors de rendiment usats 
en avaluacions de PPR poden variar 
significativament atenent a diversos 
elements:

•  Poden basar-se completament en mesures 
d’output, o incloure també elements 
d’input del professorat (formació, actuació 
al centre, etc.).

•  En el cas dels outputs, es pot tenir en 
compte el resultat dels alumnes o el guany 
en els resultats. Al darrer cas s’usen dos 
mètodes. El primer compara els guanys 
de resultats dels estudiants en proves 
externes amb els guanys esperats, que 
s’estimen tenint en compte els resultats 
en proves anteriors i les característiques 
socioeconòmiques dels alumnes. Així, es 
compara el guany obtingut de l’estudiant 
amb l’esperat, donades les seves 
circumstàncies i trajectòria acadèmica; 

la diferència o “valor afegit” s’assigna al 
professor. El segon té en compte la millora 
de cada estudiant en els resultats respecte 
a la resta d’alumnes (o només els més 
similars), de manera que s’analitza el guany 
en termes comparats. 

•  Individual (per professor) o col·lectiu 
(grup de professors d’un centre).

•  Premi puntual o incentiu salarial permanent.

•  D’import determinat o que variï en funció 
del resultat obtingut.

•  Obert (guanya l’incentiu qui assoleix els 
objectius) o tancat (es competeix en 
pressupost tancat).

•  Amb avaluació externa (autoritat 
educativa), interna (direcció del centre) o 
mixta.

Els PPR i els resultats dels estudiants

Els programes de PPR es caracteritzen per 
tenir formats molt diferenciats, si bé tots 
vinculen, total o parcialment, el sistema 
d’incentius amb els resultats dels alumnes 
(normalment com a guanys en proves 
estandarditzades externes en matemàtiques 
i comprensió lectora). 

Alguns sistemes implanten mètodes molt 
innovadors. Per exemple, el programa 
aplicat a Chicago Heights (Illinois), 
que crea un sistema de PPR on uns 
professors poden assolir guanys salarials 
si els estudiants obtenen un bon resultat 
relatiu i altres reben par t de l’incentiu per 
avançat i el poden complementar o perdre 
en funció dels resultats dels alumnes. Així 
mateix, el programa IMPACT (al Districte 
de Columbia) estableix cinc categories 
d’eficiència del professorat i, en funció 
de la categoria assolida, els professors 
poden rebre increments salarials puntuals, 
rebre increments que es consoliden a la 
nòmina, però també ser acomiadats si no 
milloren.
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Per a més informació sobre el contingut d’aquest resum contacti amb: oescardibul@ub.edu

“Un mètode d’incentius per 
pagament per rendiment 

comporta una alta complexitat 
metodològica”

Les avaluacions als Estats Units mostren 
resultats diversos, quasi bé de manera 
paritària entre èxit i fracàs de les 
experiències desenvolupades. L’evidència en 
països en desenvolupament presenta uns 
millors resultats, amb una clara majoria de 
programes amb resultats positius. 

Implantació d’un sistema de PPR

La implantació d’un sistema de PPR no 
garanteix el seu èxit i no es pot predir, si 
s’aplica, quin és el millor sistema. Això no 
exclou, però, la possibilitat d’aplicar un 
programa de PPR perquè un bon nombre 
d’experiències han estat exitoses.

Considero convenient introduir un sistema 
de PPR per remunerar la feina docent ben 
feta, incloure la millora del rendiment dels 
estudiants com a clar objectiu del sistema 
educatiu i atreure millors docents. Ara bé, 
l’indicador de rendiment del professorat 
ha de contenir elements d’input i output, 
així com un component de remuneració 
individual i col·lectiu. A l’incloure elements 
d’input, i una part d’avaluació individual, els 
docents poden constatar que es valoren 
certs elements que depenen del seu 
propi comportament. Entre els inputs, 
cal valorar aspectes relacionats amb la 
pràctica docent, com l’actuació a l’aula, 
l’elaboració de materials, la relació amb les 
famílies, etc., i cal proporcionar formació 
al respecte. Amb la inclusió de factors 
d’output, i avaluació col·lectiva, es vinculen 
els incentius als resultats dels estudiants i 
no s’elimina l’incentiu a treballar en equip. 
També convindria que l’incentiu no fos un 
premi puntual, sinó estable en el temps. En 
qualsevol cas, no només amb incentius de 
PPR s’aconseguirà augmentar la motivació 
i eficàcia dels docents i el rendiment dels 
estudiants.

J. Oriol Escardíbul Ferrà, investigador de l’IEB


