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Pròleg

A finals de novembre de 2012, concretament el dia 29, l’Assemblea General de 
les Nacions Unides acceptava Palestina com a membre amb estatus d’observa-
dor, després de molts anys de negociacions. La Unió Europea (UE) hi va votar 
de manera dividida: mentre que la majoria d’estats, com Espanya, França, 
Itàlia o Portugal, donaven suport a la proposta, alguns altres es van abstenir, 
com Alemanya i la Gran Bretanya, i Txèquia va votar en contra. No hi va haver 
una posició unànime, resultat de la manca d’una veu comuna, en aquesta i en 
moltes altres matèries també molt importants, fruit d’un creuament d’interes-
sos, tradicions i perspectives ben dispars a l’interior de la Unió Europea. El 
mateix ens trobarem en educació, com podrem anar veient durant el relat que 
presentem en aquest llibre.

La mateixa setmana que es prenia aquella decisió històrica a escala mun-
dial, a favor del poble palestí, Catalunya havia fet una altra consulta, gairebé 
plebiscitària, en forma d’eleccions parlamentàries. Després d’unes setmanes 
d’eufòria col·lectiva a favor de la creació d’un estat propi, però també de la re-
acció unionista de no separar-se del regne d’Espanya, el resultat electoral va 
definir unes posicions clarament favorables a engegar un procés de segregació, 
si més no segons recollien les promeses dels programes electorals respectius. 
Aquesta voluntat, la de constituir una nova realitat jurídica al voltant d’un 
sentiment nacional molt arrelat, topava, però, amb una altra realitat: la de les 
estructures existents, que arrosseguen una llarga història de dependència admi-
nistrativa i política d’Espanya. Això s’ha traduït, en clau educativa, en un sis-
tema escolar poc eficaç i gens adequat a les exigències del nou segle, com també 
anirem desgranant al llarg d’aquest llibre.

Poc després d’aquelles eleccions, valorades com a transcendentals per al 
poble de Catalunya, el govern espanyol presentava, a primers de desembre de 
2012, la desena llei educativa en tres dècades: la quarta amb un govern de dre-
tes. Amb una mitjana de tres anys entre les unes i les altres, no es pot dir que 
les autoritats educatives de signes diferents no hagin mostrat una preocupació 
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l’educació, una qüestió d’estat10

evident per adaptar el sistema educatiu als reptes canviants de la societat. La 
necessitat d’atendre aquests canvis i de voler situar el sistema educatiu entre els 
millors d’Europa amaga, però, intencions netament partidistes, amb una forta 
càrrega ideològica. Semblaria que els governants tenen en el seu imaginari una 
idea ben precisa del poder transformador de l’educació o, potser ben al contra-
ri, entenen que el sistema educatiu és un camp de batalla que dóna rèdits elec-
torals per a qui el domina, a banda de pensar que qui controla l’educació con-
trola la societat. Només tenim, a hores d’ara, una foto borrosa però prou clara 
de la versió final de la reforma educativa, un cop hagi superat tots els tràmits 
parlamentaris i de consulta, però podem afirmar amb tot el rigor que es tracta 
d’un nyap des del punt de vista tècnic, d’un text incongruent des del punt de 
vista pedagògic, i d’una proposta perversa des del punt de vista ideològic.

La idea d’aquest llibre és posar en solfa aquests tres fenòmens per obtenir 
un dibuix del que està passant al nostre entorn amb l’educació. Tant el pes de 
les inèrcies particulars en les decisions col·lectives, tot pensant a escala europea, 
com l’ànsia d’alliberament nacional que ens empeny a un acostament més es-
tret amb els veïns europeus, i també les insidioses reformes internes promogu-
des pels governs espanyols d’un signe i de l’altre, poden semblar tendències 
oposades que vénen a posar en qüestió, de manera permanent, el què i el com 
de l’educació. En aquest llibre veurem com, tot i aquestes aparents contradic-
cions o tensions, s’està produint un procés de convergència des de dalt: els 
rànquings internacionals passen per sobre del debat social; les decisions políti-
ques no tenen una base empírica suficient i prou contrastada amb estudis rigo-
rosos; les reformes parteixen de supòsits ideològics ben afermats que amaguen 
intencions partidistes, i, finalment, es contribueix a descafeïnar l’educació tot 
convertint-la en moneda de canvi del combat electoral. 

Ens convé, per tant, conèixer una mica a fons els models educatius més 
enllà de les impressions particulars i de les consignes mediàtiques. Aquest es-
tudi s’ha de dur a terme des de tres perspectives: diacrònica, amb el suport de 
la història; sincrònica, amb l’ajut de la comparació, i evolutiva, amb una voca-
ció prospectiva. Gosarem donar elements que permetin la comparació i ser-
veixin alhora per alimentar indagacions prospectives, però no ens atrevirem a 
entrar en les interpretacions històriques, per falta d’espai i de competència 
professional. De fet, si alguna cosa hem fet bé en aquest país ha estat recollir i 
sistematitzar la història, i en aquests moments gaudim d’abundants monogra-
fies sobre la història de l’educació a Catalunya, a Espanya i a Europa.

Només cal esmentar, amb aquesta clau històrica, que la construcció dels 
estats moderns s’explica, en gran mesura, per la creació i posterior consolidació 
d’uns sistemes educatius que, en els darrers dos segles, han servit per transme-
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tre l’aprenentatge formal de la llengua pròpia i la cultura del país, elements 
aglutinadors que han facilitat la conformació de les singularitats nacionals, i 
també per elevar el nivell de formació general de la població. Només cal relle-
gir algun clàssic de la literatura universal que relati la realitat social de fa dos 
segles per adonar-nos dels canvis produïts en aquest poc temps, sens dubte en 
un sentit ben positiu. La convicció que un país es construeix des de l’escola 
inunda els discursos polítics i tot indicaria que en un temps de globalització, 
que ve a uniformitzar-ho tot, i de sofisticació tecnològica, que ajuda a dispersar 
però també a democratitzar el coneixement, la validesa d’aquesta afirmació 
queda en suspens. Per aquesta raó, en la conjuntura actual, quan s’estan definint 
projectes, més o menys seriosos, de bastir un horitzó nacional propi per a Cata-
lunya potser també és hora de pensar si el seu sistema educatiu es troba a l’alça-
da del moment. Aquest llibre tracta de fer una mirada comparativa a l’educació 
en els països europeus per analitzar precisament el grau d’ajustament del nostre 
sistema educatiu als corrents europeus i valorar, en conseqüència, si està en 
condicions de respondre als reptes actuals.

Amb tot, a l’hora de parlar de les condicions en què cal abordar l’estudi 
dels sistemes educatius en clau internacional i, més en concret, en perspectiva 
europea, ens interessa avisar que no podem parlar, amb rigor, ni de sistemes de 
referència que puguin servir de far que il·lumina el camí a seguir, ni tampoc 
d’un sistema educatiu propi a Catalunya que ens permeti comparar, amb pro-
pietat, la situació d’aquí amb la de l’exterior. Hi ha molts elements que servi-
rien per reforçar aquest argument, no només d’ordre administratiu o polític, 
sinó també de caràcter cultural i social. Catalunya arrossega una situació com-
plicada en matèria educativa, iniciada amb el franquisme i accentuada amb la 
transició, tot i tenir una tradició pedagògica interessant amb més de cent anys 
i reconeguda arreu. El sistema educatiu de Catalunya, o per ser més precisos el 
seu model d’escola, mostra una dependència absoluta del sistema espanyol, 
esclau alhora de models importats, fruit d’una tenaç insistència dels gover-
nants espanyols per emmirallar-se en països veïns, especialment en França i 
més recentment en Anglaterra, i en una aplicació matussera de solucions mal 
interpretades. Ha estat, i encara ho és, un sistema amb moltes dificultats per 
modernitzar les seves estructures, com va quedar palès al llarg de tot el segle 
passat, i encara ara presenta greus retards si es compara amb els sistemes d’al-
tres països equiparables.

L’educació a Catalunya va quedar sentenciada amb la Constitució espa-
nyola de 1978, que reservava al govern central la definició dels trets més impor-
tants del sistema i deixava als governs autònoms el paper de gerents o masovers 
i no pas de responsables polítics amb amplis poders per liderar el sistema. En 
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l’educació, una qüestió d’estat12

realitat, l’educació a Catalunya és un calc del que succeeix a Espanya, o potser 
per ser més justos, l’educació a Espanya ha reproduït, tard i malament, les in-
novacions que primer s’han experimentat a Catalunya i que després han estat 
exportades a la resta de la península. Tenim un sistema educatiu que, a hores 
d’ara, depèn en bona mesura d’instàncies situades ben lluny d’aquí, sigui a 
Madrid, a Brussel·les o a París (seu de l’OCDE), amb una autonomia de deci-
sió més aviat restringida en els seus aspectes fonamentals. 

Ras i curt, l’èxit d’un sistema educatiu té una correspondència directa amb 
el grau d’intervenció que hi pugui tenir l’administració més propera en tots els 
nivells de decisió, des de la definició de les seves finalitats i dels continguts de 
l’educació fins a la política de professorat, passant evidentment per l’organitza-
ció i l’estructura del sistema. El model parcialment descentralitzat que es va 
iniciar amb la transició democràtica espanyola després de la dictadura franquista 
va servir per posar en marxa un seguit de mecanismes necessaris per reactivar 
l’aparell de l’estat, però ha mostrat també les seves limitacions per garantir un 
sistema educatiu d’èxit. Hem de resumir la història recent de l’educació a Cata-
lunya com un relat apedaçat, que ha espigolat d’aquí i d’allà sense un rumb prou 
definit. Ens hem hagut d’acomodar a les lleis aprovades per les Corts espanyo-
les, i alhora hem anat tapant alguns forats tot mirant què feien els veïns euro-
peus de més amunt. Per ara, tot plegat és un mar de dubtes, i si, tard o d’hora, 
la gent d’aquest país n’ha d’agafar les regnes, caldrà aclarir i definir molt bé el 
panorama en matèria educativa. 

El que ens interessa destacar és la necessitat de repensar el sistema educatiu 
a Catalunya des de diferents vessants i per diversos motius. Potser també cal 
una revisió de l’educació a casa nostra perquè, amb les retallades en cadena que 
han afectat l’educació durant la darrera dècada, el desencís i la insatisfacció 
campen entre docents, famílies i alumnes, sensacions que ràpidament els polí-
tics i els mitjans de comunicació han aprofitat per traduir en una consigna de 
fracàs i de desballestament de l’estat del benestar. A més, també caldria fer aques-
ta revisió del sistema educatiu perquè els informes que arriben des dels orga-
nismes internacionals situen els nivells d’aprenentatge a Catalunya en valors 
ben discrets, que, com veurem, sempre es poden matisar. Per acabar, un darrer 
motiu per remirar com s’eduquen els nostres joves, i en quines condicions, 
s’explicaria per les taxes de desocupació laboral i d’abandonament escolar, les 
més elevades de l’entorn europeu, que podrien posar en perill la cohesió social 
i el progrés econòmic del país. Però ens queda una raó potser encara més im-
portant. Si convé repensar el sistema educatiu de Catalunya és perquè en de-
pèn la configuració dels altres mecanismes fonamentals de la societat, com ara 
el sistema d’inserció en el món productiu, el model de relacions socials que 
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regula la convivència, o el sistema de presa de decisions democràtiques, tots els 
quals són estructures pròpies d’estat, de l’estat de benestar.

La tasca del sistema educatiu formal no és senzilla. Des d’una perspectiva 
general, hem d’admetre que les societats occidentals no s’han dotat de cap altra 
institució amb unes funcions tan nuclears, i també tan dispars, com la de ver-
tebrar la societat i alhora acostar el saber a la població, objectius que fins i tot 
han entrat en col·lisió en alguns moments, ja que no és fàcil conjugar la cohesió 
social amb l’assoliment de determinades cotes d’excel·lència acadèmica i cultu-
ral. Potser per aquest motiu, l’escola ha servit sempre de camp de batalla per a 
l’enfrontament de les forces polítiques, un espai on s’han dut a terme els debats 
més encesos, amb posicions en litigi força radicals. Com hem vist, les alternan-
ces al poder han desembocat en canvis legislatius constants i reformes mal 
administrades. El cas d’Espanya ens il·lustra com la batussa política dels darrers 
vint anys ha derivat en un dissens clar en matèria educativa, portada al terreny 
parlamentari, amb unes forces conservadores ancorades en actituds certament 
retrògrades, beneïdes per la jerarquia eclesiàstica, i unes forces progressistes 
entestades, de la mà dels moviments de renovació pedagògica, a modernitzar 
el sistema educatiu per fer-lo homologable davant de les instàncies europees. 
Hem experimentat avenços i retrocessos que podem resseguir en la desena de 
lleis educatives espanyoles, una col·lecció que contrasta amb l’única llei d’edu-
cació aprovada pel Parlament de Catalunya, el 2009, després de tres dècades de 
recuperació democràtica.

En el fons, la polèmica rau en la manera d’entendre l’èxit educatiu, que els 
uns fan recolzar gairebé del tot en l’esforç individual, sigui del mestre o de 
l’alumne, i els altres en la riquesa social i la densitat cultural de la comunitat i 
dels adults que tutelen els menors en formació. Al cap i a la fi, l’educació és un 
fenomen complex i polièdric, sempre dependent de factors que massa sovint 
s’escapen d’anàlisis simples, i que requereix reflexions serenes i mirades àmplies 
i de llarg abast, que vagin més enllà de la reiterada miopia política de curt abast.

Per tant, amb la intenció de superar el debat intern, convé mirar enfora, 
adoptar una perspectiva europeista, en clau comparada. Cal acceptar, d’entra-
da, que totes les comparacions són odioses, especialment aquelles el resultat 
de les quals no ens deixa en bona posició. Però la pedagogia exigeix aquesta 
pràctica, segurament perquè l’acte educatiu és incert i sovint mòrbid, i potser 
també perquè l’educació és un fenomen delicat que requereix atencions cons-
tants. Els darrers anys han proliferat iniciatives pedagògiques impúdiques, 
per no dir cíniques, basades més en conviccions que en proves, com la refor-
ma Wert que ara tenim en marxa. Potser és hora de pensar-ho tot plegat d’una 
altra manera.
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Aquest llibre fa un repàs dels elements que expliquen l’èxit o l’excel·lència 
dels sistemes educatius del nostre voltant i els posa en consonància amb el 
que tenim aquí. La primera part comença estudiant l’estat de la qüestió a 
partir de les dades que mostren el que podríem considerar efectes de l’edu-
cació. Les estadístiques internacionals exhibeixen dades sobre el perfil for-
matiu de la població, entès com el nivell d’instrucció escolar més alt assolit 
en cada tram d’edat, i aporten també informació dels resultats acadèmics a 
partir de proves estandarditzades aplicades a mostres significatives en matè-
ries fonamentals, com ara la comprensió lectora i les matemàtiques. Aquesta 
simplificació amb què s’inicia el llibre rau en una convicció que contradiu el 
sentir general, segons el qual s’acostumen a vincular directament els resultats 
escolars amb els mals de la societat. Com veurem, no es tracta de menystenir 
l’impacte de l’escola, sinó de transmetre la idea que no tot depèn de l’educa-
ció rebuda durant deu anys d’escolaritat obligatòria. En realitat, desco-
neixem el grau d’influència del que anomenem educació no formal (la que 
es du a terme en institucions educatives alienes a l’escola) i encara més el de 
la informal (pròpia de la resta d’agents socials, no educatius), tot i que en 
podem intuir els efectes, però sempre de manera diferida. És més pràctic, 
per còmode i fàcil, acceptar la imatge de la foto i no imaginar-nos com s’hi 
ha arribat, ja que, en realitat, es tracta de la part visible de l’educació, la que 
no admet discussió quant a la seva certesa. Per tant, acceptem aquest axioma, 
que convé anar desconstruint, i mirem com se’ns mostra l’educació en els 
països veïns, sempre en correspondència amb el que tenim aquí, sigui Cata-
lunya —quan disposem de dades—, sigui Espanya —perquè la influència és 
notòria.

Tot seguit, el llibre penetra en l’estudi d’algunes de les raons primeres que 
explicarien els resultats mostrats. No deixa de ser un exercici intel·lectual, per 
descomptat no exempt de crítiques, per tal com la tria d’aquestes causes se-
gueix el criteri merament subjectiu de qui signa. Amb tot, sembla acceptat 
que, així com la foto que reflecteix l’estat de l’educació té precisament el caràc-
ter estàtic i immòbil de qualsevol imatge, els sistemes educatius es mouen en 
un mar de corrents difícil d’atrapar i encara més de posar en les línies d’un 
llibre. Del que es tracta és de seleccionar i detallar aquells elements que vincu-
laríem fàcilment als corrents esmentats, com ara el model de funcionament del 
sistema, la seva estructura o ordenament, els esforços humans i materials que 
s’hi esmercen, per posar-ne alguns exemples. Tot plegat no acabarà exhaurint, 
ni molt menys, les causes que explicarien aquells resultats, però convé tenir 
present que els efectes de l’educació es presenten a llarg termini i seran sempre 
conseqüència de molts factors.
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Per tancar la seqüència, però, el llibre acaba amb els principis i els horitzons 
dels sistemes educatius. Una proposta ortodoxa hauria començat la redacció 
per aquesta part final, la de la base que inspira els sistemes educatius, i hauria 
continuat amb els models de funcionament, per acabar explicant els resultats 
acadèmics, d’abandonament escolar, de nivell formatiu de la població, etc. 
Potser hauria estat més fàcil per al redactor, però menys clar per a la compren-
sió de qui llegeix, més avesat a la deducció i delerós d’anar esbrinant el perquè 
de tot plegat. L’aposta era precisament aquesta, la d’anar destil·lant els temes a 
poc a poc, tot ajudant la lectura amb la incorporació esquitxada d’indicis que 
permetin anar construint una conclusió particular dels fenòmens que s’hi van 
exposant. Hem començat la casa per la teulada i hem acabat amb els fona-
ments, que són precisament l’objecte d’estudi del darrer apartat, centrat en les 
finalitats dels sistemes educatius a partir de dos dels reptes més importants que 
tenen plantejats a tenor de la situació actual: la tecnologia i la ciutadania.

Precisament com a contrast, la part final del llibre dibuixa els trets més 
rellevants de la reforma Wert. Tot i que a l’hora de tancar aquest original no-
més disposàvem d’una segona versió de l’avantprojecte, tenim material sufi-
cient per analitzar amb detall les repercussions de la llei a partir del model 
lingüístic, social i pedagògic de què parteix. El lector inquiet es pot saltar les 
desenes de pàgines del mig i fer-ne una lectura a part, una decisió segurament 
encertada que potser només requerirà de manera puntual tornar enrere per 
ampliar algun concepte o revisar alguna dada. Òbviament, no és més que una 
anàlisi parcial i gens neutral de la reforma, però feta des d’una posició acadè-
mica al màxim de rigorosa a partir de les dades de què disposem.

Abans d’iniciar aquest recorregut, però, convé introduir alguns elements 
conceptuals i metodològics que acabaran d’emmarcar aquestes primeres pàgi-
nes. L’educació comparada o comparativa és una disciplina d’estudi amb una 
llarga tradició acadèmica a Catalunya. Amb un afany per conèixer com s’ho 
feien els de fora, els comparatistes d’aquí buscaven solucions i remeis als mals 
propis, però també sortien a l’estranger per explicar com es resolien aquí les 
coses i, fins i tot, per demostrar que es podia estudiar l’educació d’una altra 
manera, com va fer el pedagog Pere Rosselló. Com és prou conegut, l’evolució 
de la universitat i de les mateixes àrees de coneixement han suposat canvis 
importants en la docència universitària i en la manera d’estudiar l’educació des 
d’una òptica comparada. La introducció que segueix aquest prefaci pretén do-
nar algunes claus interpretatives sobre com s’ha elaborat el llibre, amb una 
perspectiva netament internacionalitzadora o, per ser més congruents amb els 
temps que corren, una perspectiva globalitzadora, restringida, però, al panora-
ma europeu. Les agències internacionals que avaluen els sistemes educatius 
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tenen un impacte directe en les decisions dels governs nacionals i convé saber-
ne una mica més per poder entendre millor aquest microcosmos de la política 
educativa.

En definitiva, aquest llibre se sosté en la idea que l’evolució de la societat 
està en consonància amb la del seu sistema educatiu, en el sentit que el futur 
d’un país depèn molt de la qualitat de l’educació. Així, és senzill relacionar el 
nombre de patents industrials registrades, els avenços científics reconeguts, i 
també les taxes d’ocupació o el grau de cohesió social i econòmica d’una po-
blació, amb el model educatiu de base. Si això és així, la perspectiva històrica 
ens diu que hem avançat molt en educació, ja que hem superat els alts nivells 
d’abandonament escolar i d’analfabetisme de fa només tres dècades, i hem sa-
but situar investigadors, enginyers i economistes en llocs prominents de l’esce-
na internacional. Tot i això, els veïns no han estat quiets i també han avançat. 
En aquesta cursa competitiva, sense final a la vista, la recessió econòmica, la 
indecisió europea i la matusseria de la dreta espanyola i catalana, acompanyada 
del nerviosisme de l’esquerra, encara posen més entrebancs a l’escola, que que-
da en el punt de mira com la responsable de la majoria dels mals, i no sempre 
dels guanys, de la societat actual. Hi pot haver una gran part de raó en aquesta 
afirmació. De tota manera, si volem ser sincers no podem oblidar que les ge-
neracions joves no són més que el resultat d’uns processos que hem dirigit i dut 
a terme les generacions adultes: tenim els joves que tenim perquè els adults 
som com som.

És de justícia esmentar les persones que han tingut un paper especial en la 
generació i concreció d’aquest llibre. El professor Conrad Vilanou no només 
va beneir la idea inicial, llençada per una bona col·lega, sinó que hi va aportar 
contingut, tant de manera formal, amb els seus articles i monografies, com 
també informal, amb les llargues converses que semblen no tenir aturador. El 
professor Francesc Raventós va deixar fer el pas de la pedagogia comparada a 
la pedagogia en clau internacional. La llavor, però, l’havia posada el professor 
Miquel Martínez fa més de dues dècades, amb una avantguardista assignatura 
de prospectiva, i també hi ha traces de la professora Amèlia Tey, que sempre 
ajuda a situar les coses al seu lloc. Els companys i les companyes del Departa-
ment de Teoria i Història de l’Educació i del Seminari Permanent d’Educació 
en Valors, de la Universitat de Barcelona, han amanit moltes de les idees aquí 
exposades. Finalment als de casa, que ho poden tot.
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Aquesta introducció intenta situar el marc conceptual i metodològic emprat 
en aquest llibre i és perfectament prescindible per a lectors i lectores que no 
puguin refrenar l’ànsia d’entrar en matèria. Convé avisar, per tant, què hi 
trobaran els que no vulguin fer el salt. D’entrada, podran conèixer millor la 
filosofia que impregna aquesta obra, des de dos punts de vista: el del concep-
te d’educació, com a fet social, i el de la pedagogia com a disciplina d’estudi, 
tot i que això es pot anar intuint a mesura que es llegeix la resta del text. Tam-
bé es podrà saber, però sense gaire detall, com funciona el procés comparatiu, 
en quins nivells o amb quines perspectives encara la feina. Entremig, s’hi 
aboquen opinions sobre la funció i el treball de la comparació, el seu objecte 
d’estudi i la realitat educativa que pretén abastar, en un context marcat per 
una important tensió entre les tendències dirigides per la globalització i les 
que emanen de les realitats nacionals. A més, es descriuen les fonts bàsiques 
de treball, fornides sobretot pels organismes internacionals, que permeten, 
per acabar la introducció, oferir alguns referents macrosistèmics que situen 
l’entramat central del llibre. En qualsevol cas, recomanem la lectura del darrer 
apartat de la introducció, referida a algunes dades contextuals, i a les precau-
cions que cal adoptar quan ens comparem amb segons qui, sobretot els països 
nòrdics.

En els darrers anys, la pedagogia comparada, disciplina que semblava reser-
vada a un grup d’iniciats universitaris, ha vingut a omplir les planes dels diaris 
i a ocupar els comentaris de carrer. La proliferació, i posterior amplificació 
mediàtica, dels estudis internacionals sobre l’estat de l’educació al món ha 
provocat que una determinada «opinió pública», o publicada, hagi començat a 
demanar explicacions a les autoritats sobre els suposats pobres resultats acadè-
mics i els productes mediocres de l’escola, exhibits i passejats com la causa dels 
mals de la societat, tot bastint una lògica perversa que oblida que, com s’ha dit, 
tenim els infants que tenim perquè els adults som com som. En paraules molt 
més ben escrites d’un clàssic de la pedagogia comparada: «l’educació és com un 
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mirall que es posa davant d’un poble; [...] la manera d’educar els nens ens 
mostra inequívocament la realitat de la seva situació [la del poble]».1

En realitat, mai com ara els informes sobre l’estat de l’educació havien tingut 
tant d’interès per part de tothom, fins i tot de la gent que no té cap relació amb 
l’escola. Ningú no s’està d’opinar, i fins i tot alguns es llancen a dictar càtedra 
sobre els remeis necessaris per resoldre suposades patologies que afecten el siste-
ma educatiu. També hi posen cullerada especialistes de moltes altres àrees de 
coneixement, en especial de l’economia, la sociologia o la psicologia. En canvi, 
des de la pedagogia se segueix reclamant la necessitat d’abordar-ne l’estudi amb 
una metodologia rigorosa i adaptada als temps que corren, que tingui en comp-
te l’anàlisi comparada però també l’estudi històric, sempre amb una voluntat 
prospectiva d’identificar-ne tendències i d’esbrinar els reptes de futur.

Un principi conservador s’acostuma a imposar massa sovint en la pràctica 
educativa: no cal tocar allò que funciona. L’esperit comparatista, en canvi, ex-
pressa una voluntat indubtable de canvi, que parteix de l’autocrítica i aplega un 
ventall molt ampli d’actituds, des de l’autocomplaença fins a l’autoodi, el punt 
òptim del qual no és fàcil de situar. En realitat, es tracta d’un exercici que mos-
tra les vergonyes pròpies, un acte genuí de generositat en una societat altament 
competitiva que no sempre ho agraeix, ben al contrari. Acceptar la comparació 
implica una amenaça important per la pèrdua potencial de confiança que això 
pot significar en la possible clientela d’aquest mercat dur i complicat. Pot supo-
sar, alhora, l’acceptació del propi fracàs, de la posició d’inferioritat respecte dels 
altres, considerats millors i més avançats. Qui admet la comparació s’acaba si-
tuant en un pla o en un altre i amb més o menys prejudicis sobre una, i potser 
només una, conclusió de la comparació: quedem per sobre o per sota de la resta, 
sigui de manera general o només en alguns paràmetres. De fet, un ús pervers de 
la comparació nega la mirada sincera sobre els altres: mirar els veïns no és ja un 
recurs d’enriquiment sinó un mal costum que desemboca en fotocòpies en 
blanc i negre, i fa perdre la lluentor de l’original. Malauradament, aquesta pràc-
tica ha esdevingut habitual també aquí, on som massa proclius a fixar la mirada 
en els veïns de dalt i a no saber apreciar el que tenim i el que hem assolit.

Abans d’entrar-hi, és de rigor reconèixer els antecedents catalans en aquesta 
disciplina, que entronca amb una tradició comparatista important. Ara fa un 
segle, alguns mestres i pedagogs d’aquí ja viatjaven a l’estranger per conèixer 

1 . Bereday, 1964, pàg. 32. Dedicar a aquest autor la primera nota a peu de pàgina del llibre no és 
gratuït. A més d’analític, el seu pensament tenia una orientació decididament pràctica. En podeu obte-
nir una ressenya a http://pocketknowledge.tc.columbia.edu/home.php/browse/121 (accés: 30 de de-
sembre de 2012). Llegiu també la darrera nota d’aquest llibre.
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metodologies noves, i també investigadors i estudiosos indagaven què i com es 
feien les coses en educació i proposaven noves maneres de fer-ne recerca. Eladi 
Homs, Rosa Sensat, Alexandre Galí i molts altres pedagogs van viatjar a Gine-
bra i Brussel·les; Pere Rosselló, becat ja el 1920 a l’Oficina Internacional d’Edu-
cació de Ginebra, esdevingué un personatge destacat en el panorama compara-
tista internacional, i durant la dècada de 1960, el professor Tusquets va obrir 
l’Institut de Pedagogia Comparada a la Universitat de Barcelona. Tot plegat 
expressava una inquietud per conèixer des d’aquí què es feia en altres llocs, amb 
un afany innovador, gens amagat de catalanisme, conservadors els uns i progres-
sistes els altres, però amb la idea comuna de revisar què passava fora i valorar 
com ho tenien a dins. A la inversa, també Catalunya havia estat motiu de visita 
i estudi per part de personalitats estrangeres del món de l’educació, i ja al primer 
terç del segle xx havien estat nombroses les visites a Catalunya de pedagogs i 
pedagogues de primera línia internacional del moment.2 En suma, l’intercanvi 
i la mirada sobre allò que fan els veïns ha estat una constant dels estudiosos ca-
talans al llarg del darrer segle, i ara ens resulta prioritari encetar-la de nou per 
saber on som i on volem anar, com a sistema educatiu i com a país.

La tasca comparativa i l’objecte d’estudi

En realitat, patim una patologia doble: bulímia de dades i anorèxia interpreta-
tiva. Per entendre això convé explicar com funciona el treball comparatiu. Un 
primer nivell de la feina té un caràcter recol·lector, de recopilació i organització 
de dades en brut, com a resultat d’enquestes i qüestionaris promoguts per una 
gran quantitat d’organismes internacionals, els més importants dels quals rela-
tarem més endavant. En aquests estudis informatius participa personal tècnic 
propi de cada organisme (ministeris dels països membres), que solen contractar 
especialistes per aprofundir en àrees específiques d’interès. Un exemple d’aquest 
primer nivell seria el programa PISA (acrònim en anglès del Programa d’Ava-
luació Internacional dels Estudiants, Programme for International Students As-
sessment), com es pot comprovar al web de dades del projecte, que recull taules 
de contingència que l’usuari pot organitzar al seu gust.3 Una altra font de dades 

2 . Es poden seguir algunes de les influències de les pedagogies més avançades a la monografia reco-
llida al número 37 de la revista Temps d’Educació (disponible al portal www.raco.cat), revista editada per 
la Universitat de Barcelona i dirigida pel professor Conrad Vilanou.

3 . La que correspon al projecte de 2009 està disponible al web: http://pisa2009.acer.edu.au (accés: 
12 de desembre de 2012).
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primàries interessants és la d’Eurostat, el sistema de recollida d’informació de 
la Unió Europea sobre un conjunt important de temes (economia, atur, salut, 
tecnologies, educació, etc.), que també ofereix eines interactives per consultar 
les dades. Són sempre dades recopilades, no estrictament dades en brut, que es 
poden organitzar segons diferents variables (sexe, edat, nivell d’estudis, etc.). 
Al llarg del llibre anirem explicant les fonts de primer nivell que fem servir i 
remetrem al seu origen amb notes marginals. 

En un segon moment, o nivell del treball comparatiu, l’objectiu és la síntesi 
i juxtaposició de les dades, amb la finalitat d’elaborar informes monotemàtics, 
normalment també per part dels mateixos organismes. Són documents descrip-
tius sobre àmbits concrets de l’educació, elaborats per especialistes de cada àrea 
concernida o referits a espais geogràfics precisos. Els exemples més interessants es 
troben al portal Eurydice, de la Unió Europea, que acostuma a editar en format 
electrònic monografies referides a una gran diversitat de temes, a més d’informes 
monogràfics de caràcter periòdic: ús de les tecnologies a l’escola, ensenyament de 
les ciències, educació per a la ciutadania, sistemes d’avaluació, etc. En l’àmbit 
d’Amèrica Llatina, el portal Siteal té un alt interès comparatista per les seves 
monografies temàtiques i pels informes dels països membres.4

Finalment, el tercer nivell, amb una orientació interpretativa, queda reser-
vat als especialistes de les àrees o a comparatistes que volen adoptar una visió 
general dels sistemes educatius. Normalment els seus productes són publicats 
en revistes acadèmiques i científiques o són presentats en congressos i simposis 
especialitzats. En el cas de Catalunya, els informes que publica periòdicament 
la Fundació Jaume Bofill se situen en aquest àmbit.5 El nivell interpretatiu té 
una funció doble: oferir claus explicatives dels fenòmens estudiats i analitzar 
tendències en temes concrets i en relació amb els altres països comparats, amb 
una intenció prospectiva per detectar els punts crítics dels sistemes educatius 
on cal incidir de manera prioritària en el futur.

La recerca comparativa és una tasca cooperativa, entre agents i protagonis-
tes diversos, que sol quedar disgregada en documents aïllats. El treball compa-

4 . Eurydice és una iniciativa de la Unió Europea i el seu portal es troba disponible a http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php (accés: 12 de desembre de 2012). Siteal està promogut 
per Nacions Unides, l’Institut de Planificació Educativa de Buenos Aires i l’Organització d’Estats Ibe-
roamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura. El seu portal és www.siteal.iipe-oei.org/ (accés: 12 
de desembre de 2012).

5 . El seu informe més recent és L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011, coordinat per Miquel 
Martínez i Bernat Albaigés, que en tres volums recull les dades bàsiques de l’educació, els indicadors 
d’èxit escolar i valors relacionats amb el benestar a l’escola i en el professorat. Se’n poden obtenir refe-
rències a www.fbofill.cat/index.php?codmenu=25.01 (accés: 12 de desembre de 2012).
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ratiu integral, que inclouria el nivell informatiu, el descriptiu i l’interpretatiu, 
només està a l’abast de grups de recerca potents, tot i que cada cop més el pri-
mer nivell sol quedar reservat a les agències internacionals, pel cost econòmic 
que significa recopilar i processar grans quantitats de dades, i de la logística 
necessària per arribar a mostres importants de tots els racons del planeta.

Patim, però, un excés d’informació, una certa dispersió en les descripcions 
i una gran manca d’estudis explicatius i interpretatius. De fet, s’hi aboquen 
recursos que conclouen en estudis i informes de caràcter informatiu i descrip-
tiu que solen tenir una repercussió mediàtica important i una atenció política 
partidista, però una aplicació pràctica gairebé nul·la, i mai no acabem de saber 
si realment serveixen per millorar els sistemes educatius. Segurament, el pro-
blema de fons és que l’objecte d’estudi és relliscós i poc precís, i no sempre es 
comparteixen les mateixes unitats d’anàlisi. Però potser un dels obstacles més 
grans prové de l’actitud o perspectiva investigadora, que no sempre acaba d’en-
tendre que la recerca ha de tendir a millorar les condicions de vida de la gent i 
a transformar la societat per incidir en la seva evolució. Qualsevol reforma 
educativa que no es plantegi aquests dos objectius, i qualsevol recerca que no 
indagui si les reformes en marxa hi incideixen, són una autèntica pèrdua d’es-
forços i una presa de pèl per als contribuents. 

És cert que l’impacte social dels informes comparatius ha creat una sensa-
ció general d’angoixa i desconcert, sobretot quan es publiquen resultats sense 
claus interpretatives adequades. Potser la raó caldria buscar-la en la tendència 
a difondre dades ordenades, sense intenció interpretativa sinó merament infor-
mativa, que subverteixen la intenció comparativa i fomenten més la competi-
ció que la competitivitat, i que a la llarga deriven en tendències d’uniformitzar 
en detriment de promoure la singularitat. En aquest sentit, les conclusions  
de la majoria d’aquests estudis acaben amb rànquings i jerarquies, tot desvir-
tuant la finalitat legítima del fet comparatiu. Aquests productes amaguen, en 
realitat, autèntiques fal·leres per imitar les solucions dels altres i ometen una 
reflexió detinguda sobre les bases que sostenen el propi sistema, una anàlisi que 
hauria de considerar moltes variables creuades, com intentarem recollir en al-
guns moments al llarg del llibre. 

El fenomen de la uniformització no és exclusiu de l’esfera europea, i el 
podem estendre a la resta del planeta quan llegim les directrius que emanen 
dels poders econòmics mundials. Així, les pressions als països empobrits per 
part d’institucions com ara el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional, 
a partir de dades recollides en aquests estudis competitius, perquè acostin els 
respectius sistemes educatius als estàndards dels països rics, han estat repetida-
ment denunciades i desperten el fantasma de l’homogeneïtzació que anul·la les 
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diferències. Per exemple, un informe recent de les Nacions Unides explicava 
com l’ajuda mundial als països iberoamericans s’havia reduït de manera im-
portant en quatre dècades: del 14% del total de l’ajuda oficial al desenvolupa-
ment s’havia passat al 8%; en termes concrets, als anys seixanta aquesta ajuda 
suposava l’1% del total d’ingressos dels països de la regió, però a final de la 
dècada de 2000 havia baixat al 0,22%. És cert que en aquest període havien 
augmentat les taxes d’ingressos per habitant, que és la base per al càlcul dels 
ajuts, però l’informe reclamava, com és lògic, una revisió d’aquests criteris de 
càlcul per incloure-hi, per exemple, la pobresa extrema, la desigualtat, la inver-
sió i l’estalvi, la productivitat i la innovació, les infraestructures, l’educació, la 
salut, la fiscalitat, el gènere i el medi ambient.6 En altres paraules, aplicar les 
dinàmiques de creixement i progrés dels països rics, mesurades en termes de 
riquesa nacional o ingressos per habitant, oculta una realitat complexa i farcida 
de matisos que provoca una mala simplificació de les solucions que cal adoptar. 
No es pot comparar de qualsevol manera. De fet, la comparació estudia allò 
que hauria de ser, però no pot evitar d’anunciar quin pot ser l’esdevenidor, no 
tant en un sentit normatiu o legalista, sinó amb una intenció prospectiva, com 
s’ha esmentat més amunt. Aquesta idea ens portarà més endavant a referir-nos 
a l’instrumental amb què treballa la recerca comparada. 

Ara, però, convé insistir que la pedagogia comparada no es pot limitar a 
estudis descriptius, que solen oferir un seguit d’indicadors per fer-nos una idea 
global de la situació, una fotografia, una imatge estàtica del fet educatiu en un 
lloc i un temps específics. Res més lluny de la voluntat de Rosselló, que apos-
tava per una pedagogia comparada dinàmica, amb la seva teoria dels corrents 
educatius, amb una orientació netament interpretativa, com veurem en l’apar-
tat següent.7 La descripció s’ha d’ajustar a un objecte d’estudi clarament deli-
mitat, en espai i temps, i ha de tenir una unitat diferenciada, jurídicament es-
tablerta o socioculturalment definible, que permeti discernir amb nitidesa els 
límits de la descripció. Per això, en un primer moment, la pedagogia compara-
da adoptava un doble biaix nacionalista i normatiu: d’entrada, perquè la refe-
rència comparativa requereix unitats d’estudi equiparables o, si més no, fàcil-

6 . Los países de renta media: un nuevo enfoque basado en brechas estructurales. Nota de la Secretaría. 
Naciones Unidas, Cepal, 2012. Ref. LC/G.2532(SES.34/11). De tota manera, resulta curiós com els au-
tors de l’informe no s’estan de comparar els alumnes d’Amèrica Llatina amb els dels països rics amb els 
criteris que acaben de denunciar: «Persisten profundas brechas en los aprendizajes efectivos de los estudiantes 
latinoamericanos, que quedan a la vista al comparar los resultados que obtienen en pruebas estandarizadas 
en comparación, por ejemplo, con estudiantes de países desarrollados» (pàg. 17).

7 . «L’objecte d’estudi de l’educació comparada dinàmica és l’estudi de la vida d’un corrent educatiu, 
del seu procés evolutiu, de la seva tendència a la puja, a l’estabilitat o a la baixa» (Rosselló, 1960, pàg. 15).
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ment identificables, com ha succeït fins ara amb els estats nació, que tenien 
uns poders gairebé absoluts també en matèria educativa; a més, perquè les con-
clusions dels estudis comparatius es vinculen inicialment de manera molt es-
treta a un punt de vista legalista que hauria d’ajudar a prendre les decisions 
polítiques. Però ara aquests pressupòsits han saltat pels aires, gràcies o per 
culpa de la globalització.

És normal, per tant, que la majoria de revistes especialitzades i els congres-
sos del ram hagin recuperat una vella tradició, la dels viatgers del segle xix, i 
optin per obrir de manera sistemàtica el criteri de definició en l’objecte d’estu-
di, tant temàticament com també des del punt de vista de la unitat geogràfica. 
Així, ens podem trobar estudis sobre l’educació infantil a Suècia, o el sistema 
de formació inicial de mestres als territoris de parla francesa, o el model de fi-
nançament de l’educació universitària als països àrabs, realitats juridicopolíti-
ques que responen a criteris de definició diversos i, al nostre entendre, incom-
parables i incommensurables. En altres paraules, la necessitat que les unitats 
d’estudi siguin equivalents és una antiga discussió en la metodologia compara-
tiva, que s’ha resolt per dues vies: la primera, amb els estudis de cas, que es li-
miten a la descripció d’uns determinats paràmetres; la segona, amb els estudis 
temàtics (la formació inicial del professorat, l’ensenyament de les llengües es-
trangeres, l’educació superior, etc.), que contrasten resultats entre unitats ter-
ritorials que tenen un referent normatiu comú. Fixem-nos, de tota manera, 
que no semblen tenir una vocació comparativa genuïna, ja que vindrien a limi-
tar la seva finalitat a una qüestió merament descriptiva, sense intenció explicati-
va. D’altra banda, com explicarem tot seguit, és important distingir l’abast d’es-
tudi que busca la comparació. Els organismes internacionals adopten sempre 
una perspectiva contextual de macrosistema, amb grans unitats d’anàlisi, de ma-
nera que intenten resoldre problemes quotidians, o de nivell micro, pràctica-
ment d’aula, analitzant estructures grans i complexes, com són els sistemes edu-
catius. De fet, quan ens posem a fer una llista dels «problemes» del sistema 
educatiu, una primera observació salta a la vista: la distinció entre sistema esco-
lar i educació dels infants. És molt important saber distingir entre «problemes 
del sistema educatiu» i «problemes educatius». Una anàlisi més fina distingiria 
entre els outputs (productes del sistema educatiu, tangibles a curt termini) i els 
outcomes (repercussions o conseqüències del sistema però menys tangibles a 
curt termini i que poden ser també conseqüència d’altres processos, a més de 
l’escola): els informes habituals se centren en els primers, mentre que la so-
cietat reclama més atenció sobre els segons. Aquí és on la comparació educati-
va no sol arribar, per dificultats metodològiques, sens dubte, però també per 
falta de vocació.
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Per exemple, els estudis i informes sobre l’estat general de l’educació miren 
de trobar un índex o valor que indiqui la qualitat del sistema educatiu. Per 
això, solen tenir un biaix que els limita a quantificar el nivell formatiu de la 
població a partir únicament del grau més alt assolit en l’ordenació del sistema 
educatiu. No es té en compte, per tant, ni el contingut d’aquest nivell ni, el 
que resulta més greu, els aprenentatges assolits fora del sistema educatiu formal 
(hi tornarem més endavant, amb el concepte de permeabilitat). Normalment, 
aquests índexs són el resultat de combinar un nombre important de dades re-
latives a rendiment acadèmic, abandonament escolar, nombre d’alumnes per 
aula, etc. En veurem molts al llarg del llibre. 

Amb tot, sense menystenir la importància d’aquests valors, també seria 
important tenir presents elements del tot subjectius, com ara la satisfacció 
global amb l’educació rebuda i la sensació general sobre el sistema educatiu, 
tant per part dels professionals que s’hi dediquen o de l’alumnat implicat, com 
també de la població en el seu conjunt, que s’hi veu afectada de manera direc-
ta o indirecta. Per exemple, en una enquesta demogràfica, molta gent segura-
ment afirmaria que, en termes generals, l’escola dels seus fills o néts respectius 
és acceptable, però no subscriurien el mateix veredicte per al conjunt del siste-
ma educatiu. Una dada totalment subjectiva. Això és així per diverses raons, 
però la base d’aquesta discordança rau sobretot en la circumstància que valo-
rem els fets socials des d’una doble perspectiva que es complementa en els seus 
extrems: d’una banda, no estem disposats a incrementar l’esforç individual  
i d’autoexigència per contribuir a la millora d’aquests sistemes socials generals; 
d’altra banda, incrementem la pressió sobre els altres, i molt més sobre els po-
ders públics, perquè compleixin els seus compromisos en allò que ens afecta 
directament, l’escola dels fills i filles. És una barreja d’individualisme salvatge i 
estat fort que és, precisament, l’èxit dels països nòrdics, amb qui tornarem al 
final d’aquesta introducció.8 Ens desmobilitzem i ens acomodem, sense perdre 
un gram d’exigència ni rebaixar pretensions. Per al sistema escolar aquesta 
posició és letal perquè nega la complexitat del fenomen i anul·la la possibilitat 
de considerar els resultats educatius com un bé comú i compartit, fruit d’un 
llarg procés de maduració, sobre els quals hi ha una coresponsabilitat de tots 
els agents concernits molt mal digerida. 

Aquesta combinació de dades objectives, a partir dels estudis informatius i 
descriptius habituals, amb indicadors subjectius, aportats per opinions i sensa-

8 . Un informe interessant sobre l’anomenat model nòrdic el podem trobar a www.globalutmaning.
se/wp-content/uploads/2011/04/A-la-manera-Nórdica_webb.pdf (accés: 12 de desembre de 2012).
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cions, podria proporcionar una idea més ajustada del valor real que la societat 
atorga al seu sistema educatiu. En realitat, algunes enquestes demoscòpiques 
intenten recollir aquests valors subjectius que estem comentant, normalment 
vinculats al prestigi o autoritat de l’escola en relació amb altres agents socials, 
com la policia, els mitjans de comunicació, la sanitat, etc. Però patim una 
manca de sistematització rigorosa en aquest terreny, a més de la necessitat de 
posseir un sistema integrat d’indicadors que apleguin els dos àmbits esmentats. 
Un índex d’aquestes característiques obriria noves vies en els estudis compara-
tius, però retinguem, si més no, la necessitat de plantejar el treball comparatiu 
amb els tres nivells esmentats, de tipus informatiu, descriptiu i interpretatiu, 
per tal d’incidir veritablement en la transformació de la realitat educativa.

Solucions globalitzades i realitats nacionals

Amb tot, la globalització ens ha provocat alguns canvis substancials, també en 
aquest àmbit. No cal entrar a valorar, de moment, si en un context tan dinàmic, 
obert i incert és factible tècnicament la comparació, atès l’alt nivell de relativit-
zació i la pèrdua aparent de models de referència. De moment ens situem en 
una qüestió menor, com ara el fet de si comparar realitats massa variades o de 
magnituds socials desproporcionades podria semblar contrari al principi meto-
dològic anunciat: comparar França i Holanda, per exemple —amb un diferen-
cial tan enorme de composició demogràfica i de model administratiu, per no 
dir de tradició pedagògica—, és tan agosarat com posar al mateix sac el terri-
tori belga de parla flamenca amb Espanya, com recullen algunes estadístiques 
que anirem veient. Algú hi podria objectar que una selecció tan dispar de 
models juridicopolítics invalida l’anàlisi. Hi podríem aportar alguna al·legació 
en contra: fa unes dècades potser sí que aquesta valoració seria encertada però 
avui ja no tant, o fins i tot gens, perquè el resultat del procés d’homogeneït-
zació és tan avançat que es fa difícil discernir què hi ha d’original o de genuí 
en qualsevol sistema educatiu. Com recullen uns experts comparatistes, avui 
«podem anar a qualsevol aula de qualsevol escola d’arreu i entendre què s’hi 
està fent, tot i que se’ns facin incomprensibles les especificitats de la lliçó que 
s’hi imparteix».9 I això és així perquè curiosament, tot i les reclamacions dife-
rencials de tipus nacional o cultural, la globalització també ha arribat als sis-

9 . Baker, LeTendre, 2005, pàg. 4. En aquest llibre es posa en discussió precisament la possibilitat 
mateixa de la comparació a escala internacional en un món globalitzat que no vol renunciar a les iden-
titats nacionals.
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temes educatius com a uniformització gairebé forçada o volgudament accep-
tada.

Les diferències nacionals provoquen resultats acadèmics també diferents, 
resaria un antic axioma comparatista. En conseqüència, si detectem els trets 
nacionals singulars que són clarament dispars en relació amb altres realitats 
també nacionals obtindrem l’explicació del diferencial en els resultats obtin-
guts. Per tant, un cop coneguts aquests trets particulars, només cal reproduir-
los, sense gaires modificacions per no desvirtuar-los, en els països que han 
presentat resultats més pobres o inferiors. La contradicció és radical i molt més 
que aparent: les tendències globalitzadores han topat amb resistències locals 
probablement ben lògiques, ja que resultaria molt difícil trobar governants, i 
segurament també ciutadans a peu de carrer, que admetessin canviar les seves 
respectives formes de ser i d’organització social perquè un estudi internacional 
avalés que la manera de ser d’un altre país és més sana, més eficient en clau 
econòmica o més completa en termes de felicitat. Doncs això és el que es pre-
tén amb l’educació quan es vol donar cabuda a operacions més que arriscades 
que només prometen una molt lleugera millora percentual en el rendiment 
escolar de matemàtiques o de comprensió lectora. Per exemple, es pot defensar 
que els models centralitzats poden ser més o menys efectius que els descentra-
litzats, però tot seguit cal preguntar a la gent si dipositen més o menys con-
fiança en un poder central o local, o més en administracions estatals que en 
municipals o regionals: per a alguns, les primeres poden garantir principis 
d’igualtat, i les segones semblarien defensar principis d’autonomia relacionats 
amb més quotes de llibertat. No és un debat entre jacobins i sobiranistes, sinó 
una qüestió de prioritats i de principis: o defensem l’autonomia de centre o 
estem a favor de la uniformització absoluta. El mateix passa a escala mundial.

En altres paraules, la globalització ha fet esclatar la reclamació d’identitats 
particulars també en l’educació, però, potser més que mai, ha posat de mani-
fest que necessitem una escola raonablement distanciada del model social i 
econòmic per no caure precisament en les possibles aberracions del corrent 
dominant i evitar que l’educació perdi la seva funció de guia o conducció: no 
podem deixar l’escola en mans del sistema de producció, de les necessitats del 
mercat i de les expectatives dels consumidors. De fet, això és el que passa amb 
el informes PISA quan situen Corea com un dels sistemes amb els resultats 
més excel·lents, però a ningú se li acudiria copiar les fórmules que s’han adop-
tat allà. El llenguatge del lliure mercat i el de la globalització mal entesa ha de 
quedar fora de l’àmbit educatiu. En aquest sentit, un prestigiós comparatista, 
Robert Cowen, recorda que «en l’educació no hi ha un veritable “mercat” i, 
sens dubte, no hi ha un lliure mercat amb una competència perfecta; hi ha, 
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això sí, un gairebé mercat en el qual l’Estat va manipulant eternament les nor-
mes i regles del mercat. [...] En la idea de mercat hi ha un incentiu».10 En defi-
nitiva, l’escola es mou per altres motivacions, com són l’accés al saber, l’acom-
panyament en el procés de maduració dels infants i la formació al llarg de la 
vida pel sol fet d’aprendre, sempre al marge o a la contra dels mercats.

Com hem defensat, l’afany per conèixer i estudiar què fan els veïns és una ca-
racterística pròpia de tot animal social: mirar els veïns sempre ha estat una bona 
manera d’aprendre coses diferents i sovint noves, especialment quan de sempre 
hem considerat aquests veïns com a modèlics perquè ens podien ensenyar mol-
tes coses; mirar els veïns també ha servit sovint per conèixer millor com és casa 
nostra, i això permetia revalidar la convicció que ho fem bé i no cal canviar res. 
En paraules millors de Bereday, «comprendre els altres i comprendre’s un ma-
teix ens dóna els dos termes de la comparació».11 Una pedagogia sincera predi-
caria, precisament, aquesta orientació de síntesi de totes dues posicions, la dels 
altres i la nostra, rebutjant així qualsevol immobilisme, però també actituds 
capricioses que només ambicionen el canvi pel canvi sense valorar res més. 
Entre la tradició i el no-res, entre la memòria i el nihilisme, hi ha un llarg re-
corregut, com diria Borghesi (consulteu la bibliografia).

Però aquesta mirada als altres sistemes no està exempta de polèmica. Els 
mitjans de comunicació acostumen a mostrar interès per l’educació quan la 
morbositat i l’espectacularitat els permet omplir titulars de primera plana. El 
dia a dia de l’escola no hi apareix, normalment, i sol ser notícia quan s’hi pro-
dueixen fets conflictius, que arriben a ser presentats com la cosa més normal 
de qualsevol dia en un centre educatiu. Fets aïllats d’assetjament entre alumnes 
o d’agressions al professorat poden esdevenir normals per a televidents poc 
informats, i provoquen un balanç certament negatiu per al prestigi de les esco-
les i del sistema educatiu en general. De la mateixa manera, els informes inter-
nacionals sobre els resultats de l’escola han començat a tenir també una forta 
repercussió mediàtica. Són diverses les raons que explicarien aquest fenomen, 
com ara l’exigència de la societat de passar comptes amb el sistema escolar. Hi 
ha, però, una tendència a trobar referents o models d’excel·lència, amb la idea 

10 . Cowen a Prats, Joaquim; Raventós, Francesc (dir.). 2005. Els sistemes educatius europeus: ¿Cri-
si o transformació? Barcelona: Fundació “la Caixa”. Disponible a: http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfi-
les/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol18_ca.pdf. (accés: febrer de 2013). La cursiva de la ci-
tació és nostra i no apareix a l’original. La remarca vol reforçar la idea que l’escola és un subsistema que 
té les seves pròpies normes i mecanismes de funcionament i que els incentius que funcionen en la vida 
en general no han de ser transportats de manera mecànica al món de l’educació. L’escola té els seus 
propis incentius.

11 . Bereday, 1964, pàg. 33. Vegeu la nota 1.

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   27 08/03/13   10:56



l’educació, una qüestió d’estat28

poc fonamentada que en educació hi ha una manera correcta de fer les coses, 
que ens ha de permetre copiar-ne les receptes o bé evitar-les, però sempre amb 
una intenció més o menys amagada d’uniformitzar els sistemes educatius.

De fet, no hi ha res a dir, des del punt de vista acadèmic, sobre aquesta 
homogeneïtzació o uniformització de l’educació, que seria congruent amb el 
procés de globalització que estem experimentant des de fa molts anys. Hi pot 
haver reticències des de posicions tancades, autocentrades, que afirmen no la 
superioritat de les seves solucions educatives o socials, sinó la seva especial singu-
laritat i la necessitat de preservar-la. En nom del multiculturalisme i de la tole-
rància, no hi ha res a dir; en nom de superar les desigualtats i l’exclusió social, 
segurament la crítica de determinades pràctiques educatives pot ajudar molt. 
Per tant, no es tracta ni de qüestionar els processos d’harmonització dels siste-
mes educatius a Europa —i potser amb la resta del món— amb un argumen-
tari que defensi la particularitat nacional, ni tampoc de promoure un model 
d’èxit en educació que cal repetir i copiar sense més. 

Les dues tendències, la defensa de la singularitat i l’ànsia per trobar models 
de referència, han coincidit amb els processos d’unificació política que superen 
les fronteres dels estats i també de convergència en matèria econòmica. Tot 
plegat ha incrementat els estudis, més o menys afortunats, que exposen la si-
tuació dels sistemes educatius. 

Fonts de la recerca comparativa: 
les agències internacionals

Partim d’una constatació: en els darrers anys els assumptes relacionats amb l’edu-
cació a escala global han esdevingut una preocupació central dels organismes 
internacionals, que hi han dedicat una part important de recursos, tot multipli-
cant estudis, trobades i recomanacions per mirar d’incidir en la millora dels sis-
temes educatius, sempre amb la finalitat de trobar-hi l’excel·lència educativa. Ha 
crescut, per tant, l’interès per les comparacions i els rànquings internacionals, i 
han proliferat eines i dispositius que en recullen i sintetitzen els resultats. 

En els darrers quaranta anys, els organismes internacionals han fet un gir 
important en les seves preocupacions educatives. Fins a les dècades de 1970 i 
1980, el seu interès s’havia centrat a universalitzar l’escolarització per aconseguir 
unes taxes altes de formació bàsica a tot el planeta, però a partir de mitjan 1980, 
i per l’impuls dels països rics —que ja havien assolit percentatges gairebé abso-
luts d’escolarització obligatòria (Espanya ho aconseguiria a mitjan 1990)—, 
l’OCDE va liderar un moviment de millora de la qualitat centrat en els resultats 
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acadèmics. Aquest organisme intergovernamental, creat per les economies capi-
talistes dels anys seixanta, es deixava de preocupar per la quantitat i posava el 
focus en la qualitat, entesa només com a excel·lència en el rendiment acadèmic. 
Així, l’OCDE es plantejava la necessitat de disposar de dades dels sistemes edu-
catius dels estats membres a fi de conèixer millor la situació real interna de cada 
país. Amb això semblava que admetia de ple la importància de l’escola i de 
l’educació en general per al progrés social i econòmic de qualsevol comunitat, 
però segurament també avisava les economies menys desenvolupades que hi 
havia solucions ja aplicades en els països rics. Per tant, més endavant, un cop 
construït un marc teòric compartit, l’OCDE va dedicar molts esforços a bastir 
un sistema per a la recollida de dades sobre rendiment acadèmic, a més de se-
guir recol·lectant dades econòmiques i demogràfiques. Fruit d’aquesta evolució, 
el 1997 apareix el seu producte estrella, i el de més impacte mediàtic fins ara, 
conegut com a PISA,12 que inclou estudis a partir d’uns suposats estàndards 
harmonitzats de qualitat. Els països membres, i els que hi volen simpatitzar, 
miren d’aplicar-se i adoptar-ne les recomanacions i directrius. 

Des de l’any 2000, l’OCDE ha publicat quatre informes PISA, amb pe-
riodicitat triennal, centrats en el nivell de lectura, de matemàtiques i de co-
neixements científics, d’una mostra de la població estudiantil de 15 anys. Aques-
ta edat coincideix en la majoria de països amb gairebé el final de l’escolarització 
obligatòria, amb la qual cosa se suposa que els joves són en el punt just d’ad-
quirir les competències bàsiques en les àrees esmentades. La mostra és triada 
d’escoles públiques i privades, amb un repartiment estratificat segons diverses 
variables (sexe, territori, extracció socioeconòmica, etc.). El nombre creixent 
dels països que hi participen indica l’interès que desperta sobretot entre admi-
nistradors i autoritats educatives: el 2000, hi van participar 32 països; el 2003, 
41; el 2006, 57, i el 2009, 65, dels quals 34 són els membres de l’OCDE i els 31 
restants són països associats. Des de 2003, en el cas d’Espanya, cada comunitat 
autònoma pren la decisió de participar-hi per obtenir dades segregades del seu 
territori. Catalunya ja s’hi va afegir el 2003, juntament amb Castella i Lleó i el 
País Basc, i la resta de territoris s’hi van anar sumant progressivament. 

L’estudi de PISA es refereix a una mostra d’alumnes escolaritzats que, en el 
moment que s’administren les proves, tenen entre 15 anys i 3 mesos i 16 anys i 
2 mesos. Es parteix del supòsit que han tingut almenys sis anys d’escolaritza-
ció, i la mostra intenta ser el màxim de representativa i inclusiva. Els equips 
tècnics que recol·lecten i segreguen les dades estan autoritzats a desestimar fins 

12 . Consulteu tota la informació d’aquests estudis al web principal: www.pisa.oecd.org.
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a un 5% de la mostra, sempre per motius justificats, com ara alumnes amb 
discapacitats intel·lectuals o físiques, alumnes immigrants acabats d’arribar o 
amb menys d’un any d’escolarització en la llengua del país, o fins i tot alumnes 
escolaritzats en centres que tenen menys de cinc alumnes de 15 anys. L’elabo-
ració de les proves segueix uns processos sofisticats en què participen espe-
cialistes en les àrees corresponents dels països respectius per assegurar també les 
adaptacions lingüístiques i les adequacions culturals pertinents. L’administra-
ció de les proves la du a terme personal especialitzat, com també la tabulació 
de les dades i l’extracció d’indicadors estadístics. És un procés que exigeix una 
elevada despesa econòmica, en temps i recursos financers, que és aportada per 
cada un dels països participants.

En realitat, però, les proves estandarditzades per mesurar determinades àrees 
d’aprenentatge tenen una història anterior. Des de 1958, un grup d’acadèmics, 
convocats per la UNESCO, s’havien començat a plantejar la necessitat de trobar 
mecanismes comuns per avaluar els coneixements dels estudiants en l’etapa esco-
lar. D’aquella trobada sortiria el primer estudi de resultats d’abast internacional, 
el 1962, que avaluaria els nivells de comprensió lectora, matemàtiques, ciències i 
geografia en una mostra de nois i noies de 13 anys en 12 països: Bèlgica (amb una 
mostra de 640 subjectes), Anglaterra (1.181 de mostra), Finlàndia (727), França 
(451), l’Alemanya Occidental (811), Israel (1.873), Polònia (1.000), Escòcia (991), 
Suècia (567), Suïssa (14), els Estats Units (2.254) i Iugoslàvia (685); la Unió So-
viètica en va quedar al marge. Evidentment, els mitjans tècnics impedien arribar 
a mostres molt més àmplies i sobretot més representatives de la població escolar, 
i la tria dels països responia a la facilitat d’accés a través de col·legues universitaris 
o altres contactes vinculats a l’administració educativa dels respectius estats. No 
podem deixar de banda el context geopolític del moment, amb una escalada de 
la Guerra Freda que passava per una situació crítica, i la consegüent reticència 
mútua a l’hora d’oferir dades dels resultats acadèmics amb total transparència. 
Amb tot, aquest primer estudi internacional té interès per la seva simplicitat i 
perquè va engegar una línia de treball que ha anat augmentant en extensió i en 
complexitat. Arran d’aquella experiència, el 1967 es fundava l’Associació Interna-
cional per a l’Avaluació dels Resultats Educatius (IEA), que periòdicament pu-
blica informes de comprensió lectora (PIRLS, Progress in International Reading 
Literacy Study) i de matemàtiques i ciències (TIMSS, Trends in Mathematics and 
Science Study), entre d’altres.13 Aquesta associació, que es declara independent, 

13 . En aquest llibre també farem una breu referència, més endavant, a l’estudi sobre educació per a 
la ciutadania (ICCS 2009; International Civic and Citizenship Education Study 2009). Podeu consultar 
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està formada per universitats i centres de recerca però també inclou organismes 
oficials (el Ministeri espanyol d’Educació hi és present per mitjà del seu Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa). La seva incidència queda restringida 
als especialistes i, com acostuma a ser habitual, només té un ressò mediàtic 
quan les dades no acompanyen.14

Una altra font important de dades és el Centre Europeu per al Desenvolu-
pament de la Formació Professional (CEDEFOP),15 l’agència de la Unió Euro-
pea per incidir en les polítiques comunitàries d’aquesta branca educativa. Acos-
tuma a centrar la seva activitat en la relació entre el món educatiu i el món 
productiu, amb informes periòdics de diferent índole. Les seves produccions 
tenen un alt rigor i gaudeixen de força prestigi entre els professionals del sector, 
tot i que els governants de torn en fan un seguiment certament escàs. Els pro-
jectes del CEDEFOP abasten un ampli camp d’interessos, com ara les relacions 
entre escola i empresa; l’educació de persones adultes; l’ocupació de treballadors 
adults de més edat; l’assessorament i avaluació dels processos de formació voca-
cional; la promoció d’estàndards europeus de reconeixement de la formació; el 
finançament i els agents de la formació professional o vocacional; l’orientació 
vocacional i professional a l’escola; la permeabilitat de l’educació; la mobilitat i 
la promoció d’intercanvis, etc. En aquest llibre hi farem alguna referència par-
ticular, ja que el seu caràcter altament especialitzat s’escaparia de l’orientació 
més generalista d’aquest text.

En resum, els estudis PISA tenen un gran seguiment social i polític, per la 
important pressió mediàtica que els acompanya, però un dèbil prestigi entre 
els professionals i els investigadors. La seva vocació descriptiva els limita l’abast 
i l’orientació ordenadora i d’uniformització, més que pròpiament comparati-
va, és interpretada en el fons com una voluntat de deixar les coses com estan, 
o pitjor encara, de fer retrocedir el sistema educatiu amb arguments tergiver-
sats. Com reconeix el seu coordinador, Andreas Schleicher, en una entrevista 
al New York Times, no tothom queda conforme amb els resultats dels informes, 
però tothom n’està pendent. És possible que no en facin cas i no tinguin una 
traducció pràctica però, com també indica a l’entrevista, hauria d’impedir que 

una llista actualitzada de la seva activitat al web d’aquesta associació: www.iea.nl (accés: 12 de desembre 
de 2012).

14 . L’11 de desembre de 2012 el diari Ara recollia el titular següent: «Els alumnes de quart de primà-
ria espanyols, per sota de la mitjana europea en matemàtiques i ciències». Feia referència a la publicació 
de l’informe PIRLS, de comprensió lectora, signat per la IEA. La resta de la premsa feia servir referències 
del mateix tenor.

15 . Es pot consultar la documentació d’aquest organisme al web www.cedefop.europa.eu (accés: 12 
de desembre de 2012).
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cap governant pugui prendre decisions arbitràries.16 En realitat, això no acaba 
sent ben bé així, perquè els informes PISA poden ser perfectament interpretats 
de manera malintencionada per satisfer interessos partidistes.

Una bona prova la tenim en la proposta de reforma presentada a finals de 
2012 pel ministre espanyol d’Educació. En el seu argumentari, tècnicament 
molt deficitari, s’hi aboquen valoracions a partir de diverses fonts, com les 
d’Eurostat i els informes PISA de 2009 (uns informes que, per cert, indicaven 
una certa millora del sistema espanyol, després de governs d’esquerres, en com-
paració dels anteriors informes, de 2006 i 2003, sota governs de dretes). Des-
prés d’aquest argumentari, emprat com a font d’autoritat, en què es relaten els 
mals de l’educació a Espanya en resultats acadèmics (sobretot en comprensió 
lectora) i en abandonament escolar prematur (situat en el 30%, en termes mit-
jans, el 2011, però amb una tendència a la baixa des de 1990, quan se situava en 
el 40%), les solucions importants adoptades en la proposta de llei es redueixen 
a tres qüestions. En primer lloc, amb l’objectiu de simplificar continguts i 
centrar l’atenció en les àrees «importants», la llei fa una modificació tècnica 
dels plans d’estudis, amb una arquitectura curricular certament dubtosa des 
del punt de vista pedagògic, ja que introdueix una distinció inèdita en el pano-
rama internacional entre assignatures troncals, específiques i d’especialitat (sense 
anunciar de quines especialitats estem parlant) ja a primària, és a dir, en el 
període que ha de ser d’educació bàsica, obligatòria i comuna per a tothom. En 
realitat no deixa de ser una mesura per subvertir competències educatives dels 
territoris amb llengua pròpia. En segon lloc, s’instauren exàmens selectius al 
final de les etapes de primària i de secundària obligatòria, amb l’objectiu d’in-
crementar la qualitat del sistema, sota l’argument que els països que els tenen 
instaurats han millorat els seus resultats acadèmics. Aquesta dada, però, no 
apareix en cap informe internacional, i els països amb un alt rendiment acadè-
mic, com Finlàndia, no tenen exàmens de revàlida selectius. En tercer lloc, per 
reduir l’abandonament escolar prematur, es proposa una segregació precoç 
d’alumnes, entre estudis generals i estudis professionals, a mig recorregut de 
l’educació secundària obligatòria, amb l’argument reiterat que els informes 
internacionals mostren que aquesta separació és beneficiosa: si tornem al cas de 
Finlàndia, amb valors molt baixos també en aquest àmbit, la realitat és tota 
una altra, ja que no hi ha separació d’alumnes fins al final de l’educació obli-
gatòria.

16 . «Comparing the Success of Nations in Schooling», entrevista a Andreas Schleicher, signada per 
D. D. Guttenplan, The New York Times, 11 de novembre de 2012.
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Sobre la reforma Wert tornarem amb més detall a la part final de llibre, però 
convé indicar que el més preocupant, per als especialistes en educació compara-
da o pedagogia internacional, és que, a la llarga, l’ús pervers d’aquests estudis 
desvirtua absolutament la seva funció d’anàlisi rigorosa per a una transformació 
autèntica de la realitat educativa. A curt termini, a més, imposa una visió de 
l’educació i de l’avaluació dels sistemes educatius marcadament mercantilista, 
que fa girar les valoracions al voltant de rànquings de dubtosa qualitat, i vincu-
lada a les necessitats dels mercats, que reclamen bons nivells d’excel·lència, sen-
se comptar la gran dosi de pressió que tot plegat inocula al professorat en posar 
en dubte constant la qualitat de la seva feina.

Algunes dades contextuals

Per tancar la introducció, pot resultar interessant presentar algunes dades de 
caràcter general sobre el mapa comparatiu d’Europa que ens permetin dimen-
sionar adequadament la informació que anirem trobant en el nostre recorregut 
al llarg del llibre. Començarem per conèixer una primera informació que in-
tenta establir correspondències equiparables entre els nivells o etapes educatius 
i acabarem amb una breu descripció d’algunes magnituds comparatives dels 
països europeus. Com és obvi, no es pretén exhaurir el tema i seria recomana-
ble consultar qualsevol enciclopèdia electrònica per ampliar de manera sufi-
cient aquesta base de coneixements sobre les dimensions econòmiques, socials 
i culturals de cada un dels països. 

Quant als nivells educatius, convé tenir present l’existència d’una gran di-
versitat de nomenclatures, estructures i límits de les etapes que conformen el 
recorregut educatiu formal en qualsevol sistema educatiu. Per mirar de norma-
litzar la informació a efectes estadístics, la UNESCO va establir el 1975 una 
primera proposta de classificació des dels primers fins als darrers nivells de la 
formació general. Aquesta proposta va ser formalment aprovada el 1997 i modi-
ficada el 2011. Es coneix per les sigles en anglès, ISCED (International Standard 
Classification of Education), o en català, CINE (Classificació Internacional Nor-
malitzada d’Educació).17 La taula següent resumeix la proposta aprovada en la 
darrera reunió.

17 . Se’n pot consultar una descripció acurada al portal web de la UNESCO: www.uis.unesco.org/
Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx (accés: 12 de desembre de 2012).
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Figura 1 . Etapes educatives, segons classificació de la UNESCO

Educació
preprimària
ISCED0
CINE0

És la porta d’entrada al sistema educatiu formal i no té caràcter 
obligatori en cap país europeu. Té una orientació pedagògica glo-
balitzadora, sense matèries estrictament separades, i pretén desen-
volupar unes incipients habilitats instrumentals de lectoescriptura 
i càlcul, a més de les referides a l’equilibri corporal i a la relació 
social. Equival a l’educació preescolar del sistema educatiu espa-
nyol.

Educació 
primària
ISCED1
CINE1

En la majoria de països, correspon a la primera part de l’educació 
bàsica i proporciona els rudiments essencials en lectura, escriptura 
i matemàtiques, a més de competències nuclears en altres matèries 
(coneixement de l’entorn, coneixements científics, artístics, etc.). 
L’inici d’aquesta etapa se situa entre els 5 i el 7 anys, i acostuma a 
durar entre cinc i sis anys. El seu professorat sol ser generalista, 
sense especialització en cap matèria (llevat d’algunes àrees, com 
llengua estrangera, música i educació física), i té una formació 
universitària de primer nivell (diplomatura, en la normativa ante-
rior al pla de Bolonya; grau, a partir de la reforma universitària). 
Té caràcter obligatori. En els països nòrdics aquesta etapa no exis-
teix com a tal i queda integrada amb la següent.

Educació 
secundària 
bàsica o inferior
ISCED2
CINE2

Correspon a la segona part de l’educació bàsica i completa l’edu-
cació obligatòria. S’hi imparteixen matèries a càrrec de professorat 
especialista, per aprofundir en el coneixement iniciat a l’educació 
primària. La durada se situa entre tres i quatre anys i pot adoptar 
dues fórmules: selectiva (amb una oferta diferenciada segons 
l’orientació futura dels alumnes) i comprensiva (amb oferta única 
però diversificada). El final de l’etapa sol coincidir amb la majoria 
d’edat laboral. En el sistema educatiu espanyol equival a l’ESO. 
En els països nòrdics s’ofereix una estructura simple que aplega 
CINE1 i CINE2.

Educació 
secundària 
superior
ISCED3
CINE3

Suposa un aprofundiment important en l’estudi de les matèries, 
amb professorat especialitzat. S’inicia després d’haver superat 
l’educació obligatòria i, per tant, amb un bagatge de nou o deu 
anys de formació. Acostuma a oferir diverses branques: acadèmi-
ca, o preparatòria per a estudis universitaris; vocacional o profes-
sional, de caràcter terminal (per entrar al món laboral) o prepara-
tòria per a tasques avançades. En el cas espanyol, les dues opcions 
reben, respectivament, el nom de batxillerat i formació profes-
sional de grau mitjà. La reforma Wert incideix aquí de manera 
poc prudent.
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Educació post - 
secundària no 
terciària
ISCED4
CINE4

Aquest estudis suposen un cert avenç respecte als estudis secunda-
ris però no tenen el nivell dels estudis superiors o terciaris. Acos-
tumen a ser estudis d’especialització en determinades branques 
professionals. No hi ha equivalència en el sistema educatiu espa-
nyol.

Educació  
superior  
de cicle curt
ISCED5
CINE5

Correspon als estudis professionals o tècnics avançats d’una dura-
da variable, posteriors a la formació de nivell ISCED3. Poden do-
nar accés als estudis universitaris de nivell CINE6, però no sem-
pre. No tenen contingut teòric i estan orientats al mercat laboral. 
En el sistema espanyol no tenen una equivalència ben definida. 
Els ensenyaments artístics superiors, per exemple, poden quedar 
enquadrats aquí, però el sector malda per obtenir el reconeixe-
ment universitari de grau.

Educació  
superior  
de grau o 
equivalent
ISCED6
CINE6

Correspon als estudis universitaris i als estudis professionals o tèc-
nics d’una durada mínima de tres o quatre anys posteriors a la 
formació de nivell ISCED3. S’obté un títol de grau universitari i 
pretén proporcionar competències intermèdies. Amb el pla Bolo-
nya, Espanya va optar per graus de quatre anys (240 crèdits euro-
peus), evitant la tendència general d’Europa, que ha optat per tres 
anys (180 crèdits).

Educació  
superior de 
màster o 
equivalent
ISCED7
CINE7

Correspon als estudis d’una durada mínima d’un o dos anys pos-
teriors a la formació de nivell ISCED6. S’obté un títol de màster 
universitari i té una dimensió professionalitzadora o bé de recerca 
bàsica, amb competències avançades. És el cicle preparatori del 
doctorat. Amb el pla Bolonya, Espanya va optar per un any de 
durada d’aquest nivell (60 crèdits europeus), mentre que la majo-
ria dels països europeus establien màsters de dos anys (120 crè-
dits). 

Educació  
superior de 
doctorat
ISCED8
CINE8

Correspon als estudis que condueixen a la recerca avançada. S’ob-
té la titulació de doctor després de defensar públicament una tesi, 
resultat d’una recerca original. No hi ha una durada determinada 
per culminar aquest nivell d’estudis.

Font: UNESCO, 2012; elaboració pròpia.

Al llarg del text anirem veient com aquesta classificació té una utilitat pràc-
tica relativa. Ens inclinarem, a la resta del llibre, per agrupar aquests nivells en 
tres grans estadis de formació: bàsic (que aplega els nivells 0, 1 i 2); mitjà (amb 
els nivells 3 i 4) i superior (del 5 al 8). La raó d’aquest agrupament, a banda del 
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seu caràcter pràctic, per la facilitat en l’obtenció de les dades primàries (tot i 
que no sempre serà així, com anirem veient), és que delimita de manera clara 
les sortides amb el món laboral i també amb les franges de majoria d’edat i de 
canvi de cultura educativa. Així, mentre que la formació bàsica és fàcilment 
identificable amb l’educació obligatòria, duta a terme a l’escola i al primer cicle 
d’institut (la sortida del qual coincidiria amb l’edat laboral), la formació mit-
jana correspondria a la instrucció rebuda en el batxillerat o en un cicle de for-
mació professional de grau mitjà (preparatòria per a la universitat i la formació 
superior i prèvia a la majoria d’edat legal); per la seva banda, es reconeix el valor 
intrínsec de la formació superior, de caràcter universitari o no, com a garantia 
del progrés científic i tecnològic. En darrer terme, els tres estadis esmentats es 
corresponen amb sengles objectius polítics comunitaris per al 2020, com expli-
carem amb més detall en el capítol següent.

Un dels objectes centrals d’anàlisi en tots els estudis internacionals són les 
àrees de coneixement o matèries curriculars. En el seu moment en donarem 
més detalls, però convé precisar que la seva importància i relleu educatiu s’ex-
pliquen per factors històrics i de caràcter cultural. Les àrees instrumentals, 
llengua o comunicació, matemàtiques i ciències, són complementades per 
disciplines artístiques o esportives, i fins i tot se n’inclouen d’altres amb una 
consideració marginal, com el civisme o l’educació per a la ciutadania, o tam-
bé la religió, els valors ètics, etc. A efectes pràctics, ens interessarà centrar 
l’atenció en un exemple concret, el de la comprensió lectora, potser perquè 
expressa de manera universal la preocupació ja clàssica per l’alfabetització. 
Una perspectiva més ajustada als temps actuals ens obligaria a incloure aques-
ta competència en el marc més ampli de les capacitats comunicatives; rara-
ment, però, es troba en el panorama internacional cap país que proposi una 
matèria de comunicació en la formació bàsica, on es reconeguin i es potenciïn 
els codis comunicatius actuals (alfabètics, digitals, audiovisuals, etc.). Arrosse-
guem aquí una forta dependència de l’escola com a expressió de modernitat i 
de progrés però també d’afirmació nacional, on l’aprenentatge de la llengua 
pròpia hi té un paper destacat, com recollirem a l’apartat final del llibre a pro-
pòsit de l’atac al model lingüístic de l’escola catalana per part de la reforma 
Wert. No passa el mateix amb les matemàtiques i les ciències de la vida o cièn-
cies dures, que, tot i que els estudis internacionals emfatitzen la necessitat de 
reforçar-ne l’aprenentatge, no solen recollir de manera tan decidida la preocu-
pació dels governants. No deixa de ser sorprenent aquesta miopia política, que 
es va veient repetida en totes les propostes de reforma recents. En aquest llibre 
també en farem un esment marginal, per tal com volem centrar l’atenció no 
tant en el contingut estricte dels aprenentatges sinó en la influència de les es-
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tadístiques internacionals en l’orientació de les polítiques nacionals, com s’ex-
pressa de manera clara en el cas de la comprensió lectora.

Un darrer aspecte a comentar de manera pràctica recull la inquietud mostra-
da unes línies més amunt, amb les referències sobre l’abast territorial dels estudis. 
En concret, aquest llibre es vol circumscriure als països europeus, a l’òrbita de la 
Unió Europea, i va llançant mirades a altres referents mundials, especialment a 
Corea, el Japó, els Estats Units, i en alguns moments a països de l’Amèrica Llati-
na. Deixem de banda qualsevol referència als països africans, a la resta de països 
asiàtics i a Rússia. Hi ha raons metodològiques, per la manca de dades en aquests 
països, però també per no desviar el focus d’atenció: Europa i els seus socis com-
petidors més directes en termes formatius, que no econòmics.

De tota manera, convé precisar que Europa no presenta una posició unà-
nime en gairebé cap dels elements que anirem analitzant. Això obliga a fer un 
exercici doble: d’una banda, anirem mirant constantment com s’expressa la 
seva diversitat interna; de l’altra, ens obligarà a mirar el comportament general 
dels països esmentats i anar detectant les variacions més significatives, ja que 
Europa admet comparacions amb els Estats Units, Rússia i la Xina, tant per 
l’extensió com en riquesa econòmica, tot i el seu gran dèficit en matèries pri-
meres. Quant a la diversitat interna europea s’observa amb nitidesa una gran 
variació en l’extensió territorial però sobretot en els gruixos de població de 
cada unitat reconeguda com a estat. Un cop descartats Rússia i els microestats 
(Andorra, San Marino, el Vaticà, Mònaco, Liechtenstein i Luxemburg), po-
dem organitzar els països europeus en tres grans grups:

• Grup 1. Països amb poblacions de més de vint milions d’habitants, com 
el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Polònia, Romania, Turquia i 
Espanya.

• Grup 2. Països amb poblacions d’entre deu i vint milions d’habitants, 
com Bèlgica, Txèquia, Grècia, Holanda, Portugal i gairebé Hongria.

• Grup 3. Països amb menys de deu milions d’habitants, una llista que 
aplega prop de vint països més.

Una valoració ràpida ens fa veure que, quant a població, Europa es divideix 
entre països de dimensions reduïdes i països de mitjana o alta població. L’existèn-
cia d’unitats territorials de dimensions petites ens remet a pensar en governs de 
proximitat, amb una atenció més directa a les demandes de la població; estruc-
tures polítiques simplificades, amb una reducció d’instàncies intermèdies, i al-
tres mecanismes relatius a la presa de decisions. Això obliga a considerar que 
caldria reduir l’escala d’anàlisi i buscar unitats comparables a partir dels socis 
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més petits, com ara Dinamarca, equiparable a una regió francesa o una comu-
nitat autònoma espanyola en extensió i població, o Finlàndia, equiparable no-
més en població, però no en dimensió territorial. Aquí les dificultats són de 
caràcter metodològic, per la manca de dades en nivells inferiors als estats (llevat 
de PISA, que ha començat a introduir aquesta variable), però també per una 
qüestió d’ordre polític, que veurem a la figura 54, relativa al marge de decisions 
de cada unitat territorial: mentre que Finlàndia o Dinamarca tindrien una ple-
na autonomia de decisió com a estats sobirans i serien comparables en termes 
sociodemogràfics, Catalunya o Normandia no ho serien per la diferència nota-
ble de competències administratives i polítiques entre l’una i l’altra, tot i les 
dimensions semblants. Però tampoc no podríem comparar Dinamarca i Cata-
lunya, que, tot i tenir unes dimensions semblants, mostren un gran desequilibri 
en el seu marge respectiu de decisions. No cal continuar amb més exemples, 
però és important retenir la idea que les comparacions dels estudis europeus 
posen en un mateix llistó països dels tres grups de dimensions que hem esmen-
tat, la qual cosa no facilita una clarificació en les conclusions.

Per acabar, des d’una perspectiva econòmica, les unitats comparatives tam-
poc no acaben de facilitar la feina. Les dades de països consumidors i productors 
de fonts energètiques bàsiques, que igualaria pràcticament tots els països euro-
peus a la baixa, no ens acabarien d’il·lustrar sobre el potencial econòmic de cada 
país. Així, estats com Alemanya o França, amb dimensions i nivells de riquesa 
comparables, presenten una gran diferència precisament en la generació d’ener-
gia: mentre que el primer ha desenvolupat una gran indústria de manufactura 
sense fonts bàsiques d’energia, el segon s’ha volgut assegurar amb les centrals 
nuclears l’autonomia en relació amb poders externs en detriment de la seva in-
dústria, molt per darrere de la germànica. En canvi, altres països s’han preocupat 
per consolidar un model de benestar social sostenible i adaptat a les seves possi-
bilitats, com el que presenten Finlàndia, Noruega i Suècia. Les dades macroeco-
nòmiques acostumen, per tant, a presentar la centralitat o normalitat, en termes 
estadístics, del comportament de cada territori estudiat. El producte interior 
brut (PIB) indica la riquesa total d’un país o d’una regió, en termes absoluts, 
mentre que la renda per càpita ho fa en termes relatius, i poden servir per ubicar 
aquell territori en un marc més ampli, com el conjunt del panorama interna-
cional, però no explica els desequilibris interns i el grau de desigualtat social.

Més enllà d’aquests índexs, podem posar la mirada en l’índex de desenvo-
lupament humà (IDH), elaborat per l’economista Amartya Sen, o aplicar el 
coeficient Gini en el repartiment intern de la riquesa, tots dos adoptats per les 
Nacions Unides. L’IDH és el resultat de combinar diversos índexs de caràcter  
econòmic, sanitari i educatiu, i pretén mesurar el benestar de la població més 
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enllà dels ingressos econòmics. Tot i la seva validesa, perquè no indica només 
el desenvolupament econòmic sinó que integra aquestes altres variables, conti-
nua sent un coeficient de centralitat. En canvi, el coeficient Gini indica el grau 
de distribució de la riquesa, que ens permetrà detectar més endavant les rela-
cions entre desigualtat social i desigualtats educatives. La figura 2 mostra el 

Figura 2 . Coeficient Gini de riquesa dels països europeus
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coeficient Gini de distribució de riquesa, en una escala de 0 a 1 (on el 0 signi-
fica una equitat perfecta), per als països europeus, amb dades de Catalunya, 
recollides per l’Idescat.18

La llista només presenta les dades d’alguns països europeus. Els nòrdics 
ocupen els primers llocs, juntament amb els de l’Est, mentre que els de l’Euro-
pa occidental i els centreeuropeus se situen al mig de la taula; les darreres po-
sicions estan ocupades pels països mediterranis. En perspectiva mundial, 18 
dels primers 25 estats del món més equitatius són europeus. En concret, Fran-
ça hi ocupa el lloc 24 i el següent estat europeu és Polònia, en el lloc 34 de la 
llista mundial. Espanya se situa en el lloc 53, just darrere de Portugal, i abans 
que Letònia, en el 57, com a darrer estat europeu de la llista. Catalunya, segons 
dades de l’Idescat, se situa una mica per sobre de la mitjana de la UE i de la 
zona euro, entre Xipre i Suïssa.

Aquesta classificació europea per zones de proximitat (nòrdics, orientals, 
centreeuropeus, occidentals i mediterranis), que usarem en més d’una ocasió al 
llarg del llibre, corrobora la intuïció col·lectiva sobre les diferències més desta-
cades entre els països europeus en matèria social i econòmica. Entre els primers 
i els últims de la llista hi ha una diferència de 13 centèsimes de punt, que podria 
semblar insignificant però que en termes relatius suposa un salt molt elevat: 
Noruega supera Espanya en un 51%, gairebé la mateixa distància que hi ha 
entre Espanya i Ruanda, que ocupa el lloc 144 de la llista. Això vol dir que 
l’esforç que hauria de fer Espanya per assolir els nivells d’equitat socioeconò-
mica de Noruega seria semblant al que hauria de fer Ruanda per atrapar Espa-
nya, sempre amb les circumstàncies actuals. L’horitzó espanyol en termes com-
paratius, per tant, no pot ser Noruega ni els països nòrdics.

Òbviament, això no ens ha de dur a conclusions demagògiques i simplis-
tes, però ens dóna una mesura més ajustada de la realitat contextual amb què 
ens enfrontarem tot seguit. Quan analitzem dades i comparem amb resultats 
amb els altres no ens podem deixar enlluernar pels valors en brut i hem de sa-
ber relativitzar-los i posar-los en el seu lloc, tant des del punt de vista històric 
(venim d’on venim i estàvem molt pitjor fa pocs anys) com prospectiu (tin-
guem clar quins han de ser els objectius que podem assolir a partir de les prò-
pies possibilitats, sense fer volar coloms).

18 . L’Idescat és el sistema d’informació estadística del govern de la Generalitat (www.idescat.cat). 
Quant al coeficient Gini, podeu obtenir-ne una explicació tècnica al web de l’Idescat: www.idescat.cat/
dequavi/Dequavi?TC=333&V0=6&V1=17 (accés: 12 de desembre de 2012).
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L’educació no és només un resultat o un producte tancat que puguem mesurar 
amb alegria. Per sobre de qualsevol altra consideració, l’educació és un procés 
dinàmic que ens obliga a conèixer els procediments sobre els quals es mou amb 
uns equilibris difícils de mantenir. Tampoc no podem pretendre identificar 
amb uns índexs objectius els efectes col·lectius d’anys i anys de creixement i 
formació individual, alimentats per infinitat d’agents i actors socials i educatius. 
Com dèiem a la introducció, ens aniria molt bé disposar de coeficients que 
també fossin capaços de recollir les impressions subjectives dels protagonistes. 
Per exemple, si en aquests moments, amb una crisi econòmica galopant i unes 
retallades importants en serveis bàsics, demanéssim l’opinió sobre l’estat de 
l’educació a la població en general i al professorat en particular, els nivells se-
rien històricament baixos. Si, a més, poséssim en relació aquests nivells amb els 
valors recollits en estudis pretesament objectius, com els PISA, que hem vist 
també a la introducció, la sorpresa seria majúscula: segurament, països amb un 
bon rendiment acadèmic són també els que van emprendre reformes impor-
tants ara fa dues dècades, com els nòrdics, quan van experimentar una gran 
crisi.

La primera pregunta que ens formulem es refereix al nivell educatiu assolit 
per la població. La resposta no és senzilla. No tenim un mecanisme ràpid, fà-
cilment comparable, que ens proporcioni un valor o un índex absolut. Ens 
manca un procediment, de reconeguda validesa i susceptible de ser aplicat ar-
reu, que ens permeti obtenir una foto ràpida de l’estat de l’educació. En reali-
tat, el problema és de forma però també de fons. La mesura de qualsevol mag-
nitud obliga, en primer lloc, a definir amb claredat de què parlem. En educació, 
s’hi barregen, a més de moltes definicions per descriure-la, sovint contraposa-
des, fenòmens directament i indirectament relacionats que compliquen les co-
ses. Per exemple, un primer patró de mesura de l’educació ens remet de segui-
da a la qualitat del seu producte: quin és el nivell de formació general de la 
població? Aquest nivell de formació, quines propietats o característiques pre-

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   41 08/03/13   10:56



l’educació, una qüestió d’estat42

senta? No és senzill, tampoc, comparar el nivell assolit aquí amb el d’altres 
països, en el sentit que no podem assegurar el valor que se li atribueix a cada 
un dels continguts educatius en tots els llocs.

Així, per tant, un estudi comparat sobre l’estat de la qüestió en educació 
exigeix disposar d’un procediment universalment validat, que a la introducció 
hem vist com una de les preocupacions principals dels organismes interna-
cionals. En aquesta primera part aportarem informació i donarem claus inter-
pretatives sobre dues qüestions: el nivell de formació i el grau d’excel·lència 
acadèmica. 

En el primer capítol abordarem el tema del nivell de formació, que està 
vinculat, entre altres valors, al perfil educatiu més alt assolit, al grau de partici-
pació en activitats de formació permanent i a la relació entre formació i opor-
tunitats laborals i nivell econòmic. Un alt nivell de formació també està rela-
cionat amb millors estàndards de salut (a més formació menys obesitat), a una 
ocupació més satisfactòria del temps lliure, i a una convivència comunitària 
més pacífica. Però això darrer són hipòtesis que convé validar, com a repercus-
sions o resultats indirectes de l’educació. Ara ens interessa ocupar-nos dels re-
sultats immediats originals en els processos educatius i no podem entrar a va-
lorar quins són els efectes que provoca una més alta o més baixa graduació en 
termes educatius.

El perfil formatiu de la població indica el nivell d’instrucció formal més alt 
que la població ha assolit. Correspon a la dada que s’acostuma a demanar en 
moltes enquestes sobre nivell educatiu o, en les versions més matusseres, nivell 
cultural. A la introducció hem repassat la classificació dels nivells educatius 
que fa servir la UNESCO, en què es diferencien vuit graus, des de l’educació 
preprimària fins al doctorat. No deixa de ser una formalitat, per tal com sabem 
que l’educació també s’alimenta de fonts no formals i sobretot informals, però 
és cert que és una dada objectiva que, a més, nodreix les declaracions polítiques 
i els plans estratègics, com veurem tot seguit. Quant a l’apartat de la formació 
al llarg de la vida, les autoritats europees posen molt d’èmfasi en la necessitat 
personal i col·lectiva que les persones adultes s’impliquin en activitats formati-
ves de qualsevol tipus: cultural, artística, esportiva, vocacional, professional, 
etc. La hipòtesi és que més formació allarga l’esperança de vida (en termes de 
salut, millora la qualitat de vida), però també més formació permet estar més 
preparats per als reptes d’un món laboral canviant i altament competitiu. En 
aquest sentit, un darrer apartat del capítol següent pretén il·lustrar les vincula-
cions entre vida laboral, oportunitats econòmiques i nivells de formació. És 
evident que a més formació menys risc de desocupació, però no qualsevol tipus 
d’educació, com veurem a la tercera part del llibre.
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En consonància amb això, el segon capítol exposa de manera succinta el 
panorama europeu en resultats acadèmics, centrats fonamentalment en la com-
prensió lectora, que era el motiu de l’informe PISA de 2009 i que ha despertat 
multitud d’iniciatives governamentals a casa nostra d’impuls de la lectura, 
sempre benvinguts. El que pretenem destacar en aquest segon capítol és que les 
dades convé analitzar-les amb molt de detall, i les enquestes PISA ens en do-
nen l’oportunitat, sempre amb la precaució de recordar que són mostres i que, 
per tant, ens interessa més buscar les tendències subterrànies que no pas els 
símptomes superficials. No es tracta, per resumir-ho en poques paraules, de 
demostrar més o menys capacitat de comprensió lectora, sinó de saber identi-
ficar les raons o les funcions de la lectura en un món altament digitalitzat.

Finalment, aquesta primera part clou amb una breu anàlisi dels mecanis-
mes d’avaluació i de repetició de curs emprats, tot incidint en un aspecte nu-
clear que sol quedar apartat dels estudis comparats, com és el concepte de 
permeabilitat dels sistemes educatius. Més enllà dels mecanismes que puguin 
facilitar l’accés a la formació que tothom desitja o, com seria més interessant, 
mirar de retenir els talents (no només els més avantatjats sinó tots els talents) 
en el sistema educatiu, la permeabilitat fa referència a la capacitat de la societat 
per validar i acreditar els coneixements i les competències personals i profes-
sionals que arrossega qualsevol persona. En altres paraules, una de les princi-
pals preocupacions, sobre la que s’ha anat insistint en aquests pàgines, és la de 
trobar un sistema que doni una idea més precisa i integral dels nivells de for-
mació real de les persones. Com dèiem, l’educació és un tot complex, fruit de 
temps i dedicació, on participen molts agents en diferents graus, que al final 
l’individu acaba integrant. Precisament, el que es pretén és fondre els tres àm-
bits clàssics en què la pedagogia ha seccionat l’educació (formal, no formal i 
informal), i obtenir una imatge dinàmica i àmplia dels resultats de l’educació.

Nivells de formació

L’accés a l’educació bàsica és pràcticament universal en tots els estats del món 
desenvolupat.1 Els nens i les nenes fins als 15 anys tenen assegurada una forma-
ció general, tot i que amb grans variacions de resultats, com veurem més enda-
vant, però amb unes dades de participació en el sistema educatiu molt elevades. 
També en el nivell mitjà de formació, entre els 15 i els 19 anys, la participació 

1 . Podeu revisar la classificació dels nivells de formació a la figura 1, de la introducció.
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ronda el 80% en 25 dels estats de l’OCDE, amb valors que superen el 90% a 
Bèlgica, Txèquia, Hongria, Irlanda, Holanda, Polònia i Eslovènia. Però no 
sempre ha estat així.

Segons el darrer informe de l’OCDE,2 el percentatge de persones adultes 
joves (25-34 anys) amb un perfil formatiu alt (educació superior) és molt més 
elevat que el de les persones d’edat avançada (55-64). Recordem que el perfil 
educatiu superior inclou la formació universitària i la de caràcter avançat que 
es du a terme en institucions no universitàries. Aquest augment no pot estra-
nyar ningú si tenim en compte dos fets inseparables: 1) l’explosió demogràfica 
que va inundar les aules universitàries a la dècada de 1970, un increment que 
arribaria a Espanya encara amb més força amb uns anys de retard, i 2) l’aug-
ment de les necessitats formatives dels sectors productius, que cada cop neces-
siten més mà d’obra altament qualificada i també dirigents i planificadors amb 
formació avançada. A més formació, més possibilitats de trobar feines més ben 
remunerades o de promocionar en l’escala laboral.

Perfil formatiu de la població

Segons mostren les estadístiques, els valors més elevats en el nivell de formació 
més alt assolit per la població es presenten a Corea i el Japó, que han multipli-
cat els esforços en els darrers trenta anys a fi que la població assoleixi el màxim 
nivell de formació reglada. El cas de Corea és especialment destacat: el 65% de 
la població de 25 a 34 anys té un nivell de formació superior (el 39% de tipus 
universitari i un 26% no universitari), enfront del 13% que té el de la franja de 
55 a 64 anys. Per descomptat, els esdeveniments polítics de mitjan segle passat 
hi tenen molt a veure, en aquesta ruptura, amb una influència nord-americana 
que va deixar una empremta important tant a Corea com al Japó (com ho 
mostra el fet que en aquest darrer país també hi ha una diferència generacional: 
el 57% enfront del 29%). Un increment d’aquestes característiques es produeix 
només amb una inversió decidida en aquest sector però també per la voluntat 
inqüestionable, com en el cas de Corea, de millorar el llegat de les generacions 
anteriors. Els nascuts a la dècada de 1980 han multiplicat per cinc, a Corea, i 
per dos, al Japó, el seu nivell de formació superior per comparació als nascuts 
tres dècades abans, a la dècada de 1950.

2 . OCDE, 2012. Aquest informe té una periodicitat anual i es pot trobar en versió electrònica a 
www.oecd.org/edu/eag2012.htm (accés: 12 de desembre de 2012).
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La situació a Europa és ben diferent, perquè en alguns estats ja s’acumulava 
un nivell de formació relativament alt en generacions grans, però així i tot mostra 
una gran variació en les dades. La diversitat interna del continent s’explica també 
en clau educativa, fruit d’un llegat històric que donaria moltes raons de què està 
succeint en el moment actual. Irlanda, França, Espanya i Polònia, tot i que aquests 
tres darrers no assoleixin els valors absoluts més elevats, han experimentat millo-
res notables en la formació superior de la seva població. No és casualitat que tots 
quatre estats tinguin una important tradició de confessió catòlica, reconegut fre 
a la universalització del saber, davant dels estats protestants, que sempre han 
mostrat més preocupació per la millora educativa de la seva població. Actual-
ment, Irlanda presenta la generació adulta de 25 a 34 anys amb més formació 
superior d’Europa, però també la que ha tingut un creixement més important en 
les quatre dècades anteriors: el 48% de la població entre 25 i 34 anys té formació 
superior, a diferència del 21% de la de 55 a 64 anys. A Espanya, la diferència entre 
generacions també és important, tot i que l’índex de sortida era molt més baix: 
del 18% de la població de 55 a 64, s’ha crescut fins al 39% de la de 25 a 34. Això 
vol dir que l’esforç inversor ha hagut de ser molt superior a la resta, però també 
ho ha estat la voluntat de millorar i de canviar en relació amb el passat.

De tota manera, l’increment d’efectius en la formació superior no s’ha 
produït d’una manera progressiva. Les dades mostren que fa tres dècades hi va 
haver una forta embranzida, amb un creixement mitjà a la Unió Europea del 
20%, que es va mantenir a la dècada següent, però que ha començat a minvar 
en els darrers anys en un 15%, una situació no imputable únicament a la crisi 
econòmica, ja que la tendència recessiva en educació havia començat molt 
abans. El cas d’Espanya ho il·lustra molt bé, on la progressió ha estat ben dife-
rent que a la resta de la UE: fa tres dècades va créixer un 44%, va baixar una 
mica ara en fa dues però es va mantenir amb un 38%, i s’ha ensorrat ens els 
darrers deu anys, amb un increment de només l’11%. El descens té una prime-
ra explicació en la pèrdua d’efectius escolars durant l’època daurada del totxo, 
que va expulsar del sistema educatiu joves amb l’educació obligatòria (nivell 
bàsic), o sense aquest nivell, atrets per les bones condicions del mercat laboral. 
Com veurem al final d’aquesta primera part, l’objectiu immediat de les políti-
ques públiques hauria de ser que aquesta població retorni al sistema formatiu 
per completar estudis bàsics o continuar amb estudis mitjans, ja que en cas 
contrari augmentaria el dèficit formatiu mitjà de la població a llarg termini, 
amb una generació que podria esdevenir perduda per a l’educació formal.

Aquest procés, que situa Espanya entre els estats europeus amb més po-
blació de 25 a 64 anys amb formació superior, ha estat fruit d’una forta ex-
pansió en el terreny universitari iniciada en la dècada de 1990. Per exemple, 
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amb el traspàs de competències, la Generalitat de Catalunya va iniciar el 1985 
una política universitària expansiva en l’àmbit territorial, amb la creació de 
cinc universitats públiques, dues de nova planta a Barcelona i tres a les altres 
demarcacions provincials, hereves dels estudis universitaris acollits fins a 
aquell moment com a seccions a la Universitat de Barcelona. A més, des 
d’aquell moment, la Generalitat ha autoritzat l’obertura de quatre universitats 
privades, tres d’inspiració catòlica. Així, cap al final de 2012, Catalunya disposa 
de dotze universitats, que el curs 2010-2011 acollien més de 200.000 estudiants 
en estudis de grau o equivalents, el 90% a les vuit de titularitat pública, i prop 
de 20.000 en estudis de màster o doctorat. En tres dècades, el país ha multipli-
cat per quatre el nombre d’universitats, amb unes xifres homologables a Euro-
pa: les universitats públiques catalanes acullen 411 estudiants per cada 1.000 
habitants, uns valors semblants als de Finlàndia, amb una mitjana de 431. 

Malgrat això, tot i que és remarcable que un gruix important de la població 
assoleixi el màxim nivell de formació reglada possible, cal matisar que en clau 
econòmica no convé que aquest percentatge sigui excessivament elevat. Aquest 
principi s’explica per dues raons: en primer lloc, perquè el mercat laboral no 
està en condicions d’assumir recursos humans preparats per sobre del grau 
formatiu necessari (ja que a curt o llarg termini els treballadors amb més for-
mació tendiran a abandonar la feina quan en trobin una de millor pagada o 
que es correspongui a la formació rebuda); en segon lloc, i potser encara més 
important, perquè el cost econòmic que ha d’assumir la societat és molt més 
elevat en la formació superior que en la formació de grau mitjà. L’equilibri se 
situa en unes proporcions difícils d’aventurar, però algunes projeccions sobre 
expectatives de mercat laboral i requeriments formatius apunten la necessitat 
d’assolir una proporció de 20-40-40, valors corresponents als percentatges de 
població amb formació bàsica, mitjana i superior.

En aquest sentit, la figura següent expressa el perfil formatiu de les pobla-
cions entre 25 i 64 anys, segons els darrers informes de l’OCDE, presentat per 
estats. Les línies horitzontals mostren valors percentuals en fraccions de vint, 
al voltant d’un eix central a partir del qual es despleguen a banda i banda les 
barres que indiquen, a l’esquerra, el nivell de formació bàsica (la suma de les 
persones que només tenen educació primària o educació secundària obligatò-
ria), i a la dreta, el nivell de formació mitjana (les persones que han assolit la 
secundària superior: batxillerat o formació professional de grau mitjà) i després 
el nivell de formació superior (les que tenen un títol universitari o una forma-
ció tècnica avançada). L’ordenació dels estats s’ha fet a partir del valor de for-
mació bàsica en ordre ascendent, de manera que el primer és el que presenta 
més persones amb una formació mitjana o superior.
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La desproporció és evident entre els primers i els darrers de la llista: entre 
Txèquia, amb un 7,9% de persones amb només educació bàsica, fins a Por-
tugal, amb el 68,1%, el salt és massa elevat. És interessant destacar també el 
des equilibri intern que pateixen alguns estats, com ara Txèquia i Eslovàquia, 
amb una gran proporció de persones amb formació mitjana i poques amb 
formació superior, situació que es repeteix a Polònia, Àustria i Hongria. Els 
estats que se situen en l’òptim 20-40-40 són Finlàndia, Luxemburg, Noruega 
i Dinamarca, acompanyats d’Irlanda, Holanda i Islàndia, tot i que una mica 
més lluny d’aquest objectiu. La Gran Bretanya, Estònia, Suïssa i Suècia te-
nen poca gent amb només formació bàsica però un bon contingent en for-
mació superior, que els situa en una posició interessant per assolir els nivells 
òptims.

Figura 3 . Perfil formatiu de la població de 25 a 64 anys, per estats
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Una explicació de tot plegat la podem trobar quan obrim el focus i fem una 
mirada més àmplia a les dades. Així, l’agrupació dels estats europeus per territoris 
geoculturals ens permet identificar amb facilitat la diferència que separa els uns 
dels altres, en concret els de la Mediterrània amb la resta de zones d’Europa, com 
queda recollit en la figura 4, on els hem organitzat en quatre blocs, de dalt a baix, 
segons la figura: 1) països de l’Est (antiga òrbita soviètica); 2) països nòrdics (amb 
un model de benestar social reconegudament avançat) amb l’afegit de la Gran 
Bretanya i Irlanda; 3) països del bloc central d’Europa, al voltant de l’eix Berlín-
París, i 4) països de l’arc mediterrani. Igual que en la figura anterior, en cada un 
dels grups, l’ordenació correspon de menys a més nivell d’efectius en el grau de 
formació bàsica. La figura resumeix els quatres grups esmentats i mostra, en la 
banda alta, els valors mitjans per a la Unió Europea, i en les bandes inferiors els 
resultats globals d’Espanya i de Catalunya.

A la UE, el gruix de la formació es concentra en el nivell mitjà (48,9%) i en 
menor mesura en el nivells bàsic (23,2%) i superior (27,8%). Els països del 
nord i del centre mostren una proporció en els seus perfils formatius propera 
als estàndards òptims de 20-40-40, potser més equilibrada en el cas dels pri-
mers, que també tenen més persones amb el nivell de formació superior. Els 
països de l’est d’Europa tenen els valors més baixos amb població que només 
té formació bàsica, però un elevat nombre en formació mitjana, amb uns va-
lors baixos també en formació superior, sens dubte fruit de la combinació dels 

Figura 4 . Perfil formatiu de la població de 25 a 64 anys, per zones geogràfiques
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models d’economia planificada hereus de l’època soviètica i d’una oferta de 
formació professional de grau mitjà prou atractiva per a la població jove.

Als països mediterranis, la proporció s’inverteix notablement: la meitat de la 
població no ha passat del nivell mitjà i només una de cada cinc persones assoleix 
els estudis superiors. A Espanya, el valor més alt també se situa al nivell de for-
mació bàsica (47,2%), però presenta valors més elevats que la Unió Europea en 
el nivell superior (30,6%) i molt inferiors en el mitjà (22,1%). Per Catalunya, les 
dades són molt semblants a les espanyoles, tot i que ocupa un lloc intermedi en 
el conjunt de l’estat, amb una distància força elevada respecte dels valors euro-
peus: 24 punts per sobre en formació bàsica i 26 punts percentuals per sota en 
formació mitjana, amb uns valors suficients en formació superior. Sens dubte, 
aquesta dada significa un llast important per a les aspiracions d’enlairament de 
l’economia catalana, ateses les dificultats de competitivitat amb els socis euro-
peus, amb uns índexs de formació mitjana i superior molt més elevats.

Un dels factors que també explicarien aquesta situació cal buscar-lo en la 
història recent. Les dades sobre la bretxa generacional en els nivells de forma-
ció ens il·lustra sobre el desavantatge que esmentem. La figura 5 mostra els va-
lors de les dues franges de població adulta que hem analitzat en les dades ante-
riors, però ara de manera segmentada. Les línies verticals indiquen la distància 
entre els valors mitjans de la població amb formació mitjana de 25 a 34 anys 
(punt alt de la línia), i els de població de 55 a 64 anys (punt baix de la línia). 
Convé insistir que les dades fan referència a la població que ha assolit almenys 
la formació de grau mitjà.

Estònia és el país europeu on la distància entre generacions amb nivell de 
formació mitjana és més baix, de només un punt percentual, en contrast amb 
Portugal, on la diferència és de 36 punts. De manera general, la mitjana de la 
Unió Europa experimenta un salt de 20 punts en tres dècades, però les diferèn-
cies són molt pronunciades segons algunes zones geogràfiques. En general, 
llevat de Portugal, més del 60% de la població de 25 a 34 anys té almenys un 
nivell de formació mitjana. Igual que en la figura 3, els països de l’Est encapça-
len l’estadística, acompanyats dels països nòrdics i seguits pels centreeuropeus. 
Els estats mediterranis tornen a quedar relegats a les últimes posicions. També 
s’hi pot observar amb nitidesa l’esforç que hi han esmerçat els cinc estats de la 
part dreta de la figura, que en les tres darreres dècades pràcticament han mul-
tiplicat per dos o per tres el percentatge de persones amb aquest nivell de for-
mació. Per ser més precisos, Portugal ha incrementat un 232% la seva dotació 
de població amb formació mitjana; Espanya, un 100%; Itàlia, un 85%; Grècia, 
un 80%, i Irlanda, un 72%. També França i Bèlgica han augmentat un 50% 
aquest grup de població, i la resta d’estats han tingut creixements variables 
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entre el 5% i el 30%, evidentment més acusats en aquells que partien de posi-
cions més endarrerides. 

L’esforç dels estats es concentra, per tant, en el perfil formatiu mitjà, o 
d’educació secundària superior, on els avenços dels darrers trenta anys han es-

Figura 5 . Formació de grau mitjà.
Distància generacional entre 25-34 anys i 55-64 anys
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tat importants en termes generals. Les dades indiquen un augment important 
en aquesta etapa, imprescindible com a base per al creixement experimentat en 
el mateix període en la formació superior. 

Tot plegat presenta un panorama que podem resumir en tres flaixos:

• Europa presenta un greu desequilibri educatiu entre zones geogràfiques, 
amb una situació òptima per als estats nòrdics i centreeuropeus, un pèl 
deficitària però esperançadora per als estats de l’est, i una gran rèmora en 
els estats mediterranis.

• L’evolució en els darrers trenta anys permetia apostar, abans de la crisi 
econòmica, per un horitzó força favorable en les pròximes dècades, ateses 
les dades que mostraven una gran evolució d’una generació a una altra. 
Entre la crisi iniciada el 2008 i el retrocés inversor experimentat en la 
darrera dècada, caldrà restar atents a l’evolució d’aquestes dades.

• Enllaçat amb això, si es mantenen les tendències de la darrera dècada, 
una breu valoració prospectiva ens indica que convé dedicar esforços en 
la formació al llarg de la vida, com a argument per fer retornar al sistema 
formal d’educació tota aquella població expulsada de l’escolarització bà-
sica i mitjana durant la darrera dècada. Com veurem tot seguit, aquest 
pot esdevenir un repte de primer ordre en el panorama educatiu europeu 
de la pròxima dècada.

La formació al llarg de la vida

Un dels objectius principals de les polítiques supranacionals és la consolidació 
dels mecanismes de formació permanent, o formació al llarg de la vida, per 
permetre el desenvolupament i la posada al dia de competències de caràcter 
laboral o vocacional, però també de tipus cultural, per a la participació comu-
nitària i la formació en general per a la vida activa. A més, uns elevats índexs 
de persones adultes que segueixen activitats de formació permanent permeten 
augurar uns millors nivells de rendiment acadèmic en les generacions joves al 
seu càrrec, sigui com a incentiu moral per continuar amb els estudis, sigui com 
a exemple d’actitud a imitar.

L’Enquesta de Població Activa de la Unió Europea proporciona dades sobre 
el grau de participació de les persones adultes en activitats formatives. Amb l’ob-
jectiu de la Unió Europea d’assolir el 15% per al 2020, les polítiques comunitàries 
han dedicat esforços en aquest sentit. Amb dades de 2011, a l’Europa dels 27, el 
8,9% de la població d’entre 25 i 64 anys segueixen activitats de formació perma-
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nent, un percentatge que ha crescut prop de dos punts des de 2000 però que ha 
vist com s’anava reduint amb lentitud des de 2005, quan va arribar al 9,5%. Es-
panya presenta un valor superior a la mitjana, amb el 10,8%, per sobre d’estats 
com Alemanya (7,8%), Bèlgica (7,1%), França (7,5%) o Itàlia (7,7%), però molt 
lluny de Dinamarca (32,3%), Suïssa (29,9%), Islàndia (25,9%), Suècia (25%) o 
Finlàndia (23,8%). Aquests valors presenten millors resultats generals per a les 
dones, que a la majoria d’estats superen els dels homes.

En termes generacionals, el decalatge és important amb les cohorts d’edat  
més avançada. Precisament, en termes mitjans, la població adulta de 25 a 34 
anys presenta exactament el valor exigit per al 2020, amb un 15,1%, més del 

Figura 6 . Persones adultes en formació permanent, per països i generacions  
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doble que dues generacions anteriors (la de 45 a 54 anys, que té el 7,4%) i prop 
de quatre vegades més que els de tres generacions anteriors (la de 55 a 64 anys, 
amb el 4,3%). La figura 6 mostra les dades per estats, amb barres superposades, 
on la més clara representa la de menys edat, que indica també el seu valor ex-
pressat en percentatge.

Dinamarca presenta uns valors molt destacats en comparació de la resta, 
seguit de Suïssa, Finlàndia, Islàndia i Suècia, on almenys una de cada tres per-
sones de 25 a 34 anys participen en activitats de formació. Els cinc estats mos-
tren també uns valors força elevats en les franges d’edat anteriors, tot i que la 
distància generacional d’aquest grup el representa Finlàndia, amb una pobla-
ció de 55 a 64 anys una mica per sota del 15%. Espanya mostra uns valors 
ajustats a la mitjana de la Unió Europea, al costat d’Alemanya i Txèquia, i més 
del doble per sobre que els valors més baixos, encapçalats per Grècia, Hongria, 
Eslovàquia, Macedònia i Letònia. 

De tota manera, tot i aquestes dades positives, que poden convidar a l’op-
timisme, els valors mitjans se situen força lluny de l’objectiu per al 2020. La 
mitjana europea per a la població adulta de 25 a 64 anys ha minvat en cinc anys 
(del 9,5% al 8,9%), arrossegada pels forts descensos experimentats en els països 
de fora de la zona euro. En concret, la figura 7 mostra els valors agrupats per 
àrees geoculturals, en què es pot observar com es repeteix la situació deficitària 
dels estats de l’àrea mediterrània i el descens tan acusat en els països de l’Est, 
que en deu anys han vist reduïts els efectius de persones adultes en activitats de 
formació prop de cinc punts.

La situació a Catalunya segueix el patró d’Espanya, amb uns valors un pèl 
superiors (9,3%) que els de la mitjana europea (8,9%). Segons el darrer estudi 
de la Fundació Jaume Bofill,3 la població amb estudis superiors segueix més 
formació permanent que la resta de la població; en concret, el 14,5% dels que 
tenen aquests estudis dupliquen la participació en activitats de formació per-
manent en relació amb la població amb estudis mitjans (6%) o primaris (3,5%). 
Per extracció social, es repeteix la situació: les classes mitjanes professionals 
(14,8%) també dupliquen els valors de les classes treballadores (7,1%). 

Això indica que l’accés a l’oferta de formació superior té més poder d’atrac-
ció en aquells que ja tenen més formació o, dit d’una altra manera, les perso-
nes amb titulacions superiors mostren una disposició més alta a seguir-se for-
mant, la qual cosa incrementa la bretxa de coneixement entre els que tenen 
formació bàsica i la resta. Com que les dades també ens diuen que les perso-

3 . Vegeu la nota 5 del marc introductori (Martínez i Albaigés, 2012).
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nes més joves són les que tenen un perfil formatiu més alt, i alhora continuen 
en accions de formació permanent, podem aventurar que la situació a Cata-
lunya i Espanya hauria de presentar una evolució positiva important en dues 
o tres dècades, un període excessivament llarg a efectes de cicle econòmic, tal 
com van les coses. L’esforç de les polítiques públiques s’ha de situar, per tant, 
en un objectiu doble:

1. Recuperar per al sistema formal d’educació tots els contingents de po-
blació que van abandonar els estudis sense completar el cicle mitjà de 
formació, sigui en l’oferta de batxillerat per adults o de formació profes-
sional de grau mitjà.

2. Incentivar, amb tota mena d’avantatges fiscals i socials, la participació 
en accions formatives per a la població d’entre 40 i 55 anys, autèntic nus 
central d’aquesta problemàtica.

Oportunitats econòmiques i vida laboral

Hi ha una relació evident entre el nivell de formació i les oportunitats de trobar 
feina o de millorar les condicions laborals, i la millora de les condicions de vida. 
Les diferències es produeixen entre generacions amb el mateix nivell de forma-

Figura 7 . Persones adultes en activitats de formació permanent, 
per zones geogràfiques  
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Font: OCDE, 2012; elaboració pròpia.
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ció, sempre a favor dels més joves i, dins de cada generació, a favor dels que 
tenen més formació.

Com expressa la figura 8, a Europa, el 85,6% dels adults d’entre 25 i 39 anys 
amb formació superior tenen feina. Per contra, dels que tenen una formació 
mitjana (secundària superior: batxillerat o formació professional de grau mitjà, 
en el cas de Catalunya), el percentatge d’ocupació es queda en el 77,5%, i bai-
xa fins al 59,9% en els que només tenen formació bàsica (almenys educació 
secundària obligatòria). Amb població de més edat, d’entre 40 i 64 anys, les 
diferències s’incrementen: el 82,4% amb titulació superior enfront del 51,4% 
dels que tenen formació bàsica. 

Les diferències en els índexs d’ocupació entre els que tenen formació superior 
i mitjana no són gaire grans, però sí que ho són amb els que tenen formació bà-
sica. Com veiem, entre la població jove la diferència a favor dels que tenen for-
mació superior i els de formació mitjana és de 8,1 punts (86,5% per 77,5%), i 
augmenta a 17,6 punts entre aquests i els de formació bàsica (59,9%). La dada 
pot semblar poc sorprenent però convé recordar que l’esforç és molt més elevat 
per assolir la formació superior un cop aconseguida la formació mitjana, que no 
pas per arribar aquí després de tenir una formació bàsica: mesurat en nombre 
d’anys, assolir un nivell superior pot suposar normalment entre tres i quatre anys 
en institucions universitàries o de formació professional avançada, un cop supe-
rada la formació mitjana, a més de l’esforç material i econòmic tant de caràcter 
particular o familiar com dels poders públics. En canvi, la distància en esforç 
entre la formació bàsica i la formació mitjana no és tan gran: normalment no cal 
canviar d’institució educativa, llevat d’alguns casos, com França, i a més el nom-
bre d’anys se sol situar entre dos i tres per a la branca general (batxillerat) i entre 

Figura 8 . Índex d’ocupació laboral per nivell de formació i grup d’edat, a Europa
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tres i quatre per a la branca vocacional (formació professional de grau mitjà), tot 
i que és ben cert que el moment maduratiu és força diferent: no és el mateix el 
salt entre els 15-16 i els 18-19 anys, que l’evolució fins als 22-23 anys.

A escala europea, les diferències entre els nivells de formació dins de cada 
generació per trobar feina no estan distribuïdes de manera uniforme en tot 
el continent. Les més pronunciades es donen a Eslovàquia, on la diferència 
dels joves amb formació superior i els de formació bàsica és de 57 punts (re-
cordem que a Europa la distància és de 25); a Lituània, de 47 punts; a Bulgà-
ria, de 42, i a Irlanda, de 39. A l’altre extrem se situen Xipre i Luxemburg 
(amb 7 punts de diferència), Grècia i Portugal (amb 12), Itàlia (13) i Suïssa 
(14). La distància entre els joves de formació mitjana i els de formació bàsica 
per trobar feina és més acusada també a Eslovàquia, amb 50 punts de dife-
rència (a Europa, 17); Bulgària (33), Txèquia (31) i Hongria (30), i els ma-
teixos estats que abans, ara també mostren uns valors més baixos: Xipre, 
Luxemburg, Grècia i Portugal.

A Espanya es canvien algunes tendències: es redueix la distància entre ge-
neracions en els nivells de formació mitjana i superior, i augmenta en els de 
formació bàsica; a més, les diferències entre els adults joves de formació supe-
rior i els de formació bàsica són molt menors per comparació a Europa. Entre 
els adults més joves de formació superior i els de formació mitjana, la distàn-
cia de trobar feina és de 9,8 punts (a Europa, 8,1), i entre aquests i els de 
formació bàsica, només de 10,5 punts (17,6 a Europa). En els nivells de for-
mació mitjà i superior, l’edat no suposa a Espanya una diferència significati-
va en l’índex d’ocupació, que és molt més acusada en els nivells bàsics de 
formació. La situació espanyola s’explica pel baix nombre de població amb 

Figura 9 . Índex d’ocupació laboral per nivell de formació i grup d’edat, a Espanya
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formació mitjana i perquè el sistema, fins ara, havia afavorit la continuïtat 
amb els estudis superiors, sense proves realment selectives. En l’accés a l’edu-
cació secundària postobligatòria, es nota el poc seguiment entre els joves, 
més proclius durant la darrera dècada a abandonar estudis i a buscar feina en 
un mercat laboral molt obert. La tendència es pot modificar en els pròxims 
anys, en un doble sentit: d’una banda, s’espera un retorn d’efectius a la for-
mació mitjana per part dels adults joves en atur que van abandonar l’educa-
ció formal un cop acabats els estudis bàsics o abans d’acabar-los; d’altra ban-
da, la reforma Wert pot ajudar a maquillar les xifres, ja que es pretén expulsar 
de la branca general joves amb dificultats d’aprenentatge i conduir-los a iti-
neraris més fàcils, la qual cosa els permetrà assolir titulacions de formació 
professional bàsica, però se’ls impedirà l’accés a la formació de grau mitjà si 
no superen una prova final de graduació d’educació secundària. Això farà 
augmentar les xifres de formació bàsica, perquè seran comptabilitzats en 
aquest nivell tot i no tenir el grau requerit, però podrà incrementar el dife-

Figura 10 . Diferència de l’índex d’ocupació entre grups d’edat 
amb formació superior
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rencial amb la formació mitjana, perquè els alumnes que abans queien del 
sistema perquè no assolien el batxillerat ara podran seguir una formació pro-
fessional de grau mitjà per compensar aquest dèficit formatiu. Per tant, hi 
pot haver canvis en la tendència, però és difícil aventurar en quin sentit.

Per països, els índexs d’ocupació que mostren les persones de diferents ge-
neracions segons el seu nivell de formació varien de manera important, com 
expressa la figura 10.

Els adults joves de Montenegro amb formació superior milloren en més de 
15 punts els índexs d’ocupació dels adults més grans amb el mateix nivell 
de formació superior. Com s’ha dit, aquesta xifra és globalment positiva en 
aquest tram de formació a tot Europa, llevat d’Espanya, Suècia, Islàndia, 
Eslovàquia, Txèquia i Itàlia, amb valors clarament negatius. La dada preocu-
pant, però, es troba en els diferencials que es produeixen en els nivells de 

Figura 11 . Diferència de l’índex d’ocupació entre grups d’edat 
amb formació bàsica
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formació mitjana i bàsica, que en aquest darrer sobretot són més elevats que 
en els anteriors.

Luxemburg i Montenegro mostren a la figura 11 una taxa més elevada d’ocu-
pació en les generacions joves que només tenen formació bàsica, amb valors 
propers als 25 punts, que signifiquen un diferencial important ateses les dades 
de base de què parteixen. En el cas de Luxemburg significa un 45% més d’ocu-
pació real, mentre que a Montenegro el percentatge és del 56%, perquè els ín-
dexs de partida són ben diferents (54,8% i 41,8%, respectivament, més baix a 
Montenegro). El salt més important es produeix a Lituània, l’índex d’ocupació 
de la qual passa de 23,1% en persones adultes de més de 40 anys amb formació 
bàsica a 41,5% de persones menors de 40 amb el mateix nivell de formació. Això 
significa que per cada persona en atur menor de 40 anys amb formació bàsica 
n’hi ha dues més grans de 40 anys. 

En termes mitjans, a Europa la figura mostra unes dades globalment posi-
tives en les persones joves amb formació bàsica, una realitat que pot amagar 
situacions complicades, amb lectures ambivalents.

• D’una banda, com s’ha dit, podria indicar que el reemplaçament genera-
cional es produeix de forma natural, de manera que el mercat laboral 
substitueix les persones de més edat per moltes més de més joves amb el 
mateix (o inferior) nivell de formació, amb el consegüent estalvi que això 
significa, ja que l’expectativa en despeses de personal és molt inferior en 
persones joves. 

• D’altra banda, aquesta substitució a la baixa en termes de despesa de per-
sonal suposa a la llarga una reducció de les prestacions socials, ja que les 
imposicions fiscals afecten de manera diferent la població segons l’edat. 

• En clau estrictament pedagògica, els valors més alts d’ocupació podrien 
estar relacionats amb uns nivells de preparació més elevats per part de la 
població jove amb formació bàsica, però també podrien indicar tot el 
contrari i recordar-nos que el mercat laboral no té miraments amb la 
formació rebuda i absorbeix la mà d’obra més predisposada a ocupar 
qualsevol feina independentment dels requeriments formatius necessa-
ris. Això es relaciona, com es pot intuir, amb la sobrequalificació que 
presenten sobretot els joves en el mercat laboral. La necessitat d’aconse-
guir un lloc de treball a qualsevol preu es posa per davant de les expecta-
tives d’assolir-ne un d’ajustat a la formació rebuda.

Tot plegat tindrà un efecte pervers a la llarga en termes de competitivitat i de 
qualitat del mercat laboral, amb conseqüències nefastes en clau internacional, 
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però també en termes de benestar social i convivència: els països més preparats 
per fer front a un mercat global són els que saben equilibrar adequadament els 
percentatges de persones grans i joves del mateix nivell de formació en el seu 
mercat laboral; els països més preparats per evitar un esclat social presenten uns 
índexs d’ocupació relativament compensats en tots els trams formatius.

Rendiments acadèmics: l’excel·lència en els resultats

Com hem comentat a la introducció, la història d’avaluar els resultats acadè-
mics té una antiguitat de cinc dècades, tot i que els estudis més coneguts, a 
hores d’ara, són els que patrocina l’OCDE sota la sigla PISA. Les dades d’a-
quests informes es refereixen al grau de resposta que els estudiants expressen en 
uns tests estandarditzats, suposadament adaptats a cada realitat des del punt de 
vista lingüístic i cultural. El darrer informe publicat és de 2009, centrat en la 
comprensió lectora, i el que s’ha de publicar el 2013 recollirà l’avaluació duta a 
terme el 2012 sobre la competència matemàtica.

La figura 12 mostra les dades de competència lectora de 2009 en valors mit-
jans dels estats europeus, amb la inclusió de Catalunya. Convé fer-ne una lectu-
ra doble: d’una banda, l’ordenació d’esquerra a dreta correspon, de més a menys, 
al valor mitjà absolut obtingut per la mostra de cada estat; a més, cada línia ex-
pressa l’amplitud estadística de la mostra, de manera que una de més llarga indi-
ca més dispersió de les dades. Aquesta informació se sol interpretar com el grau 
de desigualtat educativa interna de la mostra, com explicarem tot seguit.

En dades absolutes, Finlàndia presenta una situació destacada, que significa 
la tercera posició mundial, després de Xangai i Corea del Sud, molt per sobre 
dels altres estats. Holanda, Bèlgica, Noruega, Estònia, Suïssa i Polònia mostren 
valors just per sobre de la mitjana general de 500; en el llindar es troba Cata-
lunya (498), amb Suècia, Alemanya, Irlanda, França, Dinamarca i la Gran Bre-
tanya. Portugal (489) obre un altre grup, juntament amb Itàlia, Grècia i Espa-
nya (sense segregar les dades de Catalunya, per la qual cosa tindria un valor 
encara més baix). Txèquia, Eslovènia, Luxemburg i Àustria queden en un grup 
més baix, i molt més enrere Bulgària i Romania. Segurament sorprenen les da-
des d’alguns estats, com ara Dinamarca, ben allunyada dels països nòrdics, amb 
qui acostuma a aparèixer en totes les estadístiques, com també les d’Àustria. Per 
la seva banda, la Gran Bretanya i Luxemburg solen apel·lar al gran nombre d’es-
tudiants de procedència estrangera per justificar els seus resultats; a Luxemburg, 
a més, es presenta una dispersió molt baixa, que significaria una alta homoge-
neïtat en la mostra i una possible confirmació de la hipòtesi explicativa sobre el 
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pes del fet migratori. En termes generals, Catalunya, entre Polònia i Suècia, té 
una posició còmoda a la banda alta dels estats europeus, i molt per sobre de la 
mitjana d’Espanya, de qui la separarien 17 punts, una diferència estadísticament 
significativa. Amb tot, hi podem detectar una gran amplitud de dades, que de-
mostraria una forta desigualtat en el rendiment acadèmic, semblant a la d’Ho-
landa (però amb una mitjana més alta), Grècia i Bulgària.

Excel·lència acadèmica i desigualtat social

La influència del nivell o estatus social i econòmic de l’alumne pot tenir in-
fluència en el rendiment escolar quan l’escola no reequilibra les possibles des-
igualtats d’origen. Així ho manifesta l’informe PISA, com expressa la figura 13, 
que estableix en l’eix horitzontal un índex d’estatus socioeconòmic elaborat 
per l’OCDE, amb Indonèsia en el valor més baix i Islàndia en el més alt. En 
l’eix vertical s’expressa la mitjana de rendiments assolits pels estudiants en la 
competència lectora, amb Xangai en el valor més alt i Kirguizistan en el més 
baix.

Figura 12 . Competència lectora, valors mitjans
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El gruix dels estats europeus se situen al voltant dels valors mitjans, en el 
creuament dels dos eixos, llevat de Bulgària i Romania, que queden un xic 
despenjats en el quadrant inferior esquerre (per sota de les dues mitjanes). Por-
tugal i Espanya s’acosten a la mitjana de resultats acadèmics, però queden encara 
més enrere que Bulgària i Romania en el nivell socioeconòmic, juntament amb 
Polònia, que se situa per sobre de la mitjana de resultats acadèmics. En el 
quadrant superior dret, els estats que expressen valors per sobre de les dues mit-
janes, destaca Islàndia, prop de l’extrem superior de la línia de tendència que 
creua la figura, amb Finlàndia, Noruega i Holanda amb valors importants.

Com hem esmentat, aquestes dades obliguen a una reflexió sobre la conve-
niència d’equilibrar rendiment acadèmic i equitat social. Els valors dels països 
nòrdics, amb una aposta decidida per models educatius equitatius, marquen 
una tendència a seguir a Europa i al món. Per exemple, a l’extrem del quadre, 
Xangai i Hong Kong, i ben a prop Singapur i Corea, mostren rendiments aca-
dèmics força alts però amb fortes desigualtats educatives, una situació que 
s’allunya de l’ideal democràtic d’una escolarització de qualitat per a tothom.

En aquest sentit, alguns experts mostren la seva preocupació, no tant per la 
puntuació més o menys elevada dels resultats, sinó precisament pel diferencial 
existent entre els valors més alts i els més baixos. Els estats amb menys disper-

Figura 13 . Nivell socioeconòmic i competència lectora, per països
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sió en les dades que observàvem a la figura 12 estan encapçalats per Luxem-
burg, seguits d’Itàlia, Eslovènia, Dinamarca, Espanya, la Gran Bretanya i Fin-
làndia. Diversos factors poden explicar aquesta dada. S’acostuma a apuntar, 
com dèiem, el grau d’homogeneïtat social de la població, que explica les po-
ques diferències de puntuació obtingudes entre la més alta i la més baixa. Aquest 
indicador també és força imprecís i apel·la a elements tan difícils d’avaluar com 
ara el grau d’integració social o d’identificació amb un projecte comunitari 
compartit. El valor econòmic per mesurar el grau d’equitat d’una població és 
el coeficient Gini, segons hem explicat a la introducció (vegeu la figura 2). 
Seguint aquest indicador, l’ordenació dels països presenta alguns canvis inte-
ressants, que observem en la figura 14.

Hi destaca una dispersió gran entre el nivell d’equitat i el de comprensió lec-
tora, de manera que no es pot establir una connexió directa entre les dues va-
riables. En segon lloc, cinc dels estats amb més amplitud de resultats en compren-
sió lectora (Bulgària, Grècia, Romania, Turquia i Portugal) es troben en els valors 
més alts de desigualtat social, tot i que tres països, Holanda, Catalunya i França, 
també tenen una amplitud important i uns valors de desigualtat no tan alts.

A més del nivell mitjà de competència lectora, les dades també mostren 
el grau de rendiment segons uns determinats nivells de qualitat. La figura 15 

Figura 14 . Competència lectora, segons el coeficient Gini de repartiment de riquesa 

 

410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540

 

NOR ESLN SUÈ DIN TXÈ HOL FIN ÀUS BÈL LUX ALE CAT SUÏ FRA POL ITÀ EST GRÈ GBR IRL ROM BUL POR ESP TUR 

Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: quant a les línies, vegeu la nota de la figura 12. El coeficient Gini ha quedat recollit a la figura 2. 
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mostra els resultats agrupats per nivells de rendiment. El grau de suficiència 
correspon al nivell 3 de PISA, que agrupa els alumnes que se situen al voltant 
de la mitjana de 500, en concret entre 480 i 552 punts. La competència òpti-
ma correspondria al nivell 4, per sobre de 553, i entraríem en el tram notable 
amb 626 punts, dels nivells 5 i 6. Es consideren insuficients els resultats que 
no arriben a 480 (20 punts per sota de la mitjana), i deficients els que no 
arriben a 406.

Aquesta presentació de les dades confirma la posició notable de Finlàndia 
que, a més de tenir el nombre més baix d’estudiants en el nivell deficient 
(8,1%), també té els de nivell notable més nombrós (14,5%). Catalunya presen-
ta un percentatge relativament baix en el nivell deficient (13,5%), per compa-
ració als del seu grup, però també té un baix nombre d’estudiants en el nivell 
notable (3,8%), per davant només de Turquia, Bulgària i Romania, a més del 
valor mitjà d’Espanya. Aquesta dada confirma la situació paradoxal d’Àustria, 
amb un elevat nombre d’estudiants amb un nivell deficient (27,5%) —més del 
doble que Catalunya—, però un xic més elevat en el nivell superior (4,9%). La 
distància amb Holanda, país que acostuma a ser referent en la comparació amb 
Catalunya, es localitza en el nivell superior, sis punts per sobre a favor d’Ho-
landa.

Figura 15 . Nivells de competència lectora
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Fractures digitals en els resultats acadèmics

Les enquestes PISA recullen un bon nombre de dades contextuals sobre l’en-
torn de vida dels estudiants, com ara si tenen connexió d’Internet a casa i si la 
fan servir. En la figura 16 resumim els resultats obtinguts pels estudiants que 
no tenen connexió d’Internet a casa. Aquests són uns valors que expressen 
també, però des d’una altra òptica, elements de desigualtat social.

En primer lloc, convé destacar un grup de deu estats amb els percentatges 
més alts d’alumnes que no tenen connexió, encapçalats de manera destacada 
per Turquia (43,8%) i Grècia (25,9%), seguits de Letònia (16,9%), Eslovènia 
(14,5%), Hongria (13,9%), Polònia i Espanya (13,7%), Lituània (12,4%), Bul-
gària (12,3%) i Itàlia (11,1%). A l’altre extrem, tenim Finlàndia, Islàndia, Suè-
cia, Dinamarca, Noruega, Suïssa, Alemanya i Bèlgica, amb menys d’un 3% 
d’alumnes sense connexió. 

Figura 16 . Competència lectora, estudiants sense connexió a Internet a casa
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Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: les barres indiquen el percentatge d’alumnes participants de PISA que no disposen de connexió a 
Internet a casa, segons l’eix vertical de la dreta. Els marcadors triangulars corresponen a la mitjana de 
comprensió lectora obtinguda per aquest grup d’alumnes, seguint l’eix vertical esquerre. La línia horit-
zontal que creua la figura d’esquerra a dreta marca la tendència dels resultats de PISA amb aquest con-
junt ordenat de dades. 
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La línia horitzontal marca la línia de tendència i serveix de frontera entre 
els valors alts i baixos de resultats en comprensió lectora (marcador triangular). 
Del grup de deu països amb més alumnes sense connexió, només Romania, 
Lituània, Hongria i Eslovàquia estan ubicats per sota de la línia; en canvi, dels 
deu països amb menys alumnes sense connexió, sis se situen també per sota del 
mateix nivell. La desigualtat de resultats és més acusada en països que tenen 
més alumnes connectats: aquí, els alumnes sense connexió presenten uns resul-
tats molt més baixos que els alumnes de països on el percentatge de connexió 
és més baix. Per països, dels alumnes sense connexió, Finlàndia lidera la llista 
amb 505 punts, situada encara per sobre de la mitjana general de 500, i 31 punts 
per sota del seu valor mitjà general (536). La segueix Grècia (466), que presen-
ta una diferència molt menys àmplia que amb la seva mitjana general (483, 17 
punts menys). En canvi, Polònia (462) és el tercer país amb la puntuació més 
alta d’alumnes sense connexió, però on la diferència interna és molt més gran 
(500, 38 punts menys). Les més importants, però, les observem en altres tres 
països nòrdics: els alumnes sense connexió a Internet a Noruega perden 108 
punts en relació amb els altres (de 503 a 395); els de Suècia, 72 punts (de 497 a 
425), i els de Dinamarca, 70 punts (de 495 a 425). Bèlgica també presenta una 
reducció important, de 79 punts (de 506 a 427), no tant com Àustria, amb 58 
punts (de 470 a 412), o Suïssa, amb 55 punts (de 501 a 446). Els estudiants 
d’Espanya perden 36 punts (de 481 a 445).

En els països amb més índex de penetració domèstica d’Internet, els resul-
tats de comprensió lectora dels alumnes que no tenen connexió s’enfonsen, a 
diferència dels països que tenen menys ordinadors connectats. Una de les pos-
sibles raons d’aquest fenomen caldria buscar-la en el conjunt de condicions de 
vida que acompanyen l’entorn d’aquests estudiants, probablement en la franja 
inferior de l’estrat socioeconòmic. És interessant observar la superposició de 
dades entre els valors d’aquests estudiants i els coeficients de Gini de reparti-
ment de riquesa dels respectius països, com es mostra en la figura 17. Les línies 
verticals indiquen la diferència entre el valor de comprensió lectora dels alum-
nes amb connexió a Internet (valor superior) i el valor mitjà dels que no tenen 
connexió a Internet a casa (inferior).

Els països amb un coeficient Gini de riquesa més alt, els de la part dreta de 
la figura, amb nivells d’equitat interna més baixos, també semblen mostrar un 
diferencial més baix en la mitjana general de comprensió lectora entre els que 
tenen connexió a Internet a casa i el grup d’estudiants sense connexió. Una 
lectura d’aquesta dada és que, en aquests casos, la connexió a Internet a casa no 
té un paper determinant en l’obtenció de millors resultats en aquells països 
amb alta desigualtat interna, tot el contrari del que passa en els que tenen més 
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equitat interna, on es penalitza no tenir Internet a casa. Això pot significar que 
en els països més equitatius existeix una forta competició que deixa de banda 
els desconnectats. En clau de política educativa, les iniciatives de fomentar els 
ordinadors a l’aula, pròpies de països menys desenvolupats, poden tenir un 
efecte pervers si no van acompanyades d’accions que facilitin l’accés universal 
a la Xarxa des de casa.

Es confirma també que el major nombre d’alumnes amb connexió d’Inter-
net a casa es produeix als països nòrdics, amb Islàndia i Finlàndia al capdavant, 
mentre que els que no en tenen es troben als països mediterranis i de l’est d’Eu-

Figura 17 . Nivell de lectura i connexió a Internet, 
segons el coeficient Gini de riquesa
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Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: els valors inferiors de cada línia indiquen el resultat de PISA per als alumnes que no tenen con-
nexió d’Internet a casa; els valors superiors, el dels alumnes amb connexió. Els països estan ordenats 
segons el coeficient Gini de riquesa (vegeu la figura 2). 
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ropa. A més, llevat del cas de Finlàndia, la resta de països mostren una tendèn-
cia uniforme: a menys diferència de presència de connexió d’Internet a casa 
sembla que es redueix la distància de resultats en comprensió lectora. 

La dada és molt significativa perquè, com veurem a la p. 155, la fractura 
digital es produeix a dos nivells: entre països, pel seu nivell de connexió a la 
Xarxa, i entre generacions. El que ens indica la figura és que en països com 
Grècia i Turquia, aquest darrer amb un índex de connexió força baix i una 
diferència entre els que tenen connexió i els que no en tenen també molt baixa, 
la variable de connexió a Internet des de casa no determina gaire el resultat en 
comprensió lectora. Les diferències, en aquests casos, han de venir explicades 
per altres raons, com ara el paper de la família en la seva funció de suport a la 
tasca escolar, per exemple. Això es confirmaria en altres països, com Espanya, 
on les diferències de resultats en comprensió lectora entre els més alts i els més 
baixos són també relativament baixes (490 i 445, respectivament), amb un 
percentatge d’alumnes amb connexió a Internet del 82,5%. En canvi, el cas de 
Noruega és radicalment oposat: amb un índex de connexió a Internet de 96,2%, 
els que no tenen connexió mostren un resultat de comprensió lectora de 395, 

Figura 18 . Resultats acadèmics, sense connexió a Internet a casa
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quaranta punts més avall que el d’Espanya, una situació que es repeteix en 
menor mesura a Àustria i a Lituània.

La figura 18 amplia notablement la perspectiva en aquest sentit. Mostra 
els resultats en lectura, ciències i matemàtiques que assoleixen els alumnes 
que no tenen connexió d’Internet a casa, ordenats per la variable de com-
prensió lectora.

En la majoria de països, els resultats de comprensió lectora dels alumnes 
que no tenen connexió a casa estan per sota dels resultats en matemàtiques i 
ciències, ben al contrari del que passa amb els alumnes que sí que tenen con-
nexió a casa (figura 19). Aquesta comparació també permet detectar que en 
països com Grècia, que té uns resultats globals per sota de la mitjana i uns 
percentatges molt alts d’alumnes sense connexió (més del 25%), els resultats 
que obtenen els alumnes sense connexió a Internet són més elevats que els de 
la resta de països, llevat de Finlàndia. En els països que tenen uns valors molt 
alts d’alumnes amb connexió a Internet, de més del 95% (Dinamarca, Liech-
tenstein, Suècia, Islàndia, Suïssa, Noruega, Holanda i Finlàndia), se situen tots 
ells en la meitat superior dels resultats de comprensió lectora (figura 19). En 

Figura 19 . Resultats acadèmics, amb connexió a Internet a casa
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canvi, en alguns d’aquests països, els alumnes sense connexió a Internet pre-
senten uns resultats molt baixos en les tres matèries, com és el cas de Suècia, 
que ocupa un lloc molt enrere en la llista.

En general, en els alumnes amb connexió a casa, les diferències entre lec-
tura, ciències i matemàtiques sembla que s’eixamplin. En canvi, els mateixos 
alumnes però dels països mediterranis no presenten gaires diferències entre les 
tres disciplines acadèmiques —com és el cas d’Espanya—, i també surten 
menys ben posicionats que els que no tenen connexió, sempre en termes com-
paratius amb la resta d’Europa. És a dir, els alumnes sense connexió a Internet 
semblen quedar més penalitzats en països que presenten millors resultats i 
millors índexs de connexió, ja que els pocs alumnes desconnectats (sempre 
per sota del 5% del total de la mostra) deuen pertànyer a famílies de nivell 
socioeconòmic baix.

Desigualtat de resultats per sexes

En termes generals, els resultats en lectura són molt més favorables per part de 
les noies, i les matemàtiques són lleugerament millors per als nois. En el camp 
científic, hi ha un repartiment que analitzarem tot seguit. Les figures 20, 21 i 
22 resumeixen aquesta situació. Les noies estan indicades amb un marcador 
rodó i els nois, amb un de quadrat. En les tres figures s’ha mantingut la ma-
teixa ordenació, la que correspon al coeficient Gini (vegeu la figura 2), i també 
s’ha mantingut la mateixa escala de valors dels resultats de PISA, entre 400 i 
580, cosa que permet la comparació gràfica entre les tres matèries.

En la figura 20 s’observen grans diferències entre noies i nois, totes favora-
bles a elles, en comprensió lectora. Aquesta situació és molt acusada a Malta 
(amb 72 punts de diferència), Bulgària (amb 61), Eslovènia i Finlàndia (tots dos 
amb 55) i Eslovàquia (51). Les diferències menors es presenten a Holanda (25 
punts), la Gran Bretanya (26) i Bèlgica (27), seguits de Catalunya amb 29 punts, 
els mateixos diferencials que Espanya, però en aquest cas amb valors mitjans per 
sota dels de Catalunya, tant en les noies com en els nois. El coeficient Gini ens 
fa dubtar de si el grau d’equitat de la societat pot incidir en els resultats acadè-
mics quan mirem la variable sexe. En principi, segons la figura, en comprensió 
lectora, les diferències de sexe no es corresponen amb països amb més desigual-
tat social. En aquest sentit, els casos més clars que trencarien aquesta hipòtesi 
són Finlàndia, per la banda baixa del coeficient Gini, i Espanya i la Gran Breta-
nya, per la banda alta del coeficient. Sí que podrien confirmar la hipòtesi Dina-
marca, Holanda i Bèlgica, amb coeficients baixos i diferencials entre sexes tam-
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bé baixos; i Letònia, Portugal, Romania, Irlanda i sobretot Bulgària, complirien 
la previsió per la banda alta del coeficient (a la dreta de la figura). Aquesta pos-
sible hipòtesi de relació entre l’equitat i la poca diferència entre sexes no té res a 
veure amb els resultats mitjans generals que obtenen els alumnes de tots dos 
sexes, com també mostra la figura. Per tant, l’equitat social, mesurada amb el 
coeficient Gini, podria explicar part de la diferència entre sexes, però en cap cas 
permet aventurar millores en els resultats acadèmics generals.

En el cas de les matemàtiques, la tendència s’inverteix a favor dels nois i 
s’escurcen les diferències en tots els països de manera important. En els deu 
primers països amb el coeficient Gini més baix, només tres (Dinamarca, Holan-
da i Àustria) presenten unes diferències a favor dels nois força importants. Per 
la banda alta del coeficient (sector dret de la figura 21), la meitat dels deu darrers 
països mostren unes diferències elevades, com ara Espanya, Portugal, la Gran 
Bretanya, Grècia i Itàlia; en canvi, a Letònia, Romania, Irlanda i Bulgària els 
valors estan més ajustats. Catalunya presenta, amb Espanya, un dels diferencials 
més alts d’Europa, a favor dels nois, només superat per Bèlgica. Malta, en canvi, 
inverteix la tendència i fa que les noies resultin més ben puntuades que els nois 

Figura 20 . Valors mitjans en lectura, per sexe
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Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: els marcadors rodons indiquen els resultats mitjans obtinguts per les noies i els quadrats, pels nois. 
Els països estan ordenats segons el coeficient Gini de riquesa (vegeu la figura 2). 
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en matemàtiques. El gruix del mig de la figura també presenta importants dife-
rències entre sexes, sense una pauta comuna, per la qual cosa la hipòtesi de 
l’equitat social no acabaria tenint un gran pes en la diferència per sexes. Això 
permet especular sobre la necessitat de buscar altres arguments per localitzar el 
canvi de patró que es produeix entre comprensió lectora, favorable a les noies, 
i matemàtiques, a favor dels nois. No podem descartar factors culturals, sens 
dubte, que podrien inclinar les noies per la lectura i els nois pel càlcul, com 
també aspectes d’ordre biològic, vinculats a les àrees del cervell implicades en 
aquests processos cognitius, unes hipòtesis que arrosseguen una forta polèmica 
per les elevades càrregues ideològiques que amaguen, i que sostenen els parti-
daris de la segregació escolar per sexes, com veurem a la part final del llibre a 
propòsit de la reforma Wert. De tota manera, les dades semblen molt elo-
qüents i no podem descartar altres elements, com ara el moment evolutiu i 
maduratiu en què s’administren les enquestes (als 15 anys d’edat), l’etapa for-
mativa concreta en què es troben els nois i les noies (cap al final de l’escolarit-
zació obligatòria), i fins i tot la implicació de les famílies, que pot induir o 
determinar tendències a favor d’elles o en detriment d’ells.

Figura 21 . Valors mitjans en matemàtiques, per sexe
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Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: els marcadors rodons indiquen els resultats mitjans obtinguts per les noies i els quadrats, pels nois. 
Els països estan ordenats segons el coeficient Gini de riquesa (vegeu la figura 2). 
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En ciències, la situació es capgira en molts sentits. Les diferències queden 
pràcticament anul·lades a la majoria dels països, llevat de Malta, Bulgària, Fin-
làndia, Eslovènia, Turquia, Romania i Grècia, a favor de les noies i per sobre de 
10 punts; tot el contrari que a Dinamarca, la Gran Bretanya i Catalunya, a fa-
vor dels nois i també al voltant dels 10 punts. La resta de països fan oscil·lar les 
dades, entre nois i noies, i les diferències són inferiors a cinc punts en quinze 
països. Tot plegat posa en dubte les hipòtesis genetistes, de les diferències 
biològiques com a desencadenants dels resultats, ja que no tots els països se-
gueixen el mateix patró, i obliga a atendre factors d’ordre cultural i social.

Una comparació entre els resultats de noies i nois a Catalunya i Finlàndia, 
en les tres matèries estudiades a PISA, ens permetrà extreure algunes refle-
xions més (figura 23). Convé no deixar-se enganyar per la comparació visual i 
tenir presents les escales emprades en cada cas, ajustades als valors més alts i 
més baixos obtinguts en cada un (observeu l’eix vertical en cada cas), que 
donen com a resultat 35 punts diferencials per a Catalunya i 60 per a Finlàn-
dia. En concret, a Catalunya, l’escala oscil·la entre els 484 de comprensió lec-
tora dels nois, i els 513 de les noies; a Finlàndia, entre els 508 també de com-

Figura 22. Valors mitjans en ciències, per sexe
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prensió lectora dels nois, i els 563 o 562 com a valors màxims de les noies en 
les competències de lectura i ciències. Per tant, a banda de les distàncies abso-
lutes entre les dues realitats nacionals, es manté la mateixa tendència d’una 
important diferència en lectura a favor de les noies, que la figura distorsiona en 
el cas de Catalunya a causa de l’escala utilitzada. De tota manera, com que els 
valors mitjans absoluts són també més baixos a Catalunya, l’esforç que ha de fer 
un noi de Finlàndia per assolir la mitjana del seu país és molt més elevat que el 
d’un de Catalunya. En canvi, en matemàtiques i ciències els resultats són ben 
diferents. Mentre que a Catalunya s’inverteix la diferència a favor dels nois i, a 
més, baixen els valors mitjans a matemàtiques i a ciències, a Finlàndia s’ajusten 
els valors de matemàtiques i pugen molt els dels nois a ciències, sense arribar, 
però, al nivell de les noies.

Tot i les diferències evidents entre l’un i l’altre, convé fer-hi algunes remar-
ques importants. La primera impressió és el fort diferencial que es dóna a Finlàn-
dia entre noies i nois a lectura, que no s’adiu amb la idea de més uniformització 
social que a Catalunya. De ben segur, hi ha una raó estructural, i per descomptat 
històrica, que podria explicar la distància existent, però en termes estrictament 
pedagògics es fa difícil entendre que els valors mitjans dels nois finlandesos esti-
guin al mateix nivell que els valors mitjans de les noies catalanes, si tenim en 
compte els 55 punts que els separen de les noies, i també si pensem que són valors 
mitjans per sexe, la qual cosa vol dir que sempre hi haurà uns quants nois finlan-
desos per sota d’aquests nivells i unes quantes noies catalanes per sobre. Les esta-
dístiques permeten mostrar tendències i mai no es poden interpretar com a foto-
grafies fidedignes de la realitat. És indubtable que els valors són molt més 
favorables a Finlàndia que a Catalunya, sempre en termes de resultats recollits en 

Figura 23 . Comparativa de PISA, entre Catalunya i Finlàndia, per sexe

  
480

485

490

495

500

505

510

515

lectura matemàtiques ciències lectura matemàtiques ciències

CATALUNYA

505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565

FINLÀNDIA

  
Font: OCDE, 2009; elaboració pròpia.
Nota: els marcadors rodons indiquen els resultats mitjans obtinguts per les noies i els quadrats, pels nois. 

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   74 08/03/13   10:56



l’estat de la qüestió: resultats i efectes 75

una prova estandarditzada com és PISA, i un cop eliminats els efectes culturals 
en l’elaboració de les proves, un aspecte que els responsables de les enquestes 
defensen amb contundència. Això ens permet refermar la idea que la publicació 
interessada dels resultats no afavoreix una interpretació rigorosa de les dades, 
com expressava aquesta comparativa, i així ho veurem tot seguit.

Evolució històrica de les dades de PISA

En l’anàlisi comparativa, convé tenir present el punt de partida o el recorregut 
diacrònic per poder valorar amb més precisió i rigor la situació actual. Pel que 
fa als resultats de PISA, podem fer algunes lectures limitades a partir dels estudis 
iniciats el 2000, que ens donen la perspectiva d’una dècada. Segons les dades, la 
majoria de països han experimentat un descens en comprensió lectora, no gaire 
significatiu, que pot indicar una pèrdua de nivells però també un ajustament de 
resultats. El que deu estar succeint és un procés de convergència també en el 
grau de domini de les competències, acompanyat d’una millora de precisió en 
els instruments de mesura, que en aquests anys han rebut fortes crítiques per la 
manca d’adaptació real a les cultures locals i a les rutines i hàbits escolars. 

La figura 24 mostra l’evolució en comprensió lectora entre 2000 i 2009 en 
alguns països europeus de l’estudi PISA. S’hi han inclòs només aquells que 
semblen mostrar una evolució interessant, des del punt de vista de les oscil-
lacions mostrades. S’han descartat, per exemple, països com la Gran Bretanya 
o Dinamarca, que se situen just a la ratlla dels 500 i no han tingut canvis sig-
nificatius, o també Bulgària, amb dades només de 2006 i 2009.

Un aspecte força destacable, com dèiem, és un aparent procés de conver-
gència en els països representats a la figura, inclosa Turquia, que partia de més 
avall el 2003 i ha reduït la distància més de 20 punts amb aquest grup. El punt 
de partida de 2000 era força més dispers que el de 2009. Si deixem de banda 
Finlàndia, el 2000 hi havia una forquilla de dades que oscil·lava entre els 470 
de Portugal i els 527 d’Irlanda, sempre en valors mitjans de comprensió lectora. 
En canvi, el 2009 els resultats s’han comprimit força: a banda de Finlàndia i 
Turquia, el marge se situa entre els 478 de Txèquia i els 503 de Noruega per al 
mateix nucli de països. De 57 punts de diferència que presentaven el 2000, 
hem passat a 25 punts per al 2009, una reducció de més de la meitat en aquest 
grup de països.

En realitat, però, les dades s’han aproximat més per la banda baixa que per 
la banda alta, ja que el cas d’Irlanda, que tenia el valor més alt d’aquest grup el 
2000, ha baixat considerablement: 31 punts en aquest període. Suècia ha seguit 
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els mateixos passos que Irlanda, amb una reducció sostinguda de 19 punts, que 
s’ha mantingut uniforme en els quatre moments estudiats. En canvi, Polònia, 
amb 21 punts de creixement, i Portugal, amb 19, han tingut augments impor-
tants, tot i les fluctuacions intermèdies d’aquest últim el 2006, i la darrera 
caiguda de Polònia el 2009, de 8 punts, que havia presentat un creixement 
sostingut important durant la dècada.

Espanya ha experimentat un itinerari erràtic, amb una situació de partida 
el 2000 força alta, a tocar de la mitjana europea (493 punts), seguida d’una 
caiguda sostinguda de 32 punts fins al 2006, i una repuntada final de 20 punts 
el 2009. No hi ha raons concloents que expliquin aquest creixement sobtat, 
com tampoc no n’hi havia amb aquell descens anterior tan accentuat. És un fet 
que, entre 2000 i 2006, els governs conservadors van contenir la inversió en 

Figura 24 . Evolució de les dades de lectura, 2000-2009
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educació, que no va començar a augmentar precisament fins al 2007, com 
queda recollit en la figura 47, moment a partir del qual el percentatge del PIB 
va arribar al 5%. Això no significa que s’hi posessin més recursos i s’engegues-
sin més iniciatives amb el canvi de govern, ja que costa d’imaginar que una 
competència tan lenta de construcció com la lectura pugui reaccionar amb 
rapidesa només amb un augment de la inversió econòmica. Segurament, el 
que podríem aventurar és que els nois i les noies de 15 anys, el 2009, podien 
mostrar una mica més de motivació a l’hora de dur a terme els exercicis de 
l’estudi PISA, estimulada segurament des de les instàncies superiors, que no 
devien poder admetre la repetició de dades negatives un trienni més. Aquesta 
afirmació no es pot interpretar com una insinuació que s’hagin manipulat les 
dades a posteriori, o que hi hagi hagut indicacions prèvies per a una adminis-
tració correcta dels exercicis. Senzillament, potser el 2009 l’estat d’ànim del 
professorat presentava uns nivells més alts de satisfacció que els que hi havia el 
2000, quan s’estava a punt de presentar una de les reformes educatives més 
retrògrades dels darrers quaranta anys, si exceptuem les tornes del ministre 
Wert, com explicarem a la part final del llibre. A més, el 2009 no s’hi podien 
computar encara els efectes de la crisi econòmica que s’ha escampat des de 
2008. Les retallades en educació, tant en la remuneració econòmica del profes-
sorat com en les condicions de treball (augment de les ràtios d’alumnes per 
aula, eliminació dels serveis de suport, reducció dràstica dels cursos de forma-
ció, supressió de les llicències d’estudi i altres incentius, etc.), han causat un 
greu deteriorament des del punt de vista de la manera com el professorat enfo-
ca la seva tasca. El 2012 s’ha administrat la quarta ronda de l’estudi PISA i 
caldrà observar amb deteniment l’evolució de les dades. A tenor del que hem 
dit, podem esperar canvis significatius en els resultats obtinguts, fruit dels efec-
tes esmentats, els quals poden quedar compensats per unes polítiques educati-
ves més actives, a favor de la lectura i de l’èxit escolar, que s’han aplicat des de 
la segona meitat de la dècada de 2000.

Resultats de l’educació: claus interpretatives

En les pàgines precedents hem repassat algunes de les dades més destacades 
que ens permeten fer-nos una idea de l’estat de l’educació a Europa, centrant-
nos en allò que acostuma a ser més visible o mesurable —com són els nivells 
de formació de la població en general, en termes de nivell d’estudis assolits— i 
els més mediàtics —els resultats obtinguts en les proves del projecte PISA, tot 
i els inconvenients metodològics exposats en la introducció—. Convé retenir, 
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per seguir avançant en la lectura del text, alguns elements clau que permetran 
situar millor les anotacions següents. 

En primer lloc, la pedagogia s’ha volgut dotar d’eines metodològiques per 
interpretar la realitat educativa des d’una perspectiva merament quantitativa. 
Ateses les dificultats de recollir un gran volum de dades qualitatives, els estudis 
comparats internacionals acostumen a transportar esquemes d’anàlisi i disposi-
tius interpretatius propis d’altres àrees afins, especialment de la demografia i 
l’estudi econòmic. A manca d’un índex qualitatiu, que mesuri no només el ren-
diment en termes numèrics, el perfil formatiu del nivell acadèmic més alt assolit, 
o el nombre de persones que participen en activitats formatives al llarg de la vida, 
entre molts altres possibles dels índexs existents, ja hem defensat a la introducció 
que convindria disposar d’un coeficient mixt que també recollís, per exemple, el 
grau de satisfacció amb l’educació rebuda pels mateixos aprenents o alumnes i la 
percepció de la qualitat impartida per part del professorat, el nivell de compro-
mís de l’entorn familiar, el grau de cohesió dels equips docents, etc.

Els resultats de l’educació apareixen amb el decurs dels anys, en un procés 
de destil·lació que es perllonga amb el temps i que integra progressivament 
l’adaptació a l’entorn, l’adquisició de noves competències i la integració de les 
experiències amb el bagatge previ. L’educació formal contribueix, precisament, 
a fornir un rerefons necessari però no suficient per moure’s per la vida. Hi in-
tervenen un seguit de factors i d’elements difícils de precisar i encara menys 
d’avaluar, però es fa imprescindible la cerca d’aquests indicadors alternatius 
per defugir una visió potser massa mercantil i economicista de l’educació.

En pedagogia existeix un debat, sense inici ni final, al voltant de si cal 
adequar el sistema educatiu a les característiques i necessitats dels educands, 
o bé si han de ser aquests que s’han d’adaptar als requeriments del sistema. Per 
als detractors de la primera opció, una adequació del sistema als alumnes 
aboca directament a una baixada de nivells i una pèrdua, entre altres coses, de 
l’autoritat del docent i, a la llarga, de prestigi per a la institució escolar. Els 
seus defensors, en canvi, advoquen per un emmotllament del sistema a les 
exigències d’avui, ben diferents en tants aspectes del món que alguns van co-
nèixer. En aquest sentit, es proclama la necessitat d’adoptar metodologies que 
situïn l’aprenent en el centre d’atenció del procés formatiu, com reivindiquen 
les pedagogies actives, i de cercar mecanismes que facilitin la ubicació dels 
alumnes en les millors opcions formatives possibles segons els seus interessos 
i capacitats. 

En aquest apartat final de la primera part del llibre, analitzarem els proce-
diments d’avaluació dominants en els sistemes educatius europeus, com també 
els dispositius creats per facilitar la permeabilitat entre itineraris formatius. Un 
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dels conceptes que ha tingut una entrada mastodòntica en els sistemes de for-
mació ha estat el de competència bàsica o competència clau, seguint la termi-
nologia internacional. Hi tornarem a la part final del llibre, però ara convé 
fer-hi alguna precisió. 

Avaluació de competències i avaluació de continguts

Sens dubte, la preocupació per la qualitat de l’educació ha desembocat, en els 
darrers anys, en un interès per l’assoliment de les competències bàsiques i so-
bretot pels mecanismes i sistemes d’avaluació externs al final i també durant 
l’escolarització obligatòria.4 Per exemple, un dels focus d’atenció s’ha centrat 
en l’educació primària, que presenta una gran diversitat en el conjunt dels 
sistemes europeus, com veurem a partir de la p. 95. A efectes comparatius, per 
obtenir una visió de conjunt de l’avaluació de les competències bàsiques a pri-
mària caldrà tenir en compte un seguit de factors, com ara l’estructura organit-
zativa de l’educació obligatòria, la finalitat de l’avaluació, i la responsabilitat 
interna o externa de l’escola en l’administració de les proves. 

Amb tot, cal remarcar que cada sistema educatiu adopta una definició singu-
lar del concepte de competència, la qual cosa respon segurament a la mateixa 
ambigüitat o polisèmia del mot. Així, és fàcil associar competència i objectius 
d’aprenentatge, com sempre s’ha fet, o intentar incorporar una nova perspectiva 
als assoliments dels alumnes: en el primer cas, les competències podrien ser, per 
exemple, de tipus lingüístic, matemàtic, científic o artístic; en el segon cas, les 
competències adopten un caràcter transversal amb una terminologia diferent i 
remeten a competències ciutadanes, d’aprendre a aprendre, de resolució de pro-
blemes, etc. Veurem que, tot i que les definicions curriculars tendeixen a aquest 
últim model, com el cas de Catalunya, els models d’avaluació estan ancorats en 
el primer model, molt pròxim a les assignatures clàssiques.

Una de les primeres constatacions és que l’assoliment de les competències 
bàsiques no queda circumscrit a l’educació primària. Aquesta etapa representa 
sens dubte el moment basal o crucial del procés educatiu. Així, tot i que la se-
cundària inferior o bàsica (a Catalunya, l’ESO) significa el moment terminal de 
les competències bàsiques en tots els sistemes europeus, sembla que els resultats 
aconseguits per l’alumnat durant els cinc o sis primers anys de l’escolaritat obli-

4 . Per ampliar informació al respecte, convé consultar el text de la Unió Europea Las competencias 
clave, de 2002. Disponible a l’arxiu d’Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu-
ments/thematic_reports/archives/032EN.zip (accés: 12 de desembre de 2012). 
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gatòria són realment importants per al seu futur acadèmic i personal, i així 
s’entén en aquells sistemes que proposen proves al voltant dels 11 o 12 anys. 

Ens avançarem a la segona part del llibre, i farem observar que l’obliga-
torietat no funciona igual a tot Europa, ja que es pot presentar en dos for-
mats ben diferents:

• El format d’estructura única ofereix una sola etapa (normalment fins als 
16 anys) per a tota l’educació obligatòria, sense distinció o separació in-
termèdia entre primària i secundària bàsica o inferior. Funciona així als 
països nòrdics (Finlàndia, Dinamarca, Noruega, Suècia i Islàndia), als 
bàltics (Estònia i Letònia), en alguns de centreeuropeus (Hongria, Txè-
quia, Eslovàquia i Eslovènia) i a Portugal. En aquest format, l’avaluació 
de l’alumnat es du a terme de manera progressiva durant tota l’etapa 
integrada i té una clara funció formativa i orientadora. Segons els països, 
el professorat disposa d’unes proves estandarditzades, dissenyades per or-
ganismes governamentals, que l’ajuden a fer l’avaluació. En acabar l’edu-
cació obligatòria, després de nou o deu anys d’escolaritat, hi ha una pro-
va de nivell que pot ser necessària per accedir a determinades opcions de 
secundària superior (normalment, per al Gymnasium o batxillerat, que 
habilita per a estudis universitaris). Per tant, durant l’escolaritat obliga-
tòria les competències són avaluades de manera contínua, i només al fi-
nal hi pot haver una prova que mesura coneixements per accedir a estu-
dis secundaris superiors.

• El format d’estructura discontínua distingeix amb claredat dues etapes a 
l’educació obligatòria: la primària i la secundària bàsica o inferior. Cada 
una disposa de professorat diferent i sovint es du a terme en centres també 
diferents. Aquest model és present a la resta d’Europa: Holanda, Alema-
nya, Anglaterra, Escòcia, Itàlia, Espanya, Catalunya, etc. En aquest cas no 
hi ha un model únic d’avaluació de les competències i es poden presentar 
les opcions següents. Un primer model fixa uns estàndards progressius, en 
cursos específics, per avaluar l’alumnat durant l’educació primària. Aques-
ta avaluació pot tenir efectes en l’orientació escolar a secundària. El cas 
d’Anglaterra, amb proves als set i onze anys, és paradigmàtic en aquest 
model. Un segon model ofereix proves estàndards, elaborades per organis-
mes governamentals, que ajuden el professorat a discernir sobre l’evolució 
de l’alumnat. Tenen caràcter orientador i les autoritats en recomanen l’ús 
per tenir una visió de conjunt del sistema. El cas d’Escòcia, que ofereix un 
sistema d’avaluació dirigit a les famílies, és força interessant.
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Des del punt de vista de la finalitat de les proves d’avaluació externa, la 
majoria de països pretenen conèixer el funcionament i l’eficàcia del sistema 
educatiu, com és el cas de Finlàndia; amb tot, alguns altres fan servir proves 
estandarditzades per avaluar els resultats acadèmics de l’alumnat i prendre de-
cisions sobre l’itinerari formatiu posterior, sense un caràcter vinculant per a 
l’alumne, una decisió que s’acostuma a prendre per consens.

Un aspecte controvertit, a efectes de la possible disparitat de criteris que 
s’adoptin per avaluar, és que la majoria de països avaluen sobre assignatures i 
matèries, i no a partir de competències. Això és conseqüència lògica de la ma-
teixa consideració de les competències com a conjunt de capacitats i habilitats 
que l’alumnat és capaç de mobilitzar per resoldre situacions concretes, la qual 
cosa no afavoreix precisament l’elaboració d’instruments precisos que puguin 
ser administrats de manera puntual. 

Els models d’avaluació contínua són més adequats per verificar l’assoli-
ment progressiu de les competències, ja que la seva mateixa filosofia és inhe-
rent a treballs col·laboratius, de caràcter global i transversal, amb la implicació 
d’un conjunt d’habilitats, estratègies i coneixements per part dels alumnes. En 
canvi, els models centrats en l’avaluació final mesuren resultats vinculats a co-
neixements de matèries independents. Malgrat la imposició dels informes PISA 
o la mateixa inèrcia de les metodologies docents, la tendència dominant és 
l’avaluació contínua de competències.

Dit això, convé precisar que, en tots els països, les àrees o matèries en què 
es concentren les accions d’avaluació externa són les lingüístiques i les mate-
màtiques, com veurem tot seguit; algunes també inclouen les científiques i les 
relatives a la llengua estrangera. En pocs casos s’avaluen competències digi-
tals, com comentarem a la p. 166, i no hi ha constància d’avaluacions externes 
que indaguin en competències artístiques o esportives. Quant a les competèn-
cies relacionades amb la ciutadania activa i responsable, en parlarem a partir 
de la p. 175.

Tornant a les característiques generals de l’avaluació, les diferències en els 
models depenen sobretot del format de l’educació obligatòria. Sembla que els 
sistemes d’estructura única, sense separació entre primària i secundària bàsica, 
són més favorables a l’avaluació de competències de forma contínua. La sepa-
ració per etapes i l’eventual exigència d’un nivell determinat per accedir a la 
secundària bàsica poden afavorir les avaluacions finals centrades en matèries o 
àrees, com és el cas del model britànic.

És un fet que l’avaluació contínua de competències pot incrementar de 
manera notable la feina del professorat, especialment en l’administració, gestió 
i tabulació de les proves; com a reacció, hi pot haver una actitud d’inhibició o 
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de no participació en els processos d’avaluació. Això afavoriria els processos 
externs d’avaluació, basats en proves estandarditzades.

La figura 25 sintetitza informació relativa a les proves de competències bà-
siques que es duen a terme a l’educació primària en alguns països europeus. 
S’hi pot observar, entre algunes de les qüestions que relatarem tot seguit, la 
disparitat de criteris en la selecció de continguts, el moment en què es duen a 
terme, la finalitat de les proves i l’aplicació que es fa dels resultats.

Els sistemes amb un model d’estructura única o simple, que apleguen l’edu-
cació primària i secundària bàsica, acostumen a tenir més d’una prova intermè-
dia durant aquesta etapa, tot i que això també es pot produir en els que tenen 
una estructura discontínua, com és el cas d’Itàlia, França i Anglaterra. És des-
tacable el caràcter voluntari que tenen les proves a països com Dinamarca, 
Escòcia i Bèlgica; també a Suècia una és voluntària, a mitja etapa, i la segona 
és obligatòria, al final de l’etapa, sempre però amb un caràcter orientador.

Pel que fa als continguts de les proves, la taula permet comprovar com la 
totalitat dels països avaluen la llengua pròpia i les matemàtiques. L’anglès, com 
a llengua estrangera, també és motiu d’avaluació als països nòrdics, que acos-
tumen a fer proves de conjunt de totes les matèries, com ara Finlàndia, Dina-
marca i també Holanda.5 Les matèries científiques no són avaluades, llevat 
d’Itàlia i Holanda.

Però més enllà del contingut estricte motiu d’avaluació, les proves externes 
presenten algunes reticències especialment pel que fa a la publicació posterior 
dels resultats, a més de l’ús que se’n faci en clau d’expedient particular de cada 
alumne. El fet de publicar els resultats genera molta polèmica quan les rela-
cions entre administració i centres docents no és de plena autonomia basada 
en la confiança. Alguns països fan servir els resultats de les avaluacions per es-
tablir rànquings d’escoles, com és el cas de Suècia. A Catalunya, els resultats de 
les proves de 6è de primària són enviats a les escoles sense cap efecte individual, 
però indicant el lloc que ocupa l’escola en el conjunt del territori, igual que a 
Itàlia, on els resultats són publicats i presentats a escala provincial. 

Pel que fa a les repercussions individuals de l’avaluació externa, la taula ens 
indica que la majoria té un caràcter orientador i no punitiu, llevat d’Itàlia, on  
la superació de la prova permet accedir a la secundària bàsica. En el cas d’An- 

5 . L’informe europeu de 2012 sobre ensenyament de llengües estrangeres recull que, en termes ge-
nerals, el contacte amb una altra llengua comença entre els 6 i els 9 anys. Entre 2004 i 2010, hi ha hagut 
un augment important d’alumnes d’aquestes edats que aprenen una llengua estrangera. Fins i tot, les 
escoles de la comunitat germànica de Bèlgica comencen als 3 anys. Vegeu més informació a Eurydice. 
2012. Key data in Teaching Languages at School in Europe 2012. Brussel·les: Comissió Europea.
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Figura 25. Proves externes de competències bàsiques a educació primària

País Any o curs 
d’aplicació  
de proves

Competències 
o matèries 
avaluades

Finalitat o 
caràcter

Aplicació

Angla terra 2n i 6è Anglès,  
matemàtiques  
i ciències

Orientadora Obligatòria  
i universal

Bèlgica 
(comunitat 
francesa)

6è Diferents 
matèries

Atorga un 
certificat, no 
necessari per 
cursar secundà-
ria.

No obligatori

Catalunya 6è Català, castellà, 
llengua  
estrangera  
i matemàtiques

Orientadora Obligatòria  
i universal

Dinamarca Al llarg de 
l’educació 
obligatòria.  
Una prova final 
voluntària 
certifica el nivell 
assolit.

Els objectius  
de cada curs.  
La prova final 
voluntària 
aplega diverses 
matèries.

Orientadora Voluntària (les 
passen el 95% 
dels centres).

Escòcia A 4t i a 7è, quan 
els mestres 
consideren que 
l’alumnat ha 
superat el nivell 
que els corres-
pon.

Anglès i  
matemàtiques

Orientadora Voluntària

Finlàndia A 9è (final de 
l’educació 
bàsica)

Totes les 
matèries del 
currículum

Orientadora Universal  
i obligatòria

França 2n i 5è Francès i 
matemàtiques

Diagnòstica i 
orientadora. 
Determina una 
adaptació 
curricular 
posterior.

Universal  
i obligatòria

(Continua a la pàgina següent)
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País Any o curs 
d’aplicació  
de proves

Competències 
o matèries 
avaluades

Finalitat o 
caràcter

Aplicació

Holanda 8è (final de 
primària)

Neerlandès, 
matemàtiques, 
medi i socials, 
tecnologia i 
anglès

Diagnòstica i 
orientadora. 
Decideix 
l’itinerari futur.

Voluntària 
(l’acostumen a 
passar el 80% 
dels centres).

Irlanda Només al final 
de 3r de secun-
dària bàsica  
(16 anys)

Comunicació, 
càlcul, treballs 
pràctics (tecno-
logia), reflexió i 
resolució de 
problemes

Certificació Universal

Itàlia 2n i 4t Llengua, 
matemàtiques i 
ciències

Orientadora.  
La prova final té 
caràcter selectiu 
per accedir a 
secundària 
bàsica. Si no se 
supera, cal 
passar un 
examen  
d’idoneïtat.

Una selecció de 
centres

Noruega 4t i 7è 
(10 i 13 anys)

Lectura, 
escriptura, 
matemàtiques i 
anglès

Orientadora Universal

Suècia 5è i 9è Suec, anglès i 
matemàtiques

Orientadora Universal
Opcional a 5è i 
obligatòria a 9è

Font: Prats, 2009.6

glaterra, l’avaluació no té un caràcter selectiu per a l’educació secundària, tot i 
que hi ha centres de secundària (les grammar schools, orientades als estudis su-
periors) que tenen proves selectives pròpies. A Bèlgica, la superació de les pro-

6 . Vam tenir ocasió de publicar una versió anterior sobre aquest tema: Prats, Enric. «Avaluació de 
les competències bàsiques a l’educació primària. Perspectiva europea». Quaderns d’avaluació, 2009, 
núm. 13, pàg. 11-17.
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ves permet obtenir el CEB (certificat d’estudis bàsics). En el cas de Catalunya, 
la prova de competències bàsiques que es du a terme a 6è de primària té un 
caràcter formatiu i corrector, de manera que permeti als centres establir mesu-
res de millora en el marc de la seva autonomia, cada cop més minsa. La refor-
ma Wert reinstal·la una prova externa la superació de la qual orienta l’accés a la 
secundària, de moment sense caràcter selectiu, a diferència de la que s’estableix 
a 4t de secundària, que sí que té efectes punitius.

Seguint amb el caràcter orientador, també a Dinamarca les proves propor-
cionen als mestres una verificació externa del grau d’assoliment dels objectius 
educatius de l’alumnat, igual que a Escòcia, on els mestres disposen d’eines 
estandarditzades per verificar l’assoliment de competències per part dels alum-
nes. A França, a més, les proves estan pensades per identificar l’alumnat en risc 
de no assolir els objectius finals d’etapa i poder fer-ne una adaptació curricular 
per a secundària, de la mateixa manera que a Holanda, on les proves deci-
deixen, juntament amb el dictamen del professorat, l’orientació escolar futura, 
ja que l’alumne pot triar entre tres itineraris a secundària. Tampoc és selectiva 
la prova de conjunt al final de l’educació obligatòria (Junior Certificate Exami-
nation) a Irlanda, ja que no és imprescindible per seguir la secundària superior.

Mecanismes de repetició de curs i èxit escolar

Dues de les conseqüències relacionades amb els procediments d’avaluació són 
la repetició de curs i els processos de permeabilitat del sistema. Els darrers in-
formes d’Eurydice i de la UNESCO, sobre repetició de curs de 2012, coinci-
deixen a detectar que la repetició de curs està relacionada estretament amb la 
condició socioeconòmica, i dificulta en gran mesura l’equitat social i pot en-
darrerir molt el procés maduratiu dels joves.

Per exemple, la majoria de països europeus apliquen mesures de repetició 
de curs a l’educació primària basades en decisions vinculades al grau d’assoli-
ment dels aprenentatges. La promoció automàtica de curs s’aplica només a 
Islàndia i Noruega, durant tota l’etapa d’estructura simple o única (educació 
primària i secundària bàsica), i també a Bulgària i Liechtenstein, en aquests 
casos només a primària. La resta de països admeten la repetició de curs però 
amb restriccions, com ara la impossibilitat de fer-ho en els primers cursos de 
primària o la limitació de repeticions en un nombre determinat durant l’esco-
larització d’aquesta etapa (figura 26).

En països tan diversos com Portugal, Holanda, Luxemburg i la Bèlgica fran-
còfona, un de cada quatre alumnes de 15 anys (22%) han repetit de curs almenys 

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   85 08/03/13   10:56



l’educació, una qüestió d’estat86

Font: OCDE, 2009;7 elaboració pròpia.

un cop durant l’educació primària o secundària bàsica, segons dades recollides 
per l’estudi PISA de 2009. Després de França (17,8%) i dels altres territoris bel-
gues, Espanya presenta una taxa força elevada (12%), juntament amb Islàndia 
(11%) i Liechtenstein (10,2%), i per davant d’Alemanya (9,2%).  A continuació, 
la resta de països se situen per sota del 6% d’alumnes repetidors, i sis països 
tenen resultats per sota del 2%: Islàndia, Itàlia, Anglaterra, Escòcia, Polònia i 
Eslovàquia. 

7 . Aquests resultats també queden recollits a Eurydice. 2011. La repetición de curso en la educación 
obligatoria en Europa: normativa y estadísticas. Brussel·les: Comissió Europea.

Figura 26 . Percentatge d’alumnes de 15 anys que han repetit 
almenys un cop durant l’escolarització primària
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Els sis primers països amb més alumnes repetidors són també els que ad-
meten amb més facilitat els alumnes al primer curs de primària, però alhora els 
que mostren més alumnes endarrerits en el darrer tram de l’educació primària. 
Segurament, algun filtre previ permetria rebaixar les taxes de repetició i faria 
augmentar de manera considerable els resultats acadèmics, però també aniria 
en detriment de l’objectiu d’equilibrament social i impuls de l’equitat que 
persegueixen tots els sistemes d’educació a l’etapa primària. Amb tot, sembla-
ria que la normalitat europea és la poca repetició de curs durant els primers 
cursos de l’escolarització, una pràctica que presenta força limitacions a la ma-
joria dels països europeus, amb alguns mecanismes de retenció a l’entrada a 
l’educació primària, per assegurar-ne uns nivells mínims.

Alguns dels països que presenten taxes baixes de repetició a primària i que 
admeten aquesta possibilitat almenys un cop durant l’etapa, també posen en 
marxa mecanismes complementaris de suport precisament per evitar la repeti-
ció i assegurar l’assoliment dels nivells exigibles en cada curs. Per norma gene-
ral, la decisió correspon al professorat tutor directament implicat, però alguns 
països exigeixen processos sofisticats per prendre aquesta decisió en la línia 
d’evitar-ne un excés. A més, determinats països, com Xipre, estableixen que la 
decisió de repetir curs corri a càrrec d’algun agent extern, com ara la inspecció 
educativa. 

Les taxes de repetició de curs estan relacionades amb la possibilitat de com-
pletar o suplir l’avaluació amb altres tasques, o bé amb la repetició de les proves 
en un altre període, normalment després de l’estiu, com succeeix en alguns 
països que presenten taxes baixes. A Catalunya, per exemple, el curs 2010-2011 
es van reinstaurar els exàmens de setembre, després de més d’una dècada d’ha-
ver estat suprimits. L’argument per eliminar les proves de setembre era cohe-
rent amb un sistema de promoció automàtica, com el que funciona al Regne 
Unit, Islàndia o Noruega, també a l’educació secundària inferior o bàsica. La 
posada en marxa dels exàmens de setembre a Catalunya va venir acompanya-
da, però, d’una certa polèmica sobre la seva conveniència, ja que carrega sobre 
l’alumne i encara més sobre la família la responsabilitat de la recuperació de 
resultats, i sobre la seva eficàcia, ja que no hi ha indicis que avalin la reducció 
de taxes d’abandonament o d’augment de la qualitat com a resultat de la repe-
tició de les proves. 

En el cas de secundària, a més, la decisió de repetició de cursos pot tenir 
conseqüències serioses per a la continuïtat d’estudis i per a l’orientació voca-
cional futura si a la pràctica no va acompanyada de mecanismes de suport re-
alment eficaços, ja que s’acostuma a limitar la permanència dels alumnes en 
aquesta etapa fins a una edat màxima. A la majoria de països la decisió de re-
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petir curs no és unilateral i sol tenir un caràcter col·legiat, fruit d’un procés on 
participen professorat, equips directius, equips d’assessorament psicopedagò-
gic i sovint alguns serveis externs. Hi ha consulta i implicació de les famílies en 
major o menor mesura, normalment sense gaire poder en la decisió final, llevat 
de la Gran Bretanya, on els pares o tutors legals han de donar el consentiment 
perquè el seu fill o filla repeteixi curs. En altres països, els pares tenen dret a 
recórrer la decisió de l’escola, però aquesta continua sent la màxima responsa-
ble en aquest terreny.

En definitiva, les dades no semblen avalar la hipòtesi segons la qual l’exis-
tència de mecanismes de repetició afavoreix la millora de resultats i la reducció 
de taxes d’abandonament. Més aviat és producte d’una creença compartida el 
fet de suposar que la repetició afavoreix el procés maduratiu i la millora dels 
aprenentatges escolars, fruit d’un consens tàcit entre professorat i famílies es-
pecialment en contextos mancats de mecanismes complementaris o alterna-
tius, sigui per manca d’iniciativa dels poders públics o de les famílies. Resulta 
clar que el nivell socioeconòmic afavoreix que alguns alumnes puguin gaudir 
de la possibilitat de classes de reforç o d’activitats extraescolars de marcat ac-
cent curricular, com l’anglès. L’ensenyament d’aquesta matèria com a activitat 
fora de l’escola ha crescut de manera important en els darrers anys, fruit d’una 
acceptació tàcita assumida per les famílies segons la qual el sistema escolar és 
incapaç de resoldre els dèficits en l’aprenentatge d’aquesta llengua, considerada 
fonamental per al futur dels infants. Curiosament, aquesta sensació o creença, 
segurament ben arrelada, no és aplicable a altres àrees curriculars, com les ma-
temàtiques o les científiques, i encara menys s’aplica a les artístiques o esporti-
ves. Per a les primeres, les opcions de reforç escolar són usades per alumnes 
amb dificultats demostrades de retards en l’aprenentatge, mentre que les sego-
nes tenen un marcat caràcter cultural o social. En suma, no queda clar que la 
repetició de curs sigui una eina gaire útil per evitar el fracàs escolar, com de-
mostren les dades d’Espanya i semblen avalar les dades europees.

Permeabilitat dels sistemes educatius

Una segona conseqüència que es deriva de les decisions sobre l’avaluació dels 
alumnes és l’orientació futura dels estudis. Per permeabilitat s’entén la capacitat 
del sistema per facilitar l’accés a altres branques d’estudi que permetin satisfer 
les inquietuds formatives dels alumnes i siguin adequades a les seves capacitats. 
Com veurem a la segona part, els sistemes educatius inclouen dos subsistemes, 
el general i el vocacional, que volen donar resposta precisament a aquesta qües-
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tió. Per subsistema general, s’entén normalment la branca d’estudis que con-
dueix a estudis universitaris, mentre que la vocacional s’orienta a opcions pro-
fessionalitzadores de recorregut més llarg o més curt, segons el camp o branca 
professional d’especialitat i el grau d’aprofundiment o especialització tècnica 
necessària.

Aquesta subdivisió, que hauria de servir per dinamitzar els sistemes educa-
tius i fer més fluides les interaccions i els intercanvis d’una branca a l’altra, 
poden i solen derivar en estructures estanques i clarament separades. El més 
habitual és que es faciliti el pas del subsistema o branca general a la branca 
vocacional, i que l’itinerari contrari sigui força complicat en els trams interme-
dis, però no en el superior. En realitat, el que ens trobem és la consideració que 
l’opció general ha de ser la dominant o «normal», des del punt de vista del re-
corregut previsible que un alumne ha de seguir des de la primera infància fins 
a la universitat, i que la branca vocacional és una opció secundària, fins i tot 
residual o minoritària, per a alumnes que no poden seguir la general.8

Segons un estudi de 2012 dut a terme pel CEDEFOP,9 l’ànsia de permeabi-
litat dels sistemes formals d’educació topa amb entrebancs intrínsecs al sistema 
mateix. Per exemple, aquest organisme reclama que una veritable permeabilitat 
significa també un reconeixement legal de tots els aprenentatges previs dels 
alumnes, duts a terme en contextos formals però també en els no formals i in-
formals, és a dir, els que s’adquireixen també en àmbits no dirigits o enfocats 
amb criteris educatius o sense intencionalitat educadora, com ara cursos de 
perfeccionament en empreses, activitats formatives dutes a terme per institu-
cions i equipaments culturals, etc. Un cas particular el plantegen aquelles ma-
tèries que formen part del currículum obligatori, com ara la llengua estrangera, 
l’aprenentatge de la qual al marge de l’escola és, especialment en molts països 
de l’àrea mediterrània, el recurs necessari per assolir un bons nivells de profi-
ciència en aquesta competència. Com és conegut, aquests aprenentatges no 
tenen reconeixement oficial en el sistema formal, tot i el prestigi que puguin 
haver assolit determinades institucions (British Council, Goethe-Institut, Ins-
titut Français, Istituto Italiano di Cultura, etc.), amb els seus corresponents 
sistemes d’acreditació lingüística. És a dir, l’escola primària o secundària no 
reconeix els estudis que alguns dels seus alumnes poden dur a terme en acadè-
mies d’idiomes, que normalment acabaran garantint un nivell força més elevat 
del que s’assoleix a l’escola. El que reclama el CEDEFOP és la creació de me-

8 . Vegeu la figura 31 i següents, amb comentaris posteriors.
9 . «Permeable education and training systems: reducing barriers and increasing opportunity», 

CEDEFOP, disponible a: www.cedefop.europa.eu (accés: 12 de desembre de 2012).
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canismes formals de reconeixement d’aquests aprenentatges previs, que perme-
tin validar la formació rebuda i serveixin per accedir al món laboral o millorar 
les condicions de feina. Però sobretot, en el que insisteix aquest organisme és 
que la validació permeti inundar millor el sistema i faciliti l’accés a nivells de 
formació superior, com ara als estudis universitaris, que podrien eximir els 
alumnes d’aquella formació que estigui degudament acreditada.

Un mecanisme d’aquestes característiques, com és obvi, desperta moltes 
reticències i activa recels des de les instàncies administratives. D’una banda, el 
rumb seguit pels sistemes formals d’educació durant el darrer segle, amb una 
forta estructuració i reglamentació, a més d’una profunda burocratització dels 
seus processos, no facilita precisament que s’instaurin aquest tipus de mesures, 
que reclamarien estructures i procediments més àgils. D’altra banda, això de-
riva cap a una absoluta manca de confiança per part dels administradors de 
l’educació formal envers tot allò que s’escapi del seu control burocràtic.

De fet, el que planteja aquesta iniciativa del CEDEFOP és la necessitat 
d’aprofundir de debò en la idea de competència, la qual no pot ser responsabi-
litat exclusiva de cap agent educatiu en particular, ni de l’escola, ni de l’empre-
sa. Les competències es van desenvolupant i consolidant al llarg de la vida, 
especialment aquelles que estan molt relacionades amb coneixements i destre-
ses que tenen una obsolescència curta (les de caràcter tecnològic, sens dubte, 
però també les comunicatives si no s’usen amb constància), i això implica la 
complicitat i la participació de moltes mans.

Això és el que inspira les directives europees que, en els darrers anys, s’han 
volgut centrar en la creació de mecanismes de reconeixement, basats en els 
crèdits transferibles, el més conegut dels quals és l’ECTS (sistema europeu de 
transferència de crèdits), emprat en l’àmbit universitari des de la posada en 
marxa del procés de Bolonya. En aquesta línia, l’objectiu és estendre un meca-
nisme comú, el marc europeu de qualificacions, que ha de permetre validar la 
formació rebuda, per mitjà de la definició de vuit nivells que detallen el domi-
ni de coneixements, destreses i competències, des de les tasques més senzilles 
fins a les més complexes, i serveix per homologar la formació rebuda. Aquesta 
classificació es correspon amb la que fa servir també la UNESCO, que podem 
consultar a la introducció (vegeu la figura 1). Per exemple, el nivell 6 equival a 
una formació de grau (a Espanya, de quatre anys de formació universitària), 
mentre que el 7 correspon al de màster i el 8 al de doctorat. El nivell 5 no té 
equivalència en l’estructura universitària espanyola, ja que correspon als estu-
dis superiors de cicle curt, no desenvolupats a Espanya. Per a la part baixa de 
la classificació, el 4 equival a una formació de secundària superior, el 3 a la se-
cundària bàsica, i el 2 a la primària.
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Aquesta iniciativa, que busca una rèplica en cada estat membre, s’està du-
ent a terme en trenta estats europeus, que recullen tota mena de tasques i ni-
vells de qualificació, en diferents graus de precisió i aprofundiment, en el que 
s’anomena marc nacional de qualificació. Segons l’informe, alguns estats han 
aprofitat per definir la vinculació entre aquests marcs i els nivells educatius 
existents, de cara a facilitar la transferència i permeabilitat entre la formació 
inicial i la contínua, i l’educació formal i la no formal, com és el cas de Finlàn-
dia, Holanda, Suècia i Noruega. La diversitat de models de formació profes-
sional de grau mitjà i superior a Europa feia imprescindible la creació d’aquest 
tipus d’eines, tot i que la seva coordinació i acreditació siguin tasques comple-
xes. Normalment, el que han fet els estats és convertir de manera automàtica 
cada un dels nivells del marc europeu en una etapa del procés formatiu, i en 
pocs casos s’han habilitat procediments propis per validar els aprenentatges 
fora de l’àmbit escolar. França, recull l’informe, és l’únic estat que ha posat en 
marxa acreditacions específiques, però no ha resolt tampoc la connexió entre 
el sistema públic de validació, sigui formal o no formal, amb les iniciatives de 
formació del sector privat empresarial.

En suma, el que posa de manifest l’informe és que la mobilitat de treballa-
dors a Europa, objectiu últim d’aquestes iniciatives, no acaba d’arrencar per 
culpa de la diversitat estructural interna, derivada de tradicions i cultures for-
matives ben diferents. El que està en joc, com plantegen les directives europe-
es, és la recuperació econòmica a partir d’un mercat laboral prou format en 
competències professionals reals. D’aquí que també s’incentivi l’accés a la for-
mació professional, en detriment de la formació universitària de caràcter gene-
ralista, per tal d’assegurar un mínim de massa crítica suficient en cada una de 
les branques professionals. En el fons, amb l’objectiu de la competitivitat eco-
nòmica, emergeixen les dificultats del sistema educatiu formal per atendre les 
necessitats canviants del sistema productiu. A més, el mateix informe planteja 
que l’objectiu final és l’autoaprenentatge o autoformació, que, en altres parau-
les, significa que l’assoliment dels nivells desitjats de formació queda reservat a 
una opció individual vinculada al grau d’esforç disposat a esmerçar i oblidant 
les contingències personals i socials que poden dificultar aquest procés. Tot 
plegat, per tant, redueix i limita el debat sobre l’educació a una qüestió de re-
sultats acadèmics mesurats en forma de rendiment en àrees considerades 
prioritàries o troncals (lectura, matemàtiques i ciències), la qual cosa podrà 
garantir la supervivència en el mercat laboral, però deixa de banda aspectes 
fonamentals relatius a l’equitat social i a l’equilibri i la convivència comunità-
ria, elements de difícil avaluació educativa.
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El creixement que han experimentat en els darrers cent anys els sistemes edu-
catius, potser només igualats en complexitat i sofisticació pels serveis de salut, 
no coneix cap antecedent previ en una institució social de les seves caracterís-
tiques. L’educació formal s’ha eixamplat en tots els sentits: en vertical, tant a 
les etapes primerenques de la vida com a les etapes adultes, i en horitzontal, tot 
abraçant noves dimensions o funcions i amb la complicitat de molts més agents 
i protagonistes. Podem subscriure encara la sentència de Rosselló, el 1960, se-
gons la qual «quan s’intenti caracteritzar l’època que vivim (la que comprèn 
des de finals de la primera guerra mundial fins als nostres dies), hom reconeixe-
rà els esforços realitzats per fer participar el major nombre possible de persones 
dels béns reservats fins ara a una minoria» (Rosselló, 1987).

Les dades de participació en activitats formatives, tant per a infants com 
per a adults, han crescut de manera notable en les darreres dècades, però aquest 
creixement quantitatiu, que podríem catalogar de revolució en la presa de cons-
ciència sobre la necessitat d’educar-se, no ha anat acompanyat d’una altra re-
volució en els mètodes i les estructures de l’escola, com a agent principal de 
l’educació formal. S’han ampliat considerablement els marges de l’educació 
obligatòria, les condicions i etapes de la qual estudiarem tot seguit, però hem 
mantingut unes estructures educatives que, llevat d’algunes excepcions, no 
s’han modificat gaire en més de cent anys. La divisió de l’educació escolar en 
etapes clarament segmentades, com hem vist en la classificació de la UNESCO 
recollida a la introducció (consulteu la figura 1), no acaba de respondre a la 
realitat formativa, com acabem de veure amb el concepte de permeabilitat. 

Un dels punts crítics dels sistemes educatius formals es troba en l’etapa 
d’educació secundària. La seva ubicació presenta unes ambivalències de resolu-
ció complicada. Vindria a ser l’articulació central del sistema de formació d’un 
país, sobre la qual pivoten els altres ressorts i mecanismes de l’educació, entre 
l’educació bàsica i l’educació superior, a tall de lligament rotulià que suporta 
les càrregues i ha de tramitar adequadament els girs inesperats del cos per evitar 
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de trencar-se. Els països nòrdics van començar reformes profundes en aquest 
tram educatiu ara fa dues dècades, coincidint amb una crisi econòmica impor-
tant aprofitada per modificar les seves estructures productives. Actualment, el 
seu model d’educació bàsica i mitjana és un referent per a la resta dels països 
europeus.

Podríem començar a considerar, per tant, en quina mesura els dèficits en 
els resultats escolars no provenen també d’una manca d’actualització en les 
estructures educatives, en els costums organitzatius i en les condicions generals 
que acompanyen els sistemes, com ara les relatives a la gestió i burocràcia ad-
ministrativa.

Aquesta segona part farà un repàs d’aquests tres factors, que poden explicar 
els efectes que hem estudiat en la primera part. En un primer moment, convin-
drà analitzar com els sistemes educatius han resolt la incorporació d’un bon 
nombre d’efectius en l’educació obligatòria, un concepte, el de l’obligatorietat, 
que no discutirem però que insinua reptes de tota mena, encara més en un 
context de crisi econòmica. També revisarem el nucli central que s’acaba d’es-
mentar, referent al lloc que ocupa l’educació secundària, i com els sistemes han 
resolt, amb diversos models, els desafiaments que aquesta etapa posa sobre la 
taula, ja que marca els límits del mal anomenat fracàs escolar. En un segon mo-
ment ens endinsarem a comparar l’organització dels efectius escolars en dues 
dimensions: les proporcions o ràtios d’alumnes per aula i per professor, i la dis-
tribució del temps lectiu, amb una especial referència al repartiment entre acti-
vitat i lleure, i a la diversitat de calendaris escolars que ens trobem a Europa. 
Finalment, estudiarem de manera superficial els mecanismes de decisió política 
en matèria educativa que dominen entre els països europeus. En aquest terreny, 
el principal debat se centra en l’autonomia i la descentralització, que en el cas 
d’Espanya adquireix tons melodramàtics amb la reforma del ministre Wert.

Les estructures educatives

És una veritat que sembla no admetre discussió que un tram de l’educació ha 
de tenir caràcter obligatori. Les constitucions i normes fonamentals dels estats 
democràtics, i ara ja també dels no democràtics, estableixen que l’educació és 
un dret de les persones i que, a més d’això, l’educació bàsica és un deure de 
tothom. S’arrossega, en aquesta idea, el principi il·lustrat segons el qual l’edu-
cació, amb el conreu de la raó, obre les portes de la llibertat per a la presa au-
tònoma de decisions. Segons això, la ciutadania assegura la seva condició sobi-
rana amb l’assoliment d’una determinada quota educativa, que se sol situar 
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prèvia a la majoria d’edat legal i pot coincidir, però no sempre, amb la majoria 
d’edat laboral. Aquest principi mal aplicat, però, confon l’educació obligatòria 
amb l’escolarització obligatòria, o dit d’una altra manera, massa sovint els es-
tats moderns han limitat el dret a l’educació amb el deure de l’escolarització. 
Començarem per analitzar com es tradueix l’obligatorietat en els sistemes edu-
catius europeus, en etapes i nivells, estudiarem el grau de participació dels més 
petits i petites en els graus més primerencs, repassarem els models estructurals 
que dominen entre els països europeus, i plantejarem la discussió sobre les 
opcions d’educació secundària, que entenem com a nuclears en qualsevol re-
forma educativa.

Educació obligatòria i dret a l’educació

L’escola obligatòria s’ha imposat com una veritat absoluta en les democràcies 
occidentals, un principi que s’encomana a la resta del planeta i només troba 
resistències en els moviments d’escolarització a casa (homeschooling), amb mol-
ta incidència als Estats Units, i en el de l’escola lliure, tots dos potser situats 
ideològicament en pols oposats però coincidents a l’hora de valorar de manera 
negativa la influència de l’estat i dels poders públics en l’educació escolar.

La figura 27 exposa les edats d’inici i de final de l’escolarització obligatòria 
en els estats europeus, unes dades que ens permeten imaginar un horitzó comú 
o de confluència de tendències en la determinació d’aquests límits temporals 
de l’obligatorietat, que solen coincidir amb la formació bàsica, com hem vist a 
la p. 43.

Un bon gruix d’estats europeus comencen l’educació obligatòria als 6 anys 
i l’acaben als 16, com ara Espanya, França, Itàlia i alguns estats federats d’Ale-
manya. Alguns també comencen als 6 anys però acaben un any abans, i només 
Turquia i Croàcia acaben l’educació obligatòria als 14 anys. Irlanda del Nord, 
Luxemburg i sis cantons de Suïssa són els més precoços i comencen als 4 anys, 
i amb Portugal, Holanda i Hongria, que acaben als 18 anys, són els que tenen 
una escolarització més llarga, d’entre 11 i 13 anys. Amb tot, la gran majoria 
ofereixen deu anys d’escolarització obligatòria, comencin als 5 o als 6 anys, i 
tots els que comencen abans dels 5 anys estableixen més d’onze anys d’educació 
obligatòria.

Convé destacar la falta d’acord en l’inici de l’obligatorietat, amb una dife-
rència entre països de tres anys, dels 4 als 7, però sobretot cal parar atenció a la 
disparitat de durada, entre 13 cursos, d’Hongria i Holanda, i els 10 d’un bon 
grup d’estats, entre els quals hi ha Espanya. A més, una diferència important 
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amb la resta la marquen Hongria, Dinamarca i Finlàndia, entre altres, que 
dissenyen una educació obligatòria amb una estructura simple, que no distin-
geix entre la primària i la secundària bàsica, com també recull la figura 28. Per 
resumir-ho, l’estructura de l’educació obligatòria presenta diversos ordena-
ments: des del model d’estructura simple, dels països nòrdics, amb un sol tram 
educatiu, fins al model d’estructura segmentada, de la resta de països europeus, 
amb una divisió entre les dues etapes educatives. Per facilitar la comparació, els 
cursos s’ordenen a partir del grau 1, corresponent al primer curs de l’educació 

Figura 27 . Educació obligatòria. Edats d’inici i de final
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Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
Nota: en el cas d’Alemanya, dotze estats comencen als 5 anys i acaben als 15 (ALE1), i altres cinc estats 
acaben als 16 anys (ALE2). A Suïssa, onze cantons (SUÏ1) comencen als 6 i acaben als 15; nou cantons 
(SUÏ2) comencen als 5, i sis cantons (SUÏ3) comencen als 4. En el cas de la Gran Bretanya, també 
s’indica si és Anglaterra (ANG), Irlanda del Nord (IRN) o Escòcia (ESC). 
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obligatòria, independentment de l’edat d’inici, i van augmentant una unitat 
per any. En cada cel·la es fa esment de les edats teòriques d’inici i final de cada 
grau.

Quant a l’etapa anterior a la primària, coneguda com a preescolar o prepri-
mària, que no tingui caràcter obligatori no significa que els nens i nenes deixin 
de participar en activitats escolaritzades o d’institucions semblants. Un model 
excel·lent d’atenció a la primera infància explica sovint els bon resultats acadè-
mics que es puguin assolir en etapes posteriors, i també és simptomàtic del 
debat sobre l’abast que ha de tenir l’obligatorietat de l’educació i, per tant, la 
responsabilitat de cada un dels agents implicats. Per exemple, a Finlàndia, un 
dels quatre estats europeus on l’obligatorietat és més tardana, l’etapa preprimà-
ria comença el primer any; té un caràcter educatiu i assistencial, i corre a càrrec 
del Ministeri d’Afers Socials i de Salut, que en dissenya el currículum corres-
ponent sota el programa d’Educació i Atenció a la Primera Infància. Aquest 
programa pretén cobrir les necessitats diàries dels infants en edat escolar, des 
del primer any, i proporcionar una atenció educativa precoç. 

En aquest sentit, alguns estats europeus encara mantenen una política de 
responsabilitats successives en el tractament de la primera infància, com veiem 
amb Finlàndia i també a Holanda, on la família assumeix de manera gairebé 

Figura 28 . Obligatorietat i graus d’ensenyament per etapes

Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
L’eix superior indica els graus de l'educació obligatòria. Cada cel·la recull les edats teòriques d’inici i de 
final de cada grau. Les etapes educatives estan enfosquides per trams diferents: primària, secundària 
bàsica i secundària superior. En el cas d’Hongria, Dinamarca i Finlàndia, el tramat correspon a l’etapa 
única d’estructura simple, que no distingeix entre educació primària i educació secundària bàsica.
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exclusiva aquesta responsabilitat durant els 4, 5 i fins i tot els 6 primers anys; 
després, de manera progressiva va deixant algunes parcel·les als poders públics, 
assistida per diferents tipus d’institucions escolars o assistencials.

En terme generals, a la Unió Europea, l’índex d’infants de 3, 4 i 5 anys es-
colaritzats ha crescut de manera important en els darrers temps. En concret, el 
2010 s’havien assolit valors importants: el 79% amb els de 3 anys, el 86% amb 
els de 4, i el 79% amb els de 5, amb un creixement des de 2000 de 17 punts per 
als primers, i 7 i 6 per als següents. Als 6 anys, l’índex se situa en el 98%, una 
dada que es correspon amb el fet que a la totalitat dels estats europeus, llevat 
de quatre, ja sigui una edat d’educació obligatòria.

Així, a Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França i Islàndia, el 95% dels infants 
de 3 anys estan escolaritzats, una dada que contrasta amb la de Finlàndia, on 
aquesta xifra no arriba al 50%. La política finlandesa de suport a les famílies, 
amb ajuts importants i atractives condicions laborals per als pares amb infants 
menors de 7 anys, permet una organització cronològica que equilibra el model 
de repartiment de responsabilitats entre l’educació familiar i l’educació escolar 
amb paràmetres molt diferents que en altres estats. A partir dels 7 anys, l’esco-
la adquireix un protagonisme central i, com veurem en l’apartat següent, du a 
terme un procés continuat i sistemàtic durant els següents 9 anys que dura 
l’educació bàsica obligatòria, en una estructura simple i integrada, sense tren-
caments a mig període, a diferència del que duen a terme els estats centreeuro-
peus i mediterranis.

La figura 29 mostra com a França, Espanya i Bèlgica, la pràctica totalitat 
dels infants de 3 i 4 anys es troben escolaritzats, com gairebé també a Islàndia, 
Noruega, Itàlia i Suècia, que en el cas de 3 anys també superen el 90%. Grècia, 
Holanda, Liechtenstein, Turquia i Suïssa tenen els índexs més baixos d’escola-
rització dels nens i nenes de 3 anys, uns valors que es mantenen també baixos 
als 4 anys, llevat del cas d’Holanda. En aquesta edat, la majoria dels estats eu-
ropeus presenten uns índexs d’escolarització superiors al 80%, una situació 
que també es produeix al Japó i en menor mesura als Estats Units, que no ar-
riba al 70%. Finlàndia, com hem explicat, manté unes xifres molt inferiors en 
aquest tram d’edat, com també Polònia, Xipre i Croàcia, a més dels que hem 
esmentat en els nivells més baixos.

La situació per als infants de 5 i 6 anys escolaritzats queda recollida en la 
figura 30, que manté l’ordenació per països de l’anterior. Els valors superen el 
90% a molts estats europeus per a l’edat de 5 anys i, llevat de Bulgària, són 
pràcticament del 100% als 6 anys. Excepte a Lituània, Croàcia, Macedònia i 
Turquia, a més de Finlàndia com venim comentant, que no arriben al 70%, la 
resta d’Europa, com també el Japó i els Estats Units, presenten uns valors molt 

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   98 08/03/13   10:56



causes i raons: els processos educatius 99

elevats d’escolarització a partir dels 5 anys. Una diferència notable que mostra 
la figura, i que cal destacar des del punt de vista pedagògic, és l’etapa educativa 
en què es troben enquadrats els infants d’aquestes dues edats. Mentre que els 
de 5 anys majoritàriament segueixen l’etapa preprimària, indicada amb la fran-
ja de tramat més clar —llevat d’Irlanda, la Gran Bretanya i la majoria dels de 
Malta—, els de 6 anys queden ubicats a l’etapa primària —llevat de Suècia, 
Finlàndia, Lituània i Estònia, que la començaran als 7 anys, com hem vist en 

Figura 29 . Infants escolaritzats de 3 i 4 anys, dades percentuals
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Font: Eurostat, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les barres de l’esquerra indiquen el percentatge d’infants de 3 anys escolaritzats sobre el cent per cent 
de la població de 3 anys; les barres de la dreta indiquen els de 4 anys, i amb un to més fosc els infants que 
es troben en l’educació primària. Les línies verticals indiquen percentatges amb un interval de 10 punts. 
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la figura 27—. La figura 30 també mostra, però, altres estats, com Dinamarca, 
Hongria, Bulgària, Romania, Lituània i Croàcia, amb valors elevats d’infants 
de 6 anys en l’etapa preprimària, que no sempre coincideix amb l’inici de l’edu-
cació obligatòria.

Des d’educació infantil o preescolar fins a jardí d’infància o escola mater-
nal, els apel·latius amb què es bateja aquesta etapa educativa recorden la tradi-

Figura 30 . Infants escolaritzats de 5 i 6 anys, dades percentuals
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Font: Eurostat, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les barres de l’esquerra indiquen el percentatge d’infants de 5 anys escolaritzats sobre el cent per 
cent de la població de 5 anys; les barres de la dreta, indiquen els de 5 anys. Les barres amb tramat més 
fosc corresponen als infants que es troben en l’educació primària. Les línies verticals indiquen percen-
tatges amb un interval de 10 punts. 
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ció que amaga cada una de les opcions per què opten en cada estat, però les 
estructures, serveis i finalitats que s’hi duen a terme varien enormement d’una 
a l’altra, ben diferent de la situació que ens podem trobar a partir de l’educació 
primària, que ja s’aborda d’una manera més uniforme quant a finalitats, pro-
fessorat disponible, temps i espais, currículums, materials, edificis i aules, etc. 

Per exemple, l’organització del tram entre 0 i 6 anys admet dues possibilitats: 
la separació per períodes (normalment 0-3 i 3-6) o la integració de tots els infants 
de 0 a 6 en un sol centre i sota la tutela dels mateixos professionals. Els països 
nòrdics, llevat de Dinamarca, opten per aquesta segona opció, on queda recone-
gut l’accés universal de tots els nens i nenes des de ben petits. Seria el cas de 
Finlàndia, on aquest reconeixement coincideix amb el final del permís laboral de 
pares i mares, amb una estructura de serveis de titularitat municipal que, segons 
les necessitats particulars, posa a disposició de les famílies instal·lacions específi-
ques o serveis a domicili. També succeeix el mateix a Suècia i Noruega, i normal-
ment són les autoritats municipals les encarregades de cobrir aquest servei. En els 
models mixtos, amb una oferta diferenciada segons l’edat, com el cas d’Espanya, 
és més habitual que el període 0-3 recaigui sobre els ajuntaments i que el 3-6 
adopti una forma més escolaritzada i passi a dependre de les autoritats educati-
ves. Seguint amb el model espanyol, el primer tram està en mans privades, amb 
poca incidència dels poders públics, mentre que el segon període sol estar sub-
vencionat i ja trobem més instal·lacions de titularitat pública, sempre, però,  
sense cap possibilitat de compartir temps i instal·lacions amb les famílies.

Per tant, com podem comprovar, les condicions de partida no són les ma-
teixes i poden determinar grans diferències en els rendiments acadèmics poste-
riors. En el model nòrdic s’opta per reforçar l’educació familiar en els sis pri-
mers anys de vida, amb importants incentius per a les famílies, la qual cosa 
garanteix almenys la consolidació en els infants d’uns patrons estables quant a 
hàbits, normes i valors: per a l’etapa posterior, estableix una educació bàsica de 
9 anys, obligatòria a partir del 7 anys dels infants, que es du a terme sota una 
estructura simple, en un mateix centre i per part dels mateixos professionals. 
Amb tot, convé considerar que el pes de l’educació familiar pot tenir les seves 
limitacions, especialment en el cas de famílies que renuncien a la seva funció 
educadora, per deixadesa, impossibilitat o manca de recursos, la qual cosa obli-
ga l’estat a disposar de mecanismes per intervenir-hi de manera immediata i 
ajudar a resoldre dificultats, com ara les relatives a retards en l’aprenentatge, 
que podrien dificultar el procés maduratiu posterior.

En definitiva, els estats europeus mostren una inclinació determinant a 
regular l’educació bàsica com un tram que mostra el seu caràcter doble, com  
a dret i com a deure, que obliga a parts iguals les administracions públiques i 
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els ciutadans: les primeres en el sentit de proporcionar els dispositius i recursos 
necessaris que permetin a tothom assolir unes competències mínimes, i els 
segons per tal de sentir-se membres d’una comunitat i aspirar amb garanties a 
poder participar-hi. En aquest context, els models educatius que plantegen 
solucions de coresponsabilitat, com els nòrdics, amb una clara delimitació de 
funcions per part dels diversos agents en cada moment evolutiu, presenten uns 
perfils formatius més alts, uns resultats acadèmics més elevats i uns índexs de 
participació en activitats educatives al llarg de la vida més sostinguts, com hem 
vist en la primera part. A més, com veurem tot seguit, els països nòrdics pro-
longuen aquesta responsabilitat durant tota l’educació bàsica, que coincideix 
amb la de l’etapa obligatòria.

Models comprensius i models selectius

Solem identificar amb rapidesa els sistemes educatius per la manera com estruc-
turen les etapes que els conformen. Així, l’organització habitual acostuma a 
venir marcada per uns trams d’edat que, de manera escalada, es van succeint per 
assolir nivells més elevats de coneixements. És relativament senzill esbrinar com 
els sistemes educatius s’estructuren d’una manera o d’una altra, i potser no ho 
és tant arribar a saber per què han adoptat una determinada estructura.  A grans 
trets, obtindrem una imatge general del sistema educatiu quan mirem l’estruc-
tura de les seves etapes educatives. La figura 31 ens n’ofereix un exemple.

Convé posar l’èmfasi en un parell de detalls. Abans, però, és important 
explicar la informació que aporta la figura. En primer lloc, la part superior 
mostra el correlat d’edats, entre 1 i 25 anys, a partir del qual s’organitzen les 
diverses etapes i ofertes del sistema educatiu. Una marca entre els 6 i els 16 anys 
indica el període d’educació obligatòria, amb una extensió fins als 19 sota de-
terminades condicions, normalment en horari parcial o en institucions especí-
fiques. En segon terme, un aspecte que cal destacar és la complexitat d’opcions 
que va mostrant la figura a mesura que avancem en l’edat. Situats en el tram 
3-6, normalment etiquetat com a etapa preprimària o preescolar, localitzem 
també un segon tram, inferior, que pot voler indicar que, a més del recorregut 
general, hi pot haver altres opcions formatives, segurament a càrrec d’institu-
cions socials. La branca principal continua fins als 10 anys, on apareix una 
oferta variada, entre opcions generals o acadèmiques (les que s’acostumen a 
situar en la banda alta de la figura) i opcions vocacionals o professionals, i 
també itineraris per a col·lectius específics, tant de caràcter social (com ara 
programes de garantia social o de reforç a l’escolarització general) com de ca-
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ràcter temàtic (per exemple, la formació musical o artística avançada). Aquest 
tramat té un tall quan s’acaba l’escolarització obligatòria, o bàsica, i comença 
la de nivell mitjà, que en aquest cas se situa entre els 16 i els 19 anys, mantenint 
i perllongant les possibilitats iniciades en el tram anterior. A partir dels 19, 
s’inicia la formació superior, amb l’oferta universitària i extrauniversitària.

Podem comparar la figura 31, d’Alemanya, amb la de Finlàndia (figura 32), 
la qual cosa ens permetrà detectar les diferències estructurals i administratives 
que donen peu a plantejar models educatius diferents.

En primer lloc, el caràcter educatiu de la formació comença el primer any 
de vida, tot i el seu caràcter voluntari, i es perllonga fins als 6-7 anys. Tot seguit 
comença l’educació bàsica durant un període de nou o deu anys, fins als 16-17, 
que coincideix amb el final de l’escolarització obligatòria, indicada en la trama 
superior entre els 7 i els 16 anys en el cas de Finlàndia. A partir dels 16 anys, i 
no abans, s’obren les opcions generals i vocacionals, per a la formació mitjana 
(postsecundària) i la formació superior (universitària o no). Les figures fan 
evident la gran diferència entre aquests dos sistemes, amb una sola opció for-
mativa fins als 16 anys per a Finlàndia, que en termes tècnics es coneix com a 
educació comprensiva. 

Figura 31 . Estructura del sistema educatiu d’Alemanya

Font: Eurydice, 2012.

Figura 32 . Estructura del sistema educatiu de Finlàndia

Font: Eurydice, 2012.
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Els exemples exposats signifiquen els pols oposats d’un debat pedagògic 
amb dues posicions que amaguen, fins i tot, plantejaments ideològics enfron-
tats. D’una banda, els models comprensius aposten per principis d’equitat i 
justícia amb la idea d’oferir les mateixes oportunitats educatives a tothom fins 
a una edat al màxim d’avançada. D’altra banda, els models selectius o segrega-
dors opten per diversificar els itineraris formatius al més aviat possible per tal 
que cadascú pugui assolir els millors resultats segons les seves capacitats o inte-
ressos. Per descomptat, en aquest debat es plantegen diversos elements, com 
ara l’edat en què, per als primers, se sol situar el final de la comprensivitat, o 
per als altres, l’edat en què cal començar la segregació. Un altre dels elements a 
debat és l’ordenació curricular de la formació, que en el primer cas parteix del 
que coneixem com a principi de globalització, amb poques àrees i fortament 
travessades per eixos comuns, mentre que en els selectius s’organitza el co-
neixement en assignatures o matèries estanques. Així mateix, un altre element 
diferenciador és l’orientació de la formació, que en els models comprensius 
pretén ser generalista, per garantir una doble via acadèmica i professional, 
mentre que en el cas dels models selectius es decanten clarament per una orien-
tació o una altra en cada un dels itineraris proposats, que solen ser molt preco-
ces per la necessitat d’evitar abandonaments prematurs. Finalment, les diferèn-
cies també es fan notar tant en el perfil del professorat que imparteix els 
ensenyaments com en el tipus d’institució educativa que acull cada etapa: 
mentre que en els models comprensius no hi ha diferències significatives de 
professorat en tota l’etapa de 7-16 i se sol dur a terme sota un mateix sostre, en 
els models selectius el canvi d’etapa suposa un canvi de perfil de professorat 
(especialitzat en els trams superiors) i de centre educatiu, amb institucions se-
parades per a cada etapa o tram educatiu.

En el primer grup, els del model comprensiu, s’han arrenglerat els països 
nòrdics, més Anglaterra de manera tímida, i Portugal en dates recents, com 
també Estònia, Letònia i alguns de centreeuropeus (Hongria, Txèquia, Eslo-
vàquia i Eslovènia). En el model selectiu hi trobem la resta de països euro-
peus, tot i que mostren una gran variabilitat en els seus esquemes. Alguns 
països opten per fórmules mixtes, potser per motius històrics o de tradició 
educativa, però també per motius ideològics, i en cap cas per raons o proves 
empíriques que avalin un o altre model, un dilema que la investigació acadè-
mica no és capaç de resoldre. Oferim alguns altres exemples en les il·lustracions 
següents.

En principi, segons les figures 33, 34 i 35, els tres exemples tenen una clara 
vocació comprensiva, tot i les opcions inferiors del sistema espanyol que fan re-
ferència als estudis musicals i de dansa avançats, sense que això es pugui entendre 

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   104 08/03/13   10:56



causes i raons: els processos educatius 105

com una oferta diversificada. En el cas anglès, la comprensivitat és més evident, 
amb una clara simetria amb l’estructura simple del sistema finlandès. La diferèn-
cia fonamental és que manté l’ordenament reglat en cicles o estadis (keys), l’asso-
liment dels quals està reglamentat en forma de tests estandarditzats que cal supe-
rar. L’educació obligatòria comença als 5 anys i s’estén fins als 16, amb un any més 
per comparació a la resta d’estats europeus, com hem vist a la figura 27. 

França presenta una estructura bàsicament comprensiva fins als 14 anys, 
quan acaba la secundària bàsica (collège), que dóna pas als estudis de batxillerat 
(lycée général) o professionals (lycée professionnel). El primer any de la secundà-
ria bàsica és d’orientació i ha de servir per identificar els interessos i valorar les 
possibilitats de cada alumne, perquè decideixi el recorregut posterior. En el 
sistema francès és curiós parar atenció a la terminologia que denomina els cur-
sos a partir de la secundària bàsica i fins al final del batxillerat, en sentit invers 
a l’ordre cronològic, una circumstància que no trobem en altres sistemes. Així, 
el primer any s’anomena sixième (per a alumnes d’11-12 anys), el segon seria 

Figura 33 . Estructura del sistema educatiu d’Anglaterra

Figura 34 . Estructura del sistema educatiu de França

Figura 35 . Estructura del sistema educatiu d’Espanya (llei de 2006)

Font: Eurydice, 2012.
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cinquième (per als de 12-13), i així successivament fins a première (els de 16-17) 
i el darrer, anomenat terminale (per als de 17-18).

La situació d’Espanya, fins a la darrera llei d’educació (2006), queda reco-
llida a la figura 35, amb una línia que comença el primer any i no s’interromp 
fins als 16, en un estil comprensiu pur. A partir d’aquest moment, l’estructura 
ofereix dues opcions: batxillerat i formació professional de grau mitjà. La re-
forma Wert planteja un canvi profund d’aquesta estructura, com queda recollit 
a la il·lustració 36.

Les fletxes indiquen els dos canvis estructurals, essencials des del punt de 
vista del model educatiu, que es deriven de la reforma actual. En realitat, l’eta-
pa comprensiva s’acaba als 13 anys, al segon curs de la secundària obligatòria, 
abans del que indica la fletxa, ja que a tercer, l’alumne ha de triar entre dues 
opcions en l’assignatura de matemàtiques: una de caràcter «acadèmic» i una 
altra de caràcter «aplicat».1 La separació definitiva es produeix als 14-15 anys, on 
l’alumne té en realitat tres opcions: dues a 4t d’ESO, indicades a la fletxa supe-
rior (branca acadèmica, que el conduirà al batxillerat, i branca aplicada, per a 
la formació professional), i una alternativa nova de formació professional de 
grau bàsic (fletxa inferior), a la qual optaran els que no puguin seguir la via 
general.

Aquesta separació connota l’aparent impossibilitat de connectar coneixe-
ments, una llarga aspiració de l’escola comprensiva, però encara és pitjor l’ac-
ceptació tàcita de negar el caràcter aplicat dels sabers generals o propis del bat-
xillerat, i el caràcter acadèmic dels sabers vocacionals o propis de les branques 
de formació professional. La dualització del saber forma part d’una estratègia de 
segmentar alhora la població entre franges professionals segons el grau de poder 

1 . Hem recollit entre cometes els termes emprats a la reforma, que respiren una noció selectiva de 
l’educació. Tornarem sobre aquest tema a la part final del llibre.

Figura 36 . Estructura del sistema educatiu d’Espanya, després de la reforma de 2012

Font: Eurydice, 2012.
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en la presa de decisions. Implícitament convida els joves a optar per les vies 
«serioses», que seran les importants en les decisions rellevants, i les vies «subor-
dinades», limitades a tasques repetitives i mecàniques. Queden en un tercer 
nivell les vies marginals, que la reforma de la llei deixa estancades en una oferta 
de formació professional de grau bàsic, a què s’accedeix amb 14 anys, que no 
implica la superació d’una titulació homologada, com ho és la de final d’ESO, 
la formació de nivell bàsic reconeguda a Europa. Aquesta diversificació plante-
jada a la reforma Wert trenca el model d’educació comprensiva, considerat un 
dels factors d’èxit dels models nòrdics, i abona la idea de fomentar un sistema 
educatiu elitista allunyat de plantejaments igualitaris. 

Les il·lustracions han permès identificar els models subjacents en cada un 
dels sistemes educatius. Entre el sistema d’Alemanya, amb una segregació pre-
coç, i el sistema finlandès, que aguanta la selecció fins al darrer moment, el de 
l’edat laboral, les opcions són diverses. La realitat encara és més complexa del 
que poden expressar les il·lustracions, i caldrà seguir indagant en les interiori-
tats de cada un dels sistemes per esbrinar si els mecanismes establerts per orien-
tar i canalitzar les inquietuds vocacionals dels joves queden prou ateses, en es-
pecial en els sistemes comprensius, o si realment la totalitat dels alumnes 
assoleixen una base comuna o compartida al final de l’educació obligatòria, 
sobretot en els sistemes selectius o semiselectius, com el francès o l’espanyol.

L’organització dels efectius i del temps escolar

Després de veure, en el capítol anterior, com la diversitat és la nota dominant 
quant a períodes d’escolarització obligatòria i també pel que fa a la seva estruc-
turació en períodes o etapes, convé aturar-nos a estudiar aspectes concrets per 
entendre una mica millor el funcionament dels sistemes educatius, com ara els 
calendaris anuals i les hores lectives, a més dels continguts curriculars princi-
pals de cada una de les etapes. Abans de res, però, farem una mirada ràpida als 
valors de ràtios i composició dels grups, que també varien segons l’àrea geogrà-
fica i l’edat concernida. 

Ràtios i agrupament d’alumnes

A l’educació preprimària, l’organització dels grups depèn de si domina el mo-
del escolar o el model familiar en l’orientació de l’etapa, segons hem vist a 
l’apartat anterior. En els primers, és habitual que els infants quedin enquadrats 
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segons l’edat, en el que coneixem com educació reglada, on cada classe acull 
nens i nenes de la mateixa edat. En els models familiars, en canvi, dominants 
als països nòrdics i també a l’escola rural, els grups apleguen infants de diverses 
edats, normalment de 0 a 3 anys o de 3 a 6 anys. Aquí és important notar que 
la grandària d’aquests grups també oscil·la segons els models adoptats. La ma-
joria de països que opten pels models escolars estableixen un màxim de vint-i-
cinc nens i nenes per classe, mentre que els de models familiars rebaixen aquest 
límit a quinze o menys, com el cas de Finlàndia, amb vuit nens i nenes per 
adult. Aquesta situació es manté estable des de fa uns anys, tot i que alguns 
països han regulat a la baixa aquests límits, com ara Txèquia, Itàlia, Polònia o 
Portugal, normalment en situacions on cal atendre infants amb necessitats 
educatives especials.

En canvi, la situació a les etapes que conformen l’educació obligatòria respon 
del tot al que ja coneixem dels models escolars, amb una forquilla que oscil·la 
entre vint-i-cinc i trenta-cinc alumnes per classe. De fet, dos terços dels estats 
europeus regulen un màxim nombre d’alumnes per classe, i la meitat d’aquests 
també estipulen un nombre mínim. Aquestes xifres solen ser importants a l’hora 
d’establir el repartiment de fons públics, especialment els que van dirigits a su-
fragar institucions privades, obligades a arribar al mínim establert i que, en cap 
cas, no poden superar els màxims marcats. La tendència és augmentar el nombre 
d’alumnes segons avança l’edat, com és el cas d’Espanya, que amb trenta a pri-
mària i trenta-cinc a secundària se situa a la banda alta dels estats europeus.

Tot i aquestes regulacions de màxims, el cert és que solen ser interpretades 
sempre a l’alça, és a dir, impedint la creació de grups més petits quan les cir-
cumstàncies ho permeten. Això és el que va succeir a Catalunya, quan la reduc-
ció eventual d’efectius escolars a final de la dècada de 2000 no es va traduir en 
una disminució de ràtios, una situació que s’ha agreujat durant la fase més 
dura de la crisi econòmica, amb les retallades de personal i augment de ràtios, 
que situa Espanya a la cua d’Europa també en les condicions acadèmiques 
durant l’etapa obligatòria.

Com es pot comprovar a la figura 37, la majoria dels estats europeus situen 
el màxim nombre d’alumnes per classe en vint-i-cinc o trenta, segons l’etapa 
educativa, llevat de Liechtenstein i Estònia, per la banda baixa, i Escòcia, Hon-
gria i Espanya, per la banda alta. Els països nòrdics, a més d’Anglaterra, Letò-
nia i Polònia, com queda recollit a la nota de la figura, deleguen la determina-
ció d’aquests paràmetres a les escoles o a les autoritats locals.

Una dada ben diferent és la de les ràtios d’alumnes per professor, calculada 
a partir del nombre real d’alumnes i professors en actiu, que redueix conside-
rablement les corresponents a alumnes per classe. La mitjana europea se si-
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tuava, el 2009, en catorze alumnes per cada docent a primària i en dotze a se-
cundària bàsica. Són valors que cal no confondre perquè mentre que l’anterior 
índex regula la mida dels grups, aquest explica l’atenció directa que reben els 
alumnes per part d’un adult. Així mateix, mentre que aquell dibuixava el mapa 
d’unitats per cada nivell educatiu, aquest ens il·lustra sobre el nombre de do-
cents que poden restar al càrrec d’un mateix grup, una dada que queda mati-
sada per la quantitat d’especialistes presents a les escoles, però també pels pos-
sibles desdoblaments que es puguin crear, com ara per organitzar classes de 
reforç o d’atenció compensatòria en determinades àrees instrumentals, o tam-

Figura 37 . Nombre màxim d’alumnes per classe
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bé pel nombre d’assignatures optatives, en el cas de secundària, que el centre 
educatiu pugui oferir.

Lituània, Malta, Islàndia i Liechtenstein mostren les ràtios de primària més 
baixes, amb nou i deu alumnes per professor, mentre que la de Turquia se situa 
en vint-i-tres. A secundària bàsica, la majoria se situen entre deu i quinze 
alumnes per docent, amb més variabilitat que a primària: Malta, amb sis, i 
Luxemburg, amb divuit, presenten els dos valors extrems. A secundària supe-
rior, Portugal, Grècia i Liechtenstein, amb una ràtio de vuit, tenen els valors 
més baixos, mentre que Estònia, Finlàndia i Turquia, amb una mitjana de 
disset, són els més alts.

En la darrera dècada, dues terceres parts dels estats europeus han reduït 
considerablement els seus valors mitjans, amb dos alumnes a primària i un 
alumne a secundària. Malta i Turquia són els països que han fet més esforços a 
primària, amb reduccions de deu i vuit alumnes respectivament. A la secundà-
ria bàsica, la reducció més important s’ha produït a Eslovènia, amb sis alum-
nes, i a Xipre, Letònia i Lituània, amb cinc. Polònia i la Gran Bretanya desta-
quen en la reducció a la secundària superior.

La figura 38 expressa els valors mitjans de les ràtios per a les tres etapes 
educatives en els estats europeus, ordenats de menor a major ràtio en l’educa-
ció primària, que correspon a la franja amb la trama més clara.

A primària, per sota dels valors mitjans se situen catorze estats, entre els 
quals hi ha Espanya, amb una ràtio de tretze, i Finlàndia, que presenta el valor 
mitjà d’Europa, amb una ràtio de catorze alumnes per professor. França, la 
Gran Bretanya i Turquia destaquen amb una ràtio superior a vint. La tendèn-
cia general, de ràtios més altes en els primers trams de l’escolaritat i més baixes 
a mesura que augmenta l’edat, no es compleix a Malta, Islàndia, Polònia, Ità-
lia, Hongria, Suècia, Holanda i Estònia. 

La dissonància entre les ràtios per professor i el màxim d’alumnes per classe 
es més destacada, per tant, a secundària, amb una diferència mitjana que supera 
els 20 punts en alguns casos. Espanya, per exemple, amb ràtios a la secundària 
superior de nou alumnes per professor, es troba molt lluny del nombre màxim 
de quaranta alumnes per classe, i amb Lituània presenten el diferencial més alt 
entre un factor i l’altre; Alemanya i Malta mostren els valors més ajustats en 
aquest tram educatiu. A secundària bàsica, el salt entre aquests factors s’escurça: 
Malta, Espanya, Lituània i Grècia tenen les diferències més altes, amb més de 20 
punts, mentre que Estònia mostra la diferència més baixa en aquesta etapa, se-
guit de Luxemburg i Bulgària. Finalment, a l’educació primària, Malta presenta 
també la diferència més alta, ja que té una ràtio de nou alumnes per professor en 
un màxim de trenta alumnes per classe, seguit de Portugal, Espanya, Hongria, 
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Itàlia i Liechtenstein. Els països on aquesta diferència és més baixa són Bulgària, 
Eslovàquia, Turquia, Estònia i Romania, inferior a deu.

Aquests resultats poden obrir diverses lectures. En primer terme, una dife-
rència important entre la ràtio real i el màxim per classe pot venir donada per 
l’existència d’una oferta altament especialitzada, que obliga a contractar pro-
fessorat variat, en contextos escolars de classes nombroses. Això indueix a pen-
sar que a més professorat hi ha de correspondre més qualitat educativa, però 
no sempre ha de ser així. Els canvis constants de professorat exigeixen una alta 
coordinació entre els equips docents i una gran dosi de coherència en les deci-

Figura 38 . Ràtios d’alumnes per professor
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sions que afecten el dia a dia de l’escola. Si bé sempre és recomanable una 
atenció pedagògica amb grups reduïts, això no s’aconsegueix només amb ràtios 
baixes, sinó també amb una reducció del nombre màxim d’alumnes, de mane-
ra que el diferencial entre l’un i l’altre es pugui situar en un nivell òptim. El cas 
contrari, amb un diferencial molt baix entre el nombre d’alumnes per classe i 
el d’alumnes per professor, està indicant la correspondència gairebé absoluta 
entre l’un i l’altre, propis de models tutorials en què un docent assumeix una 
alta càrrega de dedicació amb un sol grup i poca especialització. Per tant, el fet 
que hi hagi un bon nombre d’especialistes en un grup per atendre àrees dife-
rents del currículum, cosa que faria reduir la ràtio per professor, no sempre és 
símptoma de més qualitat en el servei educatiu. En realitat, les tendències vé-
nen a indicar una reducció d’especialistes a la secundària bàsica, en consonàn-
cia amb la política habitual a primària, per la qual cosa caldria apuntar a polí-
tiques que equilibrin el diferencial entre ràtios. Aquesta reducció d’especialistes 
ha de venir acompanyada, en tot cas, d’una racionalització curricular, sota 
principis globalitzadors o transversals basats en competències nuclears.

Temps lectiu a l’educació obligatòria

L’organització escolar del temps lectiu presenta una gran variabilitat a Europa 
i és segurament un dels elements de més complicada comparació a escala gene-
ral. A l’hora d’analitzar el temps lectiu de l’educació obligatòria convé atendre 
un gran nombre de variables, que no sempre tenen la mateixa consideració en 
tots els països ni són mesurades i catalogades de la mateixa manera. 

Per temps lectiu entenem el nombre total d’hores anuals que els alumnes 
dediquen a l’estudi formal de les diverses àrees del currículum, incloses aquelles 
destinades a seguiment i tutoria individual i col·lectiva, a projectes comuns que 
afectin més d’una classe o tot el centre, a les sessions pràctiques que es duguin a 
terme fora del centre o en sortides escolars, i altres activitats d’un tenor sem-
blant. N’acostumen a quedar excloses les sessions de reforç o de repàs individual 
extraescolars, el temps de treball autònom o en grup per a la resolució de tas-
ques a casa, com també les activitats de representació estudiantil.

Una variable rellevant en aquest àmbit és el contingut de les sessions de 
treball, relatiu a les diferents àrees, matèries o assignatures del currículum. En 
aquest sentit, els estudis internacionals distingeixen entre el currículum comú 
i l’optatiu, que a efectes comparatius presenta molta variabilitat. A més, les 
matèries del currículum comú no sempre coincideixen en objectius, contin-
guts, abast epistemològic i, fins i tot, en la denominació corresponent. Un dels 

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   112 08/03/13   10:56



causes i raons: els processos educatius 113

exemples acostuma a ser la matèria de coneixement del medi, que inclou con-
tinguts de les àrees de coneixement de ciències socials i de ciències naturals, 
que alhora pot venir segregada, o no, per diverses disciplines, com ara geogra-
fia, història, demografia, economia, pel que fa a les ciències socials, o biologia, 
física, química, recerca, pel que fa a les naturals. El mateix sol passar amb les 
àrees del bloc de llenguatge, que poden ser presentades sota paraigües més 
amplis, com el de comunicació i narrativa audiovisual, o integrades amb la 
totalitat de llengües, pròpies i estrangeres, del currículum. En un sentit sem-
blant, les habilitats i competències de les àrees artístiques adopten especifica-
cions diverses, d’expressió o educació musical, plàstica i visual, etc. En l’apartat 
de les competències ciutadanes, que tractarem de manera detallada en la terce-
ra part del llibre, també s’esdevé una proliferació de noms que poden incloure 
o no continguts afins, com ara educació per a la ciutadania, educació cívica, 
civisme, valors ètics, religió (amb variants culturalistes o catequistes), etc. Final-
ment, i sense exhaurir aquest breu catàleg, un darrer bloc que també presenta 
una gran variabilitat correspon a les habilitats i els coneixements tecnològics, 
que, a més d’adoptar denominacions diverses, no sempre conté la mateixa ma-
tèria: des d’aplicacions d’ús domèstic o estudi de fenòmens fisicoquímics, fins 
a domini d’eines informàtiques per a usos diversos, acadèmics o personals, 
incloent-hi programació, ús d’eines d’autor, etc.

Un darrer element que cal considerar prové de la diversitat d’instàncies 
administratives responsables de prendre decisions en aquest àmbit, un aspecte 
que també desenvoluparem en el capítol final d’aquesta segona part. Alguns 
estats estableixen, de manera centralitzada, els períodes lectius i de vacances, 
com també el repartiment d’hores per a cada matèria, mentre que alguns altres 
deleguen l’organització del temps en instàncies regionals o locals, o fins i tot en 
els mateixos centres escolars.

Les dades mostren una gran disparitat de dedicació horària a Europa. La 
figura 39 exposa dues informacions d’alguns dels estats europeus: en l’eix ho-
ritzontal superior, s’indica el nombre mitjà d’hores per any acadèmic, que en 
la figura correspon a les barres més primes de tramat clar; en l’eix inferior, la 
quantitat total d’hores lectives durant l’educació obligatòria, dibuixades amb 
un fons fosc.

El creuament de les dues variables que expressa la figura permet aproximar-
nos a la complexitat en la determinació de les hores lectives. Holanda és el país 
que més hores destina a l’educació obligatòria, amb una mica més de 12.000, 
durant els dotze anys d’escolarització, amb una mitjana propera al miler d’ho-
res anuals. En aquest valor mitjà anual també hi és Luxemburg, però durant 
menys anys (deu) d’escolaritat obligatòria. Espanya se situa entre els estats 
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europeus amb una mitjana més alta (945 en tot el tram obligatori), com també 
França (916), per davant de la Gran Bretanya i Itàlia, amb valors idèntics (891 
hores). Dinamarca i Alemanya (opció general i opció comprensiva) ocupen un 
espai mitjà en la figura, i Finlàndia, Hongria i Alemanya (opció vocacional) 
presenten uns valors inferiors a 700 hores anuals. 

La dedicació horària, però, és diferent al llarg de l’escolaritat, amb un creixe-
ment progressiu en els cursos més alts. La figura 40 recull alguns exemples de la 
distribució horària segons el decurs dels anys. Convé recordar que els graus de 
l’educació obligatòria no es corresponen de manera directa en tots els estats 
com tampoc la seva durada en cursos acadèmics (vegeu la figura 28).

Figura 39 . Temps lectiu durant l’educació obligatòria
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Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia. Nota: la figura presenta dos models per a Alemanya: ALE-G fa 
referència a l’opció general, que inclou l’educació primària i el batxillerat o la secundària comprensiva 
(Grundschule + Gymnasium o Realschule); ALE-V és l’opció vocacional, que aplega l’educació primària i 
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mitjà d’hores per any acadèmic, indicades també dins de la barra (eix superior); l’àrea fosca de fons in-
dica el nombre d’hores lectives durant tota l’educació obligatòria (eix inferior). 
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Espanya és dels pocs estats europeus que mantenen una absoluta uniformi-
tat en les dues etapes que conformen l’educació obligatòria, a més de mostrar 
els valors més alts dels exemples seleccionats. Els sis primers graus a Espanya, 
corresponents a l’educació primària, sumen tantes hores com els vuit de Fin-
làndia (recordem que aquest país segueix una estructura simple, sense dividir 
entre primària i secundària bàsica), els set primers del sistema alemany (que 
inclou quatre cursos de primària i tres de batxillerat) o del danès (amb estruc-
tura simple, també), o gairebé tota l’educació bàsica d’Hongria (nou anys, amb 
estructura simple). El desequilibri és molt acusat, en contra dels alumnes d’Es-
panya, que en menys anys ocupen fins a dues terceres parts més de temps que 
alguns dels seus col·legues europeus. 

Una de les conclusions ràpides condueix a pensar si es pot relacionar el 
nombre d’hores totals durant les quals els alumnes reben formació en els més 
de nou anys que són a l’escola, i el rendiment acadèmic que recullen els estudis 
internacionals. En el cas de l’estudi PISA, les hores acumulades pels nois i no-
ies d’alguns estats europeus no acaben de correspondre amb els resultats obtin-
guts. La figura 41 expressa ara el nombre mitjà d’hores per any acadèmic (eix 
superior i barra de tramat clar, amb indicació interior dels valors absoluts) i el 
total d’hores lectives (eix inferior i àrea fosca) que els alumnes han tingut des 
que van començar l’educació obligatòria i fins als 15 anys. Per tant, en tots els 
casos, el nombre d’anys es redueix en un o dos, segons el cas, però la reducció 
d’hores totals és més important en alguns sistemes educatius que en d’altres, 
com comentarem tot seguit.

Figura 40 . Hores lectives per curs acadèmic
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Els alumnes de Luxemburg que responen l’estudi PISA acumulen poc més 
de 10.000 hores d’escolaritat obligatòria, amb una mitjana propera a les 1.000 
hores anuals, gairebé un 50% més que les hores acumulades pels alumnes fin-
landesos (5.460 hores), que només tenen una mitjana anual de 683 hores en 
nou anys d’escolaritat obligatòria. Espanya se situa en el tercer lloc d’aquest 
grup de sistemes analitzats, amb 8.400 hores acumulades fins als 15 anys, i una 
mitjana de més de 900 hores anuals, per davant de la Gran Bretanya, França i 
Itàlia.

Com que la comprensió lectora és una competència transversal i general, 
que es treballa en totes les àrees curriculars, la comparació dels temps lectius en 
període d’escolarització obligatòria pot resultar molt efectiva i il·lustrativa de la 

Figura 41 . Temps lectiu abans dels 15 anys
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Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les barres primes, de tramat més clar, expressen el nombre mitjà d’hores per curs d’educació obli-
gatòria fins als 15 d’anys (eix horitzontal superior). El tramat més fosc continu indica el nombre total 
d’hores d’educació obligatòria fins als 15 anys (eix horitzontal inferior). 
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càrrega necessària per assolir els resultats acadèmics. Així, quan vinculem el 
nombre d’hores acumulades d’educació obligatòria fins als 15 anys amb els re-
sultats acadèmics obtinguts a comprensió lectora en l’estudi de PISA de 2009, 
obtenim els valors que mostra la figura 42.

Independentment del resultat final que obtinguin, els nois i les noies de Lu-
xemburg necessiten prop de vint-i-una hores i mitja per assolir un punt de com-
prensió lectora, més del doble que els de Finlàndia, que amb poc més de deu 
hores en tenen prou. Els d’Espanya estan ubicats en la banda alta, amb prop 
de disset hores i mitja necessàries. És a dir, mentre que els nois i noies de Fin-
làndia en dos dies lectius enllesteixen la feina, els d’Espanya encara necessiten 
aproximadament un dia i mig més, sempre sobre una base de vint hores lecti-
ves setmanals, que seria l’agenda prototípica espanyola. Convé insistir que les 
dades fan referència sempre al temps lectiu durant el període d’escolarització 
obligatòria, que sol tenir una ordenació curricular i una atenció educativa in-
tensiva a temps complet en tots els estats, bé en una estructura segmentada, 
d’educació primària i secundària bàsica consecutives, bé en una estructura sim-
ple. Per tant, en queda exclòs el temps anterior, en etapes no obligatòries, ja 
que no tots els infants són atesos en institucions educatives i, per tant, podrien 
desvirtuar les comparacions quantitatives. Serà interessant comparar aquestes 
dades amb les de la figura 52 (p. 134), que mostra l’esforç inversor necessari per 
aconseguir un punt en comprensió lectora.

Figura 42 . Temps necessari per obtenir 1 punt en comprensió lectora
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Font: OCDE, 2009; Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les barres indiquen el coeficient entre hores d’escolarització obligatòria fins als 15 anys i la pun-
tuació mitjana obtinguda en comprensió lectora a PISA 2009. Les dades s’expressen en hores i minuts. 
Consulteu la figura 52 per comparar l’esforç inversor.
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Quant a l’organització del temps, la diversitat és la tònica dominant a Euro-
pa. Aquest temps se sol organitzar setmanalment entre dilluns i dissabte, en ses-
sions de classe de durada variable, que poden ocupar franges de matí i de tarda, 
de només matí o de només tarda, i transcorre al llarg de períodes clarament seg-
mentats durant l’any, entre els quals s’intercalen breus aturades per vacances, que 
segueixen un patró comú a tot Europa, com veiem a la figura 43.

Figura 43 . Períodes lectius i vacances escolars a Europa

SET. OCT. NOV. DES. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

EST                                
LIT                                
POL*                          
TXÈ                      
ESLQ                            
ROM                                

FIN                                
SUÈ                              
NOR                            
DIN                        
ISL                                  

IRL                            
GBR*                          
HOL (1)                          
HOL (2)                        
BÈL                              
LUX                              
FRA*                                
SUÏ (1)                            
SUÏ (2)                              

ALE (1)                                
ALE (2)                          
LIE                          
ÀUS                              
HON                                
SLN                            

TUR                                  
XIP                              
GRÈ                                
ITÀ*                                    
MAL                                    
POR                                      
ESP*                                  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
SET. OCT. NOV. DES. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
Nota: l’eix superior marca les setmanes aproximades de cada mes. S’ha pres com a referència el curs 2011-
2012. El tramat negre indica els períodes de vacances escolars intercalats entre els espais lectius, de color 
blanc; els tramats en gris corresponen a períodes de dos-tres dies entre setmana. A l’eix vertical, cal remarcar 
algunes notes: hol (1) = zona nord; hol (2) = zona centre; ale (1) = estat de Berlín; ale (2) = estat de Baviera; 
suï (1) = cantó de Berna; suï (2) = cantó de Ginebra. Els calendaris de Polònia, la Gran Bretanya, França, 
Itàlia i Espanya, indicats amb un asterisc, són aproximatius i presenten variacions territorials internes.  
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La mitjana europea de setmanes no lectives és de quinze en tot l’any: nou 
i mitja a l’estiu i cinc i mitja al llarg del curs, repartides en diversos períodes 
intercalats. En alguns estats la distribució interna d’aquestes setmanes és dife-
rent en cada territori o regió, però no es modifica el total de setmanes lectives, 
com és el cas de França, Polònia, Itàlia, Espanya i la Gran Bretanya. En altres, 
sí que hi pot haver diferències internes entre zones geogràfiques dins de cada 
estat, com és el cas d’Holanda, Alemanya o Suïssa, que estan detallades a la 
nota al peu de la il·lustració. Els estats han estat agrupats en cinc àrees per pro-
ximitat geogràfica, amb la finalitat d’observar millor possibles semblances: pa-
ïsos de l’Est, nòrdics, occidentals, centreeuropeus i mediterranis. 

Sembla difícil trobar cap patró comú entre la diversitat de possibilitats que 
mostra la il·lustració. En general, una primera constatació és que tots els estats 
europeus, llevat de Turquia, aturen l’activitat almenys una setmana al final de 
l’any natural o per Nadal, i una altra setmana a principi de la primavera, coin-
cidint amb la Pasqua cristiana, sigui catòlica o ortodoxa, excepte Holanda, que 
fa aquesta aturada a final d’abril. Turquia divideix el curs acadèmic en dues 
parts, entre setembre i juny, amb una sola aturada de dues setmanes ben bé a 
la meitat de curs, en la primera quinzena de febrer, i una altra de tres dies al 
novembre per motius religiosos, tot i reivindicar-se també com un estat laic. 
Una gran majoria de sistemes educatius fan dues parades més, a la tardor, al 
voltant del primer de novembre, i a mig hivern, al voltant de Carnaval. En 
concret, de la llista analitzada, vint-i-dos i vint estats, respectivament, aturen 
l’activitat almenys una setmana en aquests moments de l’any, i fins i tot en 
alguns casos fan una aturada més a mitja primavera, al maig, com és el cas 
d’Alemanya, Àustria, Luxemburg i la Gran Bretanya, països que comencen les 
vacances d’estiu a mitjan o final de juliol.

Per tant, podem endevinar una tendència majoritària a fraccionar de ma-
nera equilibrada els períodes no lectius, amb un repartiment desigual entre els 
d’estiu i els que s’intercalen durant el curs. Per àrees geogràfiques es poden 
detectar algunes tendències compartides. Per exemple, el grup de països de 
l’est d’Europa s’inclina per començar el curs la primera setmana de setembre; 
tanquen els mesos de juliol i agost, i fins i tot una bona part de juny, com és el 
cas d’Estònia i Lituània; no hi ha unanimitat per fer l’aturada de tardor, i cap 
d’ells no secunda la d’hivern al voltant de Carnaval, llevat d’Eslovàquia, que 
sembla seguir els paràmetres dels centreeuropeus. Els països nòrdics comencen 
el curs durant les primeres setmanes d’agost, l’acaben a primers de juny i coin-
cideixen en les aturades de tardor i d’hivern, tot i el ball de dades que mostra 
la figura. En els països occidentals l’inici de curs se situa entre la primera i la 
segona setmana de setembre (alguna regió d’Holanda i alguns cantons de Suïs-
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sa comencen a mitjan agost, i Luxemburg no ho fa fins a la tercera de setem-
bre), fan les aturades de tardor i d’hivern (llevat d’Irlanda, que no fa aquesta 
última), a més de les de Nadal i Pasqua, i acaben el curs a final de juny o pri-
mers de juliol, llevat de la Gran Bretanya i Luxemburg, que l’acaben la tercera 
de juliol, i per això intercalen una setmana no lectiva a mitja primavera. Els 
països centreeuropeus són els que presenten més diversitat interna: d’una ban-
da, tot i que l’inici de curs se situa en general a primers de setembre, alguns 
sistemes ho fan a mitjan agost, com Liechtenstein i Alemanya, aquesta última 
amb models ben diferents segons cada un dels seus estats propis; d’altra banda, 
coincideixen en les aturades de tardor i hivern, a més de les comunes de Nadal 
i Pasqua per a tot Europa. Finalment, el grup de països mediterranis, que hem 
agrupat en aquest tema malgrat la gran distància entre Portugal i Turquia (en 
realitat, la mateixa que separa Catalunya de les illes Canàries), presenta impor-
tants coincidències en la distribució dels períodes no lectius: en primer lloc, 
comencen el curs la segona o la tercera setmana de setembre (Xipre i algunes 
comunitats autònomes espanyoles comencen a mitjans de la primera setmana) 
i l’acaben la tercera o la quarta de juny (llevat de Portugal, que ho fa molt 
abans, i Malta, a la primera de juliol); a més, no aturen l’activitat a la tardor 
(excepte Turquia i Malta) i tampoc a mig hivern (novament, excepte Turquia i 
Malta, i ara també Itàlia). 

Un comentari específic mereix el cas d’Alemanya, amb una estructura fe-
deral que explica moltes de les diferències internes que presenta també en 
aquest terreny. La il·lustració mostra els casos de Berlín i de Baviera, amb una 
distribució ben diferent de les setmanes no lectives: mentre que Berlín aposta 
per acostar-se als models nòrdics, amb l’inici de curs a primers d’agost, Baviera 
opta per un inici de curs semblant al dels països mediterranis, ben bé a la sego-
na setmana de setembre, tot i que adopta un model de repartiment dels perío-
des no lectius molt més equilibrat que la resta de sistemes educatius a Europa. 

En general, com s’ha pogut anar veient, a l’estiu es produeix l’aturada més 
prolongada, que també indica el final del curs anterior i l’inici del nou. No hi 
ha coincidència, però, ni en la durada dels períodes de vacances d’estiu ni en el 
moment d’inici i de final d’aquestes vacances. Sembla també evident que tots 
els sistemes opten per intercalar de manera més o menys repartida períodes no 
lectius intermedis, amb una gran diversitat d’opcions i també quant a nombre 
absolut de setmanes desocupades. En aquest sentit, la figura 44 mostra el re-
partiment quantitatiu de períodes no lectius: a l’esquerra de l’eix central, es 
mostra el nombre total de setmanes no lectives durant el curs acadèmic, i a la 
dreta, les setmanes de vacances d’estiu. Els sistemes estan ordenats de menor a 
major nombre de setmanes no lectives en tot l’any.
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Quatre estats mediterranis són, a més d’Islàndia, els que fan més períodes 
no lectius en tot l’any, resultat de sumar les vacances d’estiu i les que intercalen 
dins del curs (Portugal, Malta, Itàlia i Turquia). A més, són també els que fan 
una aturada més llarga durant l’estiu, amb un valor màxim a Portugal i a Tur-
quia de catorze setmanes d’inactivitat. Txèquia és el país que fa menys setma-
nes de vacances en tot l’any (onze) i, amb Turquia, és el que intercala també 
menys períodes no lectius al llarg del curs escolar, seguit d’Eslovènia, Xipre, 
Estònia, Grècia, Lituània i Espanya. Els que n’intercalen més són l’estat de 
Berlín (amb nou setmanes), el cantó suís de Berna (amb vuit), i l’estat de Ba-
viera, Liechtenstein, la Gran Bretanya, Luxemburg i França, amb set. Es pro-
dueix un equilibri gairebé absolut en els sistemes d’Holanda, Alemanya, Liech-

Figura 44 . Períodes no lectius al mig del curs i a l’estiu
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Font: Eurydice, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les especificitats de cada país estan explicades a la nota de la figura 43. 
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tenstein, la Gran Bretanya, Noruega, Luxemburg i França, amb un nombre de 
setmanes equivalent a l’estiu i durant el curs. Fins i tot en algun cas, com al-
guns estats alemanys, Liechtenstein, la Gran Bretanya i en alguns cantons suïs-
sos, fan més vacances durant el curs que a l’estiu. En canvi, altres estats focalit-
zen el descans escolar gairebé a l’estiu, com Turquia i Txèquia, en què les 
vacances estivals suposen més del 80% del període anual no lectiu. També 
Eslovènia, Xipre, Estònia, Grècia, Lituània, Espanya, Itàlia i Portugal se situen 
per sobre del 70% de temps no lectiu concentrat a l’estiu.

Un cas interessant és França, que aplica una política de calendari lectiu que 
intenta conciliar la vida laboral i familiar amb les dinàmiques escolars, no 
exempta de polèmiques; en aquest sentit, organitzen els períodes intercalats de 
tardor, hivern i primavera en tres tandes diferents segons cada zona geogràfica, 
amb la finalitat, també, de no aturar del tot l’activitat comercial i industrial en 
una sola setmana dels períodes respectius. El resultat és un esquema equilibrat 
de períodes lectius de set setmanes intercalats per dues setmanes de vacances, 
a més del període d’estiu.

L’equilibri en el repartiment i la distribució dels períodes no lectius remet 
a consideracions d’ordre cultural, especialment de tipus religiós, i vinculades a 
cada una de les realitats nacionals, sobretot de caràcter comercial i industrial. 
En general, però, els criteris pedagògics no tenen cap pes en les decisions rela-
tives a l’organització del calendari escolar, com ara els que fan referència a la 
influència del clima en el ritme i els resultats d’aprenentatge, o també les dis-
sonàncies derivades de la falta de conciliació familiar. Així, la intercalació de 
períodes no lectius durant el curs no sempre té el favor unànime de tots els 
agents socials, com va succeir en la instauració de la setmana blanca a Catalu-
nya, el curs 2010-2011. En aquell cas, la polèmica es va centrar més en els temes 
de conciliació familiar, i les evidents dificultats de les famílies per fer-se càrrec 
dels menors, que no pas en la necessitat d’una aturada lectiva com a moment 
per recuperar forces i poder abordar amb garanties la segona part del curs, se-
gurament tan important per a mestres com per a alumnes. Ni la seva posada 
en marxa, per part d’un govern d’esquerres, ni la seva posterior eliminació 
fulminant amb el govern de dretes, van estar precedides d’un debat obert, i 
encara menys d’una avaluació sistemàtica dels avantatges i inconvenients 
d’aquestes mesures, una situació que s’està repetint amb la instauració de la 
setmana intensiva o compacta en les agendes escolars, com veurem tot seguit. 
De tota manera, sembla que un repartiment equilibrat en la intercalació de 
períodes no lectius és una via a explorar.

Per tancar aquest capítol analitzarem les opcions d’organització de l’horari 
escolar més presents a Europa, quant a dies lectius setmanals i jornada escolar. 
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Pel que fa a la setmana escolar, les opcions més habituals són d’horari extensiu 
o partit (de matí i de tarda) per davant de l’horari intensiu o compacte (només 
de matí, normalment). En relació amb la setmana escolar, la setmana de di-
lluns a divendres és la més habitual, tot i que alguns sistemes també fan servir 
dissabtes i, com el cas de França, han arribat a eliminar els dimecres de la set-
mana lectiva. La figura 45 recull dades d’alguns estats europeus.2

En els darrers anys, alguns països s’han plantejat reformes de la jornada 
escolar, una inquietud que s’activa especialment quan els resultats de les en-

2 . Trobareu un estudi interessant sobre els temps escolars a Egido, 2011.

Figura 45 . Tipologia d’horari escolar

Estat Dies Tipus de jornada

ALE 5-6 Intensiva
ÀUS 5 Intensiva (primària)

Extensiva (secundària)
BÈL 5 Extensiva
DIN 5 Extensiva
ESP 5 Extensiva (Catalunya) /

Intensiva (Andalusia, Madrid, etc.)
FIN 5 Extensiva
FRA 4-5 Extensiva
GBR 5 Extensiva
GRÈ 5 Intensiva (doble torn)
HOL 5 Extensiva
IRL 5 Extensiva
ITÀ 5-6 Extensiva

Intensiva (doble torn)
LUX 5 Extensiva (tres dies)

Intensiva (dos dies)
POR 5 Intensiva
SUÈ 5 Extensiva

Font: Eurydice, 2012.2
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questes internacionals, com PISA, no són favorables. Així, Alemanya opta ma-
joritàriament per la jornada intensiva, sobretot a primària, amb algunes va-
riacions en estats federats, però els resultats de PISA 2009 van obrir un debat 
sobre la conveniència d’allargar la jornada (recordem que el còmput anual 
d’hores se situa entre 650 i 800, a la banda mitjana-baixa d’Europa). També 
França té obert un debat social sobre l’horari escolar, tradicionalment situat en 
nou mitges jornades o quatre jornades i mitja, que oscil·la entre una setmana 
amb festa els dimecres i feina els dissabtes al matí, o bé una setmana amb festa 
dissabte però amb el matí de dimecres com a lectiu. El debat és important 
perquè té repercussions laborals, econòmiques i culturals, amb incidència di-
recta sobre la conciliació familiar de les vacances i els temps de lleure. De fet, 
el país està organitzat de manera que, amb els períodes intercalats de vacances 
escolars, les ofertes de lleure tenen en compte de manera oberta la planificació 
de les vacances familiars, especialment en els períodes de tardor, hivern i pri-
mavera. El curs 2008-2009 es va aprovar la setmana de quatre dies, amb l’eli-
minació dels dissabtes i dels dimecres, però una reforma actual en marxa torna 
a situar la setmana escolar en quatre dies i mig.

En suma, la jornada i el calendari escolar responen, d’una banda, als hàbits 
i ritmes culturals de la societat i, de l’altra, a un joc d’interessos corporatius 
tant de famílies com de professorat que sovint tenen poc a veure amb les ne-
cessitats cronobiològiques d’infants i joves. A més, convé sempre tenir present 
que l’aprenentatge no s’acaba amb la jornada escolar; molt sovint, després de 
jornades extensives o intensives de set o vuit hores, i en alguns casos també de 
nou hores seguides, inclòs el temps de menjador, els infants continuen l’activi-
tat amb ofertes extraescolars (música, esport, anglès, dansa, etc.) i rematen la 
jornada amb tasques de repàs, preparació d’exàmens i deures. A França es va 
produir una situació curiosa quan les associacions de pares i mares d’alumnes 
van convocar una vaga de deures. Es tractava de posar en evidència, segons 
aquestes organitzacions, les deficiències del sistema escolar i sobretot el suposat 
abús dels deures que feia el professorat, reflex d’una deixadesa que obligava les 
famílies, sense ser-ne expertes, a tutelar la tasca de reforç domèstic dels apre-
nentatges. A partir d’una crida des de moviments de renovació pedagògica, la 
campanya «Al vespre, res de deures»3 volia posar en evidència les desigualtats 
socials que es produeixen perquè no tots els infants poden gaudir del mateix 
suport familiar (per incompatibilitat d’horaris o per incompetència de pares i 

3 . En podeu fer un seguiment a través del web http://cesoirpasdedevoirs.blogspot.com.es (accés: 12 
de desembre de 2012).
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mares), però també la poca utilitat dels deures per millorar els aprenentatges, 
segons alguns estudis, la qual cosa comporta una reducció del lleure compartit 
i la impossibilitat de dur a terme activitats formatives no escolars.

Les condicions de l’ensenyament

En certa manera, resulta fins a un cert punt força natural imaginar que els re-
sultats acadèmics tenen una relació estreta amb el volum d’inversió econòmica 
que un estat destina al sistema educatiu, però les dades poden amagar algunes 
sorpreses que intentarem desvetllar en el capítol final d’aquesta segona part. A 
més, per tancar, repassarem els models de gestió i administració dels sistemes 
educatius i, en concret, el repartiment de responsabilitats en la presa de deci-
sions polítiques, tot mirant de reüll el debat que aplega temes tan complexos 
com l’autonomia de centres i la descentralització de l’administració educativa.

Els recursos econòmics al servei de l’educació

En dades de 2009, els països europeus destinaven a l’educació formal, des de 
l’ensenyament preprimari fins al superior, una mitjana del 5,4% de la seva ri-
quesa, amb grans oscil·lacions entre països. Aquesta xifra se situa a la par amb 
els Estats Units i Corea del Sud, i molt per sobre del Japó, com expressa la fi-
gura 46, que mostra l’estancament en inversió des de 2000, tot i els lleugers 
augments de mig punt als Estats Units i Europa.

La inversió econòmica en educació es manté estabilitzada a Europa durant 
la dècada de 2000, amb un lleuger pic cap al final. Els Estats Units experimen-
ten un augment important el 2001, el primer any de l’era Bush però amb pres-
supost federal de l’etapa anterior; la línia es manté durant dos anys i torna a 
baixar de manera considerable amb el final del seu primer mandat (el 2004-
2005, coincidint amb l’inici de la crisi hipotecària de les subprime), però es 
recupera amb el segon mandat i amb el primer d’Obama, ja el 2009. El cas de 
Corea del Sud és d’una inversió sostinguda a l’alça durant la dècada, facilitada 
pel seu creixement econòmic global (augments del PIB del 8,5% el 2000; del 
7,2% el 2002; del 4,6% el 2004; del 5,2% el 2006, i del 6,3% el 2010), que situa 
el seu sistema educatiu en estàndards mundials. En canvi, el Japó, que havia 
gaudit de valors del 5% durant la dècada de 1980, presenta un estancament 
relatiu amb tendència a la baixa des de mitjans de 1990, amb una consolidació 
sobre el 3,5% a partir de 2000 i amb breus moments de pujada en aquesta 
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dècada (una situació que reflecteix el moment de retracció llarga de l’economia 
japonesa en tot aquest període, amb caigudes de riquesa destacables).4

El creixement a Europa presenta una repuntada forta precisament el 2007, 
coincidint amb l’inici de la fase de recessió econòmica. Per països, les dades 
presenten diferències importants, com mostra la figura 47.

Dinamarca presenta els resultats més elevats en inversió econòmica en ter-
mes relatius, amb prop d’un 9% sobre el seu PIB, mentre que Xipre és el país 
europeu que ha experimentat el creixement més important en la darrera dèca-
da, amb més de dos punts del PIB, juntament amb Irlanda, que a més mostra 
una repuntada rellevant a partir de 2007, amb més d’un punt i mig. Espanya, 
amb un 5,01%, ha tingut també un creixement important des d’aquesta data, 
de 0,67 punts, després d’una etapa de decreixement entre 2000 i 2006, període 
corresponent al segon govern del Partit Popular, amb majoria absoluta, i als 
dos primers anys del govern del Partit Socialista. 

Per sota d’Espanya, els països europeus amb menys percentatge d’inversió 
sobre el seu PIB, amb dades de 2009, van ser Itàlia (4,7), Bulgària (4,58), Txè-
quia (4,38), Croàcia (4,33), Romania (4,24), Eslovènia (4,09), Grècia (4,09; 

4 . Les dades del Banc Mundial es poden obtenir al seu web interactiu: http://data.worldbank.org/ 
(accés: 12 de desembre de 2012).

Figura 46 . Evolució de la inversió en educació, 
comparativa UE-27, EUA, Corea i Japó
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amb dades disponibles fins a 2005), Luxemburg (3,15; dades de 2007), Turquia 
(2,82; dades de 2008) i Liechtenstein (2,05; dades de 2008). A Catalunya, se-
gons recull l’anuari de la Fundació Jaume Bofill, el 2009 la inversió pública en 
educació era del 3,82% del PIB, més de dos punts per sota de l’objectiu marcat 
per la Llei d’educació de Catalunya del mateix any, que, en la seva disposició 
final segona, situava l’horitzó d’inversió en el 6% per al 2017, un objectiu que 
convindrà revisar molt a fons a tenor de les decisions restrictives en matèria 
econòmica des de 2010. En aquest sentit, si bé aquell 2010 la inversió pública 
en educació havia pujat lleugerament al 4,1%, segons dades de l’Idescat, els 
ajustos en dèficit públic presentats pel govern espanyol a Brussel·les establien 
unes reduccions generals per les administracions autonòmiques de l’1,5% per 
al 2012, de l’1,1% per al 2013 i de l’1% per al 2014, amb una incidència especial 
en serveis bàsics, com salut i educació. Per tant, és important revisar tant les 
previsions d’inversió pública en educació com també, de manera realista i jus-
ta des del punt de vista social, els objectius polítics relatius als índexs desitja-
bles de formació de la població.

Figura 47 . Evolució de la inversió en educació,
comparativa d’alguns països de la UE  
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Tot i que les dades vénen a mostrar que no hi ha relació aparent entre in-
versió econòmica i resultats acadèmics mesurats per les enquestes PISA, això 
no significa que no hi pugui haver una correspondència entre la inversió apor-
tada i l’accés a l’educació, independentment dels aprenentatges que mesurin 
els informes. L’anàlisi de la situació en l’educació secundària és molt revelado-
ra en aquest sentit. Les dades d’inversió per nivells educatius mostren una gran 
dedicació d’esforços en aquesta etapa, tant el tram bàsic com el superior, que 
en termes generals se situa entre els 12 i els 18 anys. Les estadístiques no ofe-
reixen dades segregades per a la secundària inferior i la superior, però és molt 
probable que una bona part de la inversió se centri en la primera part, a causa 
de la seva durada més llarga i d’una concentració més alta d’efectius escolars. 
Convé recordar que el reforçament d’aquest tram educatiu és estratègic per 

Figura 48 . Inversió de PIB a primària i secundària a Europa, 2009
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assolir l’objectiu europeu per al 2020 segons el qual el 40% de la població ha 
de tenir estudis superiors. La figura 48 mostra les dades d’inversió del PIB per 
a primària i secundària als països europeus el 2009, últim any disponible a 
Eurostat, ordenats pel total d’inversió en aquestes dues etapes.

Quant a secundària, Xipre i Lituània encapçalen la llista dels països amb 
més inversió del PIB, per sobre del 3%, seguits de Dinamarca, Finlàndia, Bèl-
gica i Àustria, per sobre del 2,8%. A la banda baixa, Croàcia, Eslovàquia, Ro-
mania, Luxemburg, Bulgària, Espanya, Polònia i Eslovènia no arriben al 2%; 
en aquest grup, Romania, Bulgària i Eslovènia també dediquen menys d’un 
1% a l’educació primària, mentre que Croàcia, Eslovàquia i Polònia hi desti-
nen més d’un 1,5%.

En termes conjunts, els sistemes amb una estructura simple a l’educació 
bàsica, que aplega la primària i la secundària inferior en un mateix centre, te-
nen també percentatges d’inversió del PIB força elevats, tots per sobre del 4%: 
Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia se situen entre els deu primers, i Por-
tugal, que l’ha adoptat recentment, s’ubica al lloc onzè. Alemanya és el país 
que menys dedica a la primària (0,69%) perquè també és el que té una durada 
inferior (quatre anys) per comparació a la resta; França, amb un any més de 
primària que Alemanya, hi destina un 1,18%. Espanya, amb sis anys de primà-
ria, es queda amb l’1,27%, però proporcionalment hi destina més recursos que 
Alemanya. 

Amb tot, la diferència important es localitza en la inversió pública a les 
etapes prèvies a l’educació obligatòria i especialment a les etapes posteriors. La 
figura 49 superposa les dades corresponents a l’educació preprimària, anterior 
a l’etapa obligatòria, i l’educació superior, tot conservant l’ordenació de la fi-
gura 48 per ajudar a fer-ne una comparació visual. Recordem que els períodes 
i formats són molt variats en aquests trams educatius (vegeu p. 102 i seg.).

En els trams de secundària i superior, la primacia correspon als sistemes del 
bloc nòrdic, que, amb Xipre, destinen a l’educació secundària i la superior 
prop del 5% del PIB, el mateix que dedica Espanya a tota l’educació, inclosa la 
superior. A la base de la formació, Islàndia, Dinamarca i Eslovàquia acumulen 
les millors dades en preprimària i primària, per sobre del 3%, seguits de Xipre, 
Suècia, Noruega, Letònia i Croàcia, amb més del 2,5%.

La inversió en educació superior és, per les seves característiques, més eleva-
da des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu. La formació especialitzada re-
sulta més cara que l’educació generalista o bàsica, per la qual cosa és compren-
sible que els valors sempre siguin més elevats en aquest tram educatiu. El que 
resulta interessant és valorar les proporcions que els estats europeus destinen a 
cada un dels trams educatius i també els percentatges de la inversió dedicada a 
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beques i ajuts per als estudiants. La figura 50 superposa les dues variables. La 
grandària de les bombolles indica la proporció de les beques i ajuts en educació 
superior sobre el total de la inversió pública en educació. La ubicació de les 
bombolles en l’eix horitzontal i vertical s’explica en la nota al peu de la figura.

Xipre destina el 55,6% del seu pressupost en educació a ajuts econòmics 
per als estudiants d’educació superior, per davant de Noruega i la Gran Breta-
nya, i ben lluny de la resta. Com podíem comprovar en la figura 49, la Gran 
Bretanya destina una bona part a secundària i a primària, i molt menys a pre-
primària; a més, presenta una proporció molt elevada d’esforç inversor en el 
total d’educació fins a la secundària (4,85%) per comparació al que destina a 
l’educació superior (0,81%), dels més baixos d’Europa. És a dir, per cada euro 
que destina a l’educació superior, abans n’ha necessitat sis per destinar-los als 

Figura 49 . Inversió de PIB per nivells educatius
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inversió en la suma de primària i secundària, com a la figura 48.
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altres nivells educatius. Quant a l’educació superior, la inversió privada és for-
ça elevada i supleix, per tradició, el paper dels poders públics en aquest tram 
educatiu; la grandària de la seva bombolla mostra que una bona part de la in-
versió pública se’n va en ajuts per als estudiants d’educació superior. 

Espanya se situa en una posició mitjana-baixa: d’una banda, el percentatge 
que destina a ajuts per a estudiants en educació superior és del 9,2%, una mica 
per sobre de França, mentre que la proporció entre inversió fins a la secundària 
i inversió a la superior és de 3,4 a 1, idèntic que França. Per tant, Espanya ha de 
destinar una proporció més alta de diners per ajudar els seus estudiants univer-
sitaris, però en canvi els dos estats dediquen quantitats semblants, en termes 
relatius, a l’educació bàsica i mitjana, i a l’educació superior.

En la figura, els països nòrdics repeteixen un patró comú. En general, 
menys Finlàndia, tots destinen un mica més del 25% a ajuts per a estudiants 

Figura 50 . Proporció entre ajuts i inversió en educació superior
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universitaris i mostren, ara amb Finlàndia, unes proporcions d’inversió per 
trams educatius més equilibrades que la resta, amb valors mitjans de 2,3. En els 
països mediterranis no sembla haver-hi patrons comuns i presenten valors 
molt diferents, com ho mostren els casos de Portugal (amb poca inversió en 
ajuts i una alta inversió dels recursos totals a la formació bàsica i mitjana) i 
Itàlia (amb els valors més alts quant a ajuts a estudiants, i una proporció en la 
destinació de recursos de 4,5 a 1).

La inversió per estudiant permet detectar amb més precisió les desviacions 
i particularitats de cada país en les diverses etapes educatives, com mostra la 
figura 51.

La inversió anual acumulada per estudiant en tots els nivells educatius, un 
cop elminats els diferencials entre països, és més alta a Noruega, Dinamarca, 
Suècia, Àustria i Holanda, que ben bé tripliquen els valors de països com Le-
tònia, Lituània, Bulgària i Romania. La inversió total d’Espanya se situa per 

Figura 51 . Despesa per alumne per nivells educatius, valors absoluts
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sobre de la d’Itàlia, i als mateixos nivells que la d’Alemanya i França, i molt a 
prop de la de Finlàndia. En la figura, convé destacar la important inversió per 
estudiant a primària i secundària de Luxemburg, que destina prop de sis vega-
des més que Bulgària en educació primària i set vegades i mitja més que Ro-
mania a secundària; no mostra valors en l’educació superior.5 En aquest tram, 
el valor absolut més alt el presenta Suècia, que gairebé multiplica per cinc els 
valors de Romania. La situació d’Espanya és de la meitat a primària i secundà-
ria, i d’un terç en educació superior.

La inversió per estudiant creix amb el nivell educatiu. En termes generals, 
el 2009 el valor mitjà de la Unió Europea era de 9.243 euros per a l’educació 
superior, i de 5.382 per a la primària. A Espanya, les dades segueixen el mateix 
patró amb una diferència encara més gran a favor de la superior: 10.261 per 
5.627 euros, una proporció d’1,8 que se situa en el terme mitjà dels valors eu-
ropeus, juntament amb Lituània, Portugal, la Gran Bretanya o Bèlgica, i entre 
els valors màxims d’Alemanya (2,4) i els mínims de Letònia o Islàndia (0,9), 
sempre a favor de l’educació superior. 

Com hem esmentat, la variable econòmica no explica els valors de rendi-
ment acadèmic que s’assoleixen en els estudis internacionals. La figura 52 mos-
tra les quantitats necessàries en euros, un cop corregit el poder adquisitiu, per 
cada punt assolit en els valors de comprensió lectora de PISA, després de tenir 
en compte les variacions degudes a la durada dels estudis, en consonància amb 
el que hem analitzat a la figura 42 («Temps necessari per obtenir 1 punt en 
comprensió lectora»).

La inversió per estudiant és proporcionalment més alta a Luxemburg, sem-
pre segons els resultats obtinguts a comprensió lectora de l’informe PISA 2009. 
La dada és coherent amb la de la figura 42, que mostrava com els alumnes de 
Luxemburg necessiten més temps que els seus companys europeus per obtenir 
un punt de PISA. Com era d’esperar, si cal més temps per obtenir millors re-
sultats això encareix els processos, per bé que les dades de Luxemburg desta-
quen molt de la resta (no com a la figura 42, en què la diferència amb el país 
següent no era tan elevada). Finlàndia se situa en el tram inferior d’inversió 
necessària per assolir els seus nivells de comprensió lectora, tot repetint els va-
lors relatius al temps. Holanda i Dinamarca, en canvi, necessiten més inversió 
econòmica per comparació al temps que reclamaven en la figura 42, mentre 
que Espanya, Itàlia i França conserven les mateixes posicions intermèdies. 

5 . Luxemburg té una universitat pública, que acull 6.000 estudiants, per a una població total de 
500.000 habitants. Es poden trobar més dades al web wwwfr.uni.lu/ (accés: 12 de desembre de 2012).
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La tendència, per tant, és perfectament normal, però torna a alertar sobre 
la dèbil relació entre rendiment i despesa, sigui en temps o en diners. A més, 
les excepcions d’Holanda i Dinamarca indiquen que potser en determinades 
circumstàncies convé fer un sobreesforç econòmic per mantenir o incrementar 
els estàndards assolits. Recordem que en el cas dels països nòrdics, a més de 
compartir dimensions demogràfiques i territorials equiparables, i tenir refe-
rents culturals comparables (llengües pròpies respectives, a més d’una impor-
tant influència del món anglòfon i germànic), també presentaven unes dades 
semblants en inversió econòmica i en proporció de dedicació a l’educació pre-
universitària i universitària, en un equilibri força interessant.

Sense disposar d’un mecanisme unívoc de valoració de la rendibilitat eco-
nòmica de les inversions en educació, sembla oportú comparar els valors resul-
tants en relació amb els dels altres. Així, hem de considerar que la inversió duta 
a terme a Finlàndia retorna amb més facilitat que la de Luxemburg, amb molt 
més temps d’educació obligatòria, cosa que obliga a una inversió també més 
alta. Per tant, l’inici precoç de l’educació obligatòria no garanteix uns bons 
resultats acadèmics al final d’aquest període, la qual cosa no es pot interpretar 
com que no cal una escolarització o acompanyament formal per als infants 
menors de 5 o 6 anys. El que convé és reflexionar sobre la conveniència de 
disposar de mecanismes d’acollida i socialització formal, com els que posen en 
marxa els països nòrdics, inclosos Dinamarca i també Holanda. En aquests 

Figura 52 . Euros necessaris per obtenir 1 punt en comprensió lectora
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països, els mecanismes de conciliació familiar i laboral permeten que els in-
fants comencin un xic més tard l’educació obligatòria que la resta però potser 
amb un bagatge familiar més ben elaborat, que els permet consolidar hàbits i 
rutines en aquest entorn i fa que les famílies s’impliquin més en el procés edu-
catiu durant més temps.

En el nostre entorn, les escoles bressol i els parvularis vénen a cobrir precisa-
ment aquesta funció; a més, les elevades dades d’escolarització en aquestes edats 
permeten endevinar que no tot s’acaba amb l’activitat formal que duen a terme 
les escoles, i convé incentivar els mecanismes que puguin garantir una adequada 
atenció familiar de suport i reforç a la tasca escolar. Les darreres mesures adopta-
des en contra d’aquest col·lectiu no conviden a l’optimisme. En el cas de Barce-
lona, amb un model d’escola bressol aplaudit arreu, la regressió pot ser encara 
més important, amb unes repercussions que no trigaran gaire a fer-se evidents.

En clau prospectiva, podem aventurar que les retallades econòmiques en 
aquest tram educatiu faran augmentar innecessàriament l’esforç per assolir els 
mateixos resultats acadèmics. En termes generals, tant la reducció d’inversió 
real com els augments de ràtios contribuiran a alentir el procés de recuperació 
que els sistemes més endarrerits, com els d’Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya, 
estaven protagonitzant en els darrers anys. En el cas d’Espanya, després d’un 
important creixement a final de la dècada de 1980 i en la de 1990, la frenada 
dels primers anys del nou segle amb els governs conservadors va donar pas a un 
lleuger augment en la inversió econòmica, que, tímidament, va tenir un cert 
reflex en els resultats dels estudis de PISA de 2009. Tot plegat dibuixa un pa-
norama poc favorable per reduir el diferencial amb la resta de països europeus, 
que, com hem vist, segueixen apostant per invertir de manera decidida en 
educació, en especial en els trams d’educació secundària i superior, precisa-
ment els que més els distancia de la resta. Sense un canvi radical en aquesta 
tendència, només podem esperar que el diferencial amb els països més avançats 
des del punt de vista educatiu vagi augmentant en els propers anys.

Els professionals de l’educació: el punt crític del sistema

Un cop els sistemes educatius han assolit pràcticament els objectius d’univer-
salització i democratització a la formació bàsica, amb uns importants serrells 
encara per resoldre, un dels reptes més exigents dels darrers anys ha estat la 
situació del professorat. Al final, gairebé tot acaba depenent dels professionals 
que dediquen els seus esforços a posar en marxa aquests mecanismes tan com-
plexos com són les escoles.
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La dinàmica del mercat no es pot dissociar de la noció mateixa de profes-
sionalitat, que ha vingut a substituir l’antic concepte de vocació. La motivació 
professional no té el mateix calat que la motivació vocacional: la primera té 
una compensació material, la segona potser més emocional; la primera dóna 
per menjar, la segona fa passar gana. La majoria de les anàlisis sobre el profes-
sorat no s’aturen en un aprofundiment d’aquesta distinció, donant per des-
comptat que la primera condueix a la segona o, més ben dit, que en el món 
actual, la segona és inabastable, especialment a l’educació secundària. Raons 
no en falten, per reduir la vocació, i les didàctiques hi tenen molta responsa-
bilitat per tal com han prioritzat els mitjans tècnics i han arribat a desvirtuar 
la paraula, de la mateixa manera que la pedagogia ha fet pivotar el sistema 
escolar sobre l’infant i ha descol·locat el docent. Però de tota manera, acorra-
lats en el concepte de professionalitat, els docents tampoc no han pogut do-
nar una resposta satisfactòria a les exigències de la societat perquè no s’han 
acomplert algunes de les condicions que acompanyen tota professió: estatus 
social reconegut com a tal professió; conjunt propi i diferenciat de coneixe-
ments i destreses tècniques; gremi o col·lectiu endogen que garanteixi per 
autoregulació la qualitat de l’activitat desenvolupada; sistema d’accés al gremi 
o col·lectiu controlat per la societat. Sens dubte, la crisi de l’educació és una 
crisi de vocacions, però també una crisi sobre la funció social de l’educació i 
del mestre.

La incapacitat, per vergonya o per por, de defensar «una veritat» en front 
de la força de «les veritats» té un gran poder desmotivador i desmobilitzador. 
El reconeixement tàcit que els joves d’avui saben o poden saber tant com els 
docents ha descol·locat més d’un. I els sistemes escolars no s’han refet d’aquestes 
dues crisis: la de la vocació perduda i la del coneixement en línia o en obert. 
Els reptes que es plantegen van en aquesta doble direcció: d’una banda, cap a 
recuperar el paper central del coneixement, ara en forma de competències, en 
el pensum escolar; d’altra banda, cap a aconseguir una classe professional cen-
trada en la seva tasca i no distreta en activitats accessòries. 

En la majoria de països europeus, el professorat gaudeix d’una àmplia au-
tonomia en un bon grapat de decisions, com ara la metodologia, la planificació 
de l’ensenyament, els criteris finals per avaluar els alumnes i decidir sobre la 
repetició de curs, l’organització dels grups d’alumnes, els materials didàctics 
necessaris i els llibres de text o de consulta, per esmentar les més habituals. 
També s’implica en tasques que transcendeixen la docència, com ara l’ocupa-
ció de càrrecs o responsabilitats de coordinació pedagògica, a nivell de centre, 
de titulació o de cicle educatiu, o fins i tot de caràcter directiu, com és el cas 
d’Espanya, on és requisit indispensable la condició de docent per optar a l’elec-
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ció de les direccions dels centres públics de primària i secundària, un aspecte 
que queda modificat amb la reforma Wert.

A més, les noves orientacions en matèria curricular, que cedeixen un marge 
important als centres docents per desplegar i concretar els plans d’estudis dis-
senyats per governs centrals o autònoms, suposa a la pràctica la necessitat d’or-
ganitzar-se en equips de treball per dur a terme les planificacions curriculars 
corresponents. Això implica més temps de dedicació, més preparació tècnica i 
més tramitació burocràtica. Una gran part de països europeus estableixen aquest 
tipus de tasques per al professorat del centre, que supera les clàssiques activitats 
docents de preparar-se les classes, impartir-les i avaluar els coneixements. Avui, 
el professorat ha de treballar amb altres càrregues de treball, no sempre recone-
gudes ni per l’administració ni per les famílies. 

I tot plegat es dóna en un sistema educatiu que, com hem vist a la primera 
part, és valorat per la societat (mitjans de comunicació i polítics, primordial-
ment) a partir sobretot del rendiment de l’alumnat en les àrees instrumentals, 
sigui per proves estandarditzades a l’estil PISA o per exàmens selectius a final 
d’etapa, i dels percentatges d’efectius escolars que abandonen l’escolarització. 
Fer dependre la qualitat del sistema educatiu dels resultats que s’obtenen en 
enquestes aleatòries no ajuda a minvar la pressió moral i professional per al 
professorat. Resulta poc discutible que un bon ensenyament reverteix, en ma-
jor o menor grau, en la millora del rendiment de l’alumnat, però convé tenir 
en compte que el resultat en lectura, matemàtiques o ciències no és més que 
una part de les finalitats de l’escola i ocupa també parcialment la dedicació del 
professorat.

A Finlàndia arriben, a la funció docent, els més preparats en educació se-
cundària, que hi veuen una professió de prestigi social i amb bones perspecti-
ves de futur. A més, amb una intervenció legislativa mínima per part de l’ad-
ministració educativa i l’absència de serveis d’inspecció, Finlàndia ha mostrat 
que menys pressió sobre els professionals de l’educació garanteix un clima 
més apropiat per desenvolupar la seva tasca, i sembla que això ha ajudat a 
millorar els resultats acadèmics. Amb Finlàndia, tampoc Itàlia ni Luxemburg 
duen a terme cap avaluació del professorat, i en altres cinc països (Grècia, 
Lituània, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia) el professorat és avaluat pels seus 
companys. El més habitual, però, és que la inspecció externa dugui a terme 
aquesta tasca i, en una bona colla de països, en aquesta avaluació hi pot inter-
venir la direcció. 

La via finlandesa ha seguit un camí oposat al que ha estat la premissa de les 
autoritats espanyoles i catalanes a l’hora d’engegar reformes en el sistema edu-
catiu, que només avaluen el professorat per mitjà de la inspecció. La descon-
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fiança envers el professorat es concreta en la instauració d’un seguit de norma-
tives i reglaments escrupolosament detallats que la discrecionalitat dels serveis 
d’inspecció farà que siguin més o menys aplicades pels docents. En un context, 
a més, de retallades, es redueix molt l’espai per a la innovació, que tampoc no 
va acompanyada d’incentius per al professorat. Les innovacions sempre han 
estat gratis, o a càrrec dels docents, en temps i dedicació, i ara encara més.

Les remuneracions econòmiques del professorat presenten grans discrepàn-
cies entre els països europeus. La figura 53 mostra els salaris mínims i màxims 
del professorat de primària d’alguns països (expressat en les barres) per compa-
ració a la renda anual per càpita de cada país (indicada pel valor 1 de l’eix ver-
tical). Això vol dir que el valor 0,5 indica que el salari correspon a la meitat de 
la renda, i el 2, equival al doble. 

En la majoria dels països seleccionats, el salari mínim del professorat es 
troba per sota de la renda per càpita (valor 1 de l’eix vertical), llevat d’Alema-
nya, Espanya, Xipre i Portugal. I en tots, menys a Noruega, Suècia, Lituània i 
Polònia, el salari màxim es troba per sobre. Això admet diverses lectures. A 
Luxemburg, país amb la renda per càpita anual més alta del món (en dades de 
2011 era de 82.000 euros), els sous del professorat de primària se situen entre el 
80% i el 140% de la renda, la qual cosa vindria a indicar que un professor de 
Luxemburg cobra el suficient per viure, sobretot a l’inici de la seva carrera, i se 
situa per sobre de la mitjana a mesura que va sumant complements i antigui-
tat. En canvi, a Noruega, que també té una renda per càpita ben alta (71.200 
euros el 2011), els sous del professorat de primària estan molt per sota i oscil·len 
entre el 65% i el 80% de la renda per càpita. Aquesta dada ens ve a dir que un 
docent noruec no participa de la riquesa nacional, fornida per fonts energèti-
ques primàries abundants de petroli i gas. Els excedents que puguin produir 
aquests ingressos no reverteixen en el professorat directament, tot i que puguin 
servir per finançar altres serveis socials i educatius, segons mostren les dades 
generals d’inversió.

Dinamarca i Finlàndia mostren unes oscil·lacions molt equilibrades al vol-
tant de la renda per càpita, cosa que indicaria una situació estable del professorat 
de primària en relació amb la resta del país. Xipre i Portugal presenten uns resul-
tats molt per sobre de les rendes respectives, ben diferent del professorat de Litu-
ània i de Polònia, que tenen uns sous molt per sota de la renda per càpita.

Els salaris dels mestres espanyols oscil·len entre el 120% i el 170% de la 
renda per càpita. Aquesta dada, a més de situar-los entre els més ben pagats 
d’Europa, sempre en relació amb el nivell de vida, suposa també que l’expecta-
tiva de millora de sou és força interessant. La diferència de 50 punts expressa 
que, amb antiguitat i complements per altres conceptes, els mestres espanyols 
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poden aspirar a millorar relativament les condicions inicials, sempre per com-
paració als altres col·legues europeus.6

A l’educació secundària bàsica les coses no canvien gaire. Només a Xipre, 
Grècia, Portugal i Lituània no hi ha diferències per nivells i el professorat de 
primària, secundària bàsica i secundària superior cobren el mateix. En general, 
els sous son pràcticament els mateixos a secundària bàsica que a primària, llevat 
d’alguns increments importants a Luxemburg, Alemanya, França, Espanya i 
Polònia, per sobre del 10% per comparació als de primària. Els augments són 
més importants a secundària superior si els comparem amb els de primària, 

6 . Podeu consultar l’informe complet sobre el professorat a Teachers’ and School Heads’ Salaries and 
Allowances in Europe, 2011/12. Brussel·les: Comissió Europea, 2012. Disponible a Eurydice.

Figura 53 . Salaris del professorat d’educació primària 
en relació amb la renda per càpita
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Font: Eurydice, 2012;6 Eurostat, 2012; elaboració pròpia.
Nota: la renda per càpita equival al valor 1 de l’eix vertical. Les barres indiquen, amb tramat fosc, el 
percentatge de salari mínim anual del professorat de primària en relació amb la renda per càpita, i amb 
tramat més clar, el salari màxim. Els països estan ordenats d’esquerra a dreta pel valor absolut de la seva 
renda per càpita.
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amb augments del 20% a Alemanya i del 27% a Polònia. En canvi, entre els dos 
nivells de secundària, la bàsica i la superior, hi ha poques diferències: a més de 
Xipre, Grècia, Portugal i Lituània, tampoc a Luxemburg, Suècia, la Gran Breta-
nya, Itàlia ni Espanya hi ha cap increment per treballar a secundària superior;  
a França suposa menys de l’1% d’augment, i tenen increments molt lleugers a 
Dinamarca (2,5%), Noruega (4,6%) i Finlàndia (6%). Alemanya (amb un 8,2%) 
i Polònia (13%) són els que mostren també una diferència important.

El professorat resisteix, per supervivència o per convicció, tot el que li vin-
gui a sobre, però també té un límit, i tots els estudis volen demostrar que el límit 
s’està superant, encara que el professorat espanyol sigui, en termes relatius, el 
cinquè més ben pagat de la Unió Europea. No tot s’acaba amb els diners, és 
cert, però les últimes decisions han fet carregar sobre les espatlles del professorat 
el pes de la crisi, no només amb una reducció progressiva i sistemàtica de les 
remuneracions sinó, encara més greu, amb una pèrdua qualitativa de les condi-
cions de treball, com ara l’increment de la dedicació lectiva, l’augment de les 
ràtios, la reducció dràstica de la formació permanent, l’eliminació de substituts 
per baixes de poca durada, l’ajornament indefinit de convocatòria de places, etc. 
Al final, els perjudicats acaben sent els infants, que, a mig termini, veuran de-
gradada la qualitat de l’ensenyament per decisions polítiques interessades.

La presa de decisions en els sistemes educatius

En capítols anteriors hem pogut fer un breu repàs a aspectes centrals dels sis-
temes educatius, com són l’estructura dels ensenyaments, l’organització del 
temps escolar i la inversió econòmica que hi dediquen els estats. Acabem de 
conèixer per sobre la situació del professorat, tant en l’augment de responsabi-
litats com en les condicions laborals. Per descomptat, això no exhaureix el 
complex tramat de serveis, institucions i mecanismes dedicats a fer funcionar 
el sistema educatiu formal. Hem volgut reproduir un panorama fotogràfic de 
les ofertes educatives dels països de l’entorn, amb la voluntat de saber on ubi-
car-nos amb més precisió i rigor. Tanquem aquesta segona part del llibre amb 
un repàs als models de presa de decisions en el sistema educatiu.

Pel que fa a l’administració i gestió dels sistemes, el debat gira al voltant de 
dues variables: el grau d’autonomia dels centres docents i els nivells governa-
mentals implicats en la presa de decisions. Les reformes esdevingudes en els 
darrers vint anys en la majoria dels sistemes educatius han advocat per un pro-
gressiu augment de l’autonomia de les escoles en un marc de replantejament 
dels nivells de decisió política. Les diferències són molt destacades entre els 
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països europeus, tant en el finançament i la gestió dels recursos humans com 
en el grau d’intervenció sobre el currículum i l’avaluació, aspectes que remeten 
a la tensió entre descentralització i recentralització, plantejada en reformes re-
cents a la majoria dels estats de l’entorn.

Analitzar la descentralització significa abordar un tema de profunda trans-
cendència política, amb una forta polèmica ideològica, perquè la tendència 
internacional cap a la proximitat local no és tan sols un fenomen administratiu 
i jurídic, sinó també una qüestió de caràcter netament polític, com podem 
observar en el tractament que donen al tema els polítics espanyols i catalans. 
Sembla clar també que els sistemes d’organització administrativa responen més 
a una tradició i a una sèrie de factors difícils de controlar que a una opció 
ideològica determinada. No obstant això, hem de considerar la possibilitat, 
com veurem a continuació, que l’escola ha de saber escapar dels límits de l’ad-
ministració, tant per poder complir la seva finalitat com per mantenir la pròpia 
supervivència com a organització humana. D’aquesta manera, s’entén que 
l’anàlisi que realitzarem té un caràcter estrictament formal, del qual l’escola té 
moltes ocasions per fugir-ne. No es tracta de vulnerar la llei, però sí de saber 
treballar amb els límits que ofereix.

Convé indicar, per endavant, la inexistència de models purs en el reparti-
ment de funcions, en el sentit que no cal buscar una uniformitat en els me-
canismes adoptats, ja que les solucions donades a cada país responen a una 
sèrie de factors que fan difícil qualsevol catalogació, de manera que convé 
limitar-nos a identificar els centres de poder i observar les relacions entre 
aquests. A més, afortunadament, no existeix un codi de valors que determini 
quins són els models bons i quins són els dolents, un element que obliga a ser 
molt més flexible i evitar encasellar els sistemes educatius segons un rànquing 
preestablert. Això reforça l’afirmació segons la qual es pot i s’ha d’impedir la 
recerca de solucions universals i absolutes, ja que l’anàlisi de la seva validesa 
s’ha de realitzar inevitablement en relació amb el sistema social i polític exis-
tent. En aquest sentit, convé seguir l’afirmació que la tradició i les formes 
d’organització política són decisives en l’adopció del model administratiu. 
Seria simplista afirmar, però, que com el problema sorgeix de fora del sistema 
educatiu la solució s’ha d’abordar únicament també fora d’aquest àmbit, ja 
que el sistema educatiu ha de sortir de solucions imposades per la burocràcia 
administrativa. El que es reclama és un canvi d’orientació a l’hora d’organit-
zar l’administració del sistema educatiu en general i dels centres escolars en 
particular, un canvi basat en una perspectiva diferent del repartiment de po-
der i de la presa de decisions perquè doni resposta als reptes exigits per la 
societat democràtica.
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Una primera reflexió sobre el fenomen de l’administració de l’estat ens 
permet detectar la distància entre la màxima autoritat administrativa i l’admi-
nistrat, mesurada pels nivells existents. Els graus de decisió en administració 
educativa emprats per l’OCDE segueixen una progressió que comença en el 
nivell més proper a l’usuari:7

• Nivell 1 o nivell institucional, referit a la institució educativa o centre 
escolar, en el qual poden existir òrgans col·legiats o unipersonals encar-
regats de prendre decisions, com ara el consell escolar o consell d’admi-
nistració del centre, el director o titular del centre, amb intervenció 
variable dels docents, els pares i els alumnes. La llei espanyola de 1985, 
aprovada per un govern socialista, cedia importants poders als consells 
escolars i determinava un model plenament democràtic en l’elecció de 
director o directora de centre, uns trets diferencials que constantment es 
posen en perill amb les reformes conservadores, com la promoguda pel 
ministre Wert.

• Nivell 2 o nivell intermedi, el més proper al centre escolar, generalment 
referit a l’administració local. Els apel·latius que solen respondre a aquest 
nivell són els de municipi, província, comuna, departament, districte, 
etc. El grau d’intervenció dels diferents agents s’acostuma a realitzar bé 
mitjançant la representació indirecta en aquestes institucions, bé mitjan-
çant òrgans locals de participació, amb una gran diversitat quant als seus 
poders i competències. En el cas català, els poders locals tenen molt res-
tringida les seves atribucions educatives a aspectes marginals, com ara el 
manteniment de centres, el transport escolar, l’organització d’activitats 
complementàries, i la presència en els minvats consells escolars de centre 
i de territori.

• Nivell 3 o nivell intermedi 2, el més proper al poder central, generalment 
referit a l’administració regional o federal. Admet tres nivells: subre-
gional; provincial o regional, i estatal, sempre seguint la classificació de 
l’OCDE (vegeu la nota 7). Sota aquest grup podem trobem noms com 
ara comunitat autònoma, estat federat, cantó, regió, etc. En alguns paï-
sos hi ha òrgans de participació específics, a més, és clar, de la represen-
tació indirecta a través de parlaments autònoms o consells regionals. El 
Consell Escolar de Catalunya és l’òrgan de consulta i participació, sense 

7 . Vegeu-ne més detalls a OCDE, 2012. En concret, aquest epígraf està disponible a www.oecd-
ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012/indicator-d6-who-makes-key-decisions-in- 
education-systems_eag-2012-34-en (accés: 20 de desembre de 2012).
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poder vinculant, de determinades qüestions educatives, amb una impor-
tant presència de la comunitat educativa.

• Nivell 4 o nivell nacional o estatal, corresponent a l’administració central 
de l’Estat, que assumeix l’entitat reconeguda en els fòrums internacionals. 
També poden existir òrgans de representació directa o indirecta, al marge 
dels estrictament polítics.

La qüestió de quines són les competències de cada nivell de decisió inclou 
aspectes tan variats com l’organització pedagògica de l’ensenyament, la planifica-
ció i les estructures, la gestió del personal, i l’assignació i utilització dels recursos. 

Figura 54 . Percentatge de decisions en cada nivell de govern

Estats Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4
ALE 23 21 57 0

BÈL-FL 71 0 29 0

BÈL-FR 28 0 72 0

CAN 19 49 31 0

COR 39 4 32 25

DIN 44 34 0 22

ESP 25 0 59 16

EUA 22 53 25 0

FIN 5 95 0 0

FRA 32 0 36 32

ANG 81 19 0 0

ESC 48 37 0 15

HOL 86 0 0 14

IRL 50 0 0 50

ITÀ 38 4 19 38

JAP 21 35 31 13

LUX 13 0 0 87

NOR 15 65 0 21

SUÈ 47 35 0 18

SUÏ 25 12 63 0

Mitjana UE-27 46 13 14 27

Font: OCDE, 2012.
Nota: els valors són aproximats.
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Onze països del món desenvolupat presenten un pes considerable en els 
nivells intermedis. Concretament, a Alemanya, Bèlgica (comunitat francesa), 
Canadà, Espanya, els Estats Units, Finlàndia, el Japó, Noruega i Suïssa, el per-
centatge de decisions concentrades en aquests nivells supera la meitat de totes 
les decisions que afecten el sistema educatiu. A Dinamarca, Escòcia, França i 
Suècia, aquests nivells intermedis tenen entre un terç i la meitat del poder de-
cisori. A Portugal, Irlanda i Nova Zelanda els nivells intermedis són inexis-
tents, de ben segur per les seves dimensions geogràfiques. El Regne Unit és el 
model clàssic de descentralització a nivell local (intermedi 1), organitzat tradi-
cionalment de baix a dalt, a partir de les autoritats educatives locals (LEA, per 
les sigles en anglès: Local educational authorities), unes institucions dependents 
del poder municipal i amb una àmplia representació social, empresarial i ciuta-
dana, que sempre han gaudit d’importants àrees de decisió, com la selecció i 
contractació del personal docent, el nomenament d’equips directius i la plani-
ficació curricular.

S’observa, per tant, una concentració de les decisions en els nivells inter-
medis en països que mostren nivells d’excel·lència en algunes àrees, en detri-
ment dels nivells extrems, la qual cosa podria significar una tendència a una 
redistribució competencial en els diferents nivells de l’administració focalitza-
da en determinats continguts, sobretot aquells referits a l’estructura del sistema 
i al finançament i recursos.

A mode de síntesi, podem establir tres grups de països segons el pes exercit 
per les diferents administracions, tant les centrals com les territorials, així com 
dels mateixos centres docents: centralistes, perifèrics i de proximitat. A conti-
nuació, exposarem les línies generals que caracteritzen cada un d’aquests grups 
i els exemplificarem amb alguns dels sistemes més emblemàtics corresponents 
al nostre entorn cultural i econòmic.

1. Model centralista. Aquest grup conté aquells sistemes que, tradicional-
ment, han mantingut des de sempre o han procedit a concentrar gairebé 
tots els poders en mans de l’administració central. França acostuma a ser 
el punt de referència obligat com a exemple de centralisme. No obstant 
això, des de fa dues dècades les autoritats franceses han iniciat transfor-
macions interessants en el sentit de descarregar poders de l’administra-
ció central cap als ens perifèrics. Aquest procés ha significat, en la pràc-
tica, una desconcentració de poders i un repartiment de les atribucions 
dels diferents nivells educatius a les tres administracions polítiques: les 
escoles elementals, per als municipis; els centres de secundària, per als 
departaments, i els instituts de batxillerat, per a les regions. Es manté la 
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tendència de mantenir el clàssic model centralista, pel que fa al nucli 
dur de l’educació escolar i, per tant, del currículum, de l’expedició de 
títols i de la formació inicial i la selecció del professorat del sistema pú-
blic, però també s’ha produït els darrers anys una desconcentració d’atri-
bucions menors, amb una responsabilitat limitada als ens territorials 
sobre la gestió del pressupost assignat per l’administració central. És una 
descentralització delegada, i no tant una regionalització de les compe-
tències. Convé destacar en el cas francès la tendència regionalitzadora 
iniciada precisament en un sistema d’administració educativa que ha 
passejat durant anys el seu model centralista com exemple d’estabilitat i 
de qualitat, i com a garantia de l’equitat. A partir d’aquest model, l’àrea 
d’influència francesa i alguns països de l’eix mediterrani s’han mantin-
gut pendents d’aquesta tendència, com ara Espanya, que sempre ha tro-
bat en el model francès un mirall de centralització. En canvi, Portugal i 
Grècia són països amb una administració central molt forta i amb gaire-
bé cap inquietud descentralitzadora, si exceptuem alguna declaració de 
principis mai materialitzada, a diferència del procés esmentat a França. 
Podríem dir, per tant, que mentre que Portugal i Grècia serien arquetips 
d’un model centralista tancat, França ho seria d’un model centralista 
obert. Tanmateix, tots ells estan clarament marcats per una força centrí-
peta important i per un sentiment centralitzador molt accentuat que ha 
quallat profundament entre la seva població.

2. Model perifèric. En aquest grup s’engloben un conjunt de països on, bé 
per la mateixa tradició localista, bé per sentiments nacionalistes, la ma-
joria de decisions es prenen en els nivells intermedis de l’administració. 
En uns casos, aquests sistemes es basen en la regionalització, com a Itàlia 
i Espanya, amb graus diferents d’aprofundiment, que significa la cessió 
de poders als territoris sempre des de l’estat, la pertinença al qual i el 
poder central del qual no entren en discussió. En altres casos, el concep-
te parteix de la noció de federalisme, com a Alemanya o Bèlgica, on 
s’assumeix el supòsit que els territoris admeten aquesta associació mútua 
de pertinença a un estat i no al revés. Tant el model intermedi regiona-
lista o descentralitzat, com també el federalista, mostren uns graus de 
participació dels actors locals molt diferents, la qual cosa es manifesta en 
la seva col·laboració financera i en el nombre de decisions que prenen els 
nivells intermedis. En el primer grup de països descentralitzadors, la 
diferència més important és que mentre que Espanya va iniciar un tímid 
procés amb la Constitució de 1978, a Itàlia han transcorregut dècades 
sense que es produís cap traspàs de competències, recollits ja en la seva 
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Constitució de 1946, si exceptuem els territoris del Trentino, històrica-
ment vinculats al Tirol. La raó potser s’ha de buscar en la força exercida 
a Espanya pels moviments nacionalistes basats en sentiments autono-
mistes diferenciadors, un moviment que a Itàlia ha estat limitat a la 
Lliga Nord (amb més arguments economicistes que identitaris) i en al-
guns grups resistents de les illes de Sicília i Sardenya. A més, mentre que 
a Espanya les regions o comunitats autònomes han tingut una delegació 
important en aspectes financers, a Itàlia aquesta situació gairebé no s’ha 
produït. D’altra banda, el denominador comú del segon grup és el per-
centatge de decisions que es prenen en els nivells intermedis de l’admi-
nistració, el qual supera els dos terços del total de decisions relatives al 
sistema educatiu. Bèlgica, en principi, és el model regionalista pur, ja 
que la seva administració provincial aporta el 93% del finançament del 
sistema educatiu. Alemanya, en canvi, representa el model federalista 
regional, ja que sap combinar l’autonomia amb el manteniment de la 
sobirania nacional, una cosa semblant a l’equilibri aconseguit a Suïssa 
entre els seus 26 cantons, els quals tenen un grau de cohesió molt im-
portant. Per raons físiques i de diversitat lingüística i cultural, les simili-
tuds haurien de ser més grans entre Bèlgica i Suïssa que entre aquests i 
Alemanya, però en realitat el cas belga ha desembocat en un veritable 
divorci entre els seus dos territoris més emblemàtics, gairebé el mateix 
que ha succeït a la zona francòfona del Quebec en relació amb la resta 
del Canadà. Observem, però, que en aquest segon grup el grau d’auto-
nomia dels centres escolars és considerablement inferior que als països 
del primer grup. Segons dades de l’OCDE, les escoles d’Espanya prenen 
un quart de les decisions, mentre que a Alemanya, Suïssa i Bèlgica és 
gairebé nul. Potser aquestes dades vindrien a confirmar la hipòtesi se-
gons la qual a mesura que augmenta el grau d’intervenció perifèrica o 
dels nivells intermedis, disminueix l’autonomia del centre i, a més, quan 
el poder central té més competències que els perifèrics es tendeix a aug-
mentar el poder institucional.

3. Model de proximitat. L’últim grup de països focalitza la presa de decisions 
en els centres escolars, amb la col·laboració estreta de l’administració local. 
Els casos emblemàtics són els països anglosaxons, concretament els Estats 
Units i la Gran Bretanya, encara que mantenen diferències importants 
entre si, i els nòrdics. El disseny del currículum i la selecció del profes-
sorat són els dos pilars sobre els quals s’assenta, en tots dos casos, l’auto-
nomia de les comunitats locals, organismes en què es troben deguda-
ment representats els centres docents. Als Estats Units, la base del 
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sistema parteix d’un concepte de democràcia que arriba a altes cotes de 
profunditat en tots els nivells de la vida quotidiana. La responsabilitat i 
la participació són trets implícits i impossibles de separar de l’ideal de-
mocràtic nord-americà, així com la visió pragmàtica de les relacions so-
cials i de la vida en general. Només d’aquesta manera es pot entendre el 
grau d’autonomia i de sobirania aconseguit per les comunitats locals, 
amb una estricta noció de subsidiarietat, ja que tot allò que no està ex-
pressament reservat al poder federal o central correspon a les autoritats 
de cada estat i, en definitiva, al poble. Es parteix d’una idea molt oberta 
d’educació, entesa com una responsabilitat col·lectiva de la comunitat 
social, i d’una idea veritablement àmplia de centre escolar, assumit en la 
seva concepció més general, com a comunitat d’aprenentatge, on tenen 
entrada tots els sectors i interessos de la societat. Respecte al model bri-
tànic, cal recordar el clàssic principi, recollit en la llei d’educació de 
1944, amb què es defineix el seu sistema educatiu: «un sistema nacional 
administrat localment». Les autoritats locals han tingut, des de la seva 
instauració a principis del segle xx, la responsabilitat política de crear un 
veritable sistema públic d’educació. Fins a la llei d’educació de 1988, quan 
la primera ministra Margaret Thatcher va intentar reduir-lo, el pes del 
poder local en la presa de decisions ha estat de considerable importància i 
el seu model es proposa com a paradigma de l’autonomia i sobirania no 
només dels centres docents sinó sobretot del mateix professorat. A Euro-
pa, un important grup de països concedeix àmplia autonomia als centres 
en la gestió i en l’administració de recursos, com és el cas de la comunitat 
flamenca de Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Txèquia, Irlanda, Itàlia, Es-
lovènia, Eslovàquia, Croàcia, Suècia, a més de la Gran Bretanya. En el 
pol oposat se situen països com ara Alemanya, Grècia o França, que 
concedeixen poca autonomia de decisió als centres docents. 

La proximitat suposa un guany en participació i, per extensió, en democrà-
cia, ja que es parteix de la presumpció que els canals d’intervenció sobre les deci-
sions són més nombrosos i més directes. El consens i l’acceptació de les decisions 
preses augmenten la seva legitimitat, de manera que els agents interventors no 
tindrien autoritat moral per desmarcar-se de les decisions preses en el grup en 
què participen. Així mateix, les decisions en sistemes de proximitat es conside-
ren més adequades a la realitat dels usuaris o beneficiaris, ja que la proximitat 
geogràfica permet tenir més en compte els seus interessos. Això pot tenir una 
incidència directa sobre la innovació docent, perquè el professorat se sent més 
compromès i més directament implicat en les decisions. Aquest últim factor 
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ajuda a la integració de tots els membres i estaments, així com a la coordinació 
entre els nivells verticals i horitzontals de l’organització, de manera que aug-
menta els canals de comunicació i potencia el paper de la direcció. Finalment, 
les repercussions en l’aspecte econòmic són considerables, ja que l’augment dels 
factors anteriors permet una disminució de costos per l’increment en l’eficàcia, 
i pot afavorir una simplificació dels mecanismes de control per part de les ad-
ministracions jeràrquicament superiors, com és el cas de Finlàndia, on s’han 
eliminat els sistemes d’inspecció, com hem vist en l’apartat anterior.

Els límits dels models de proximitat estan marcats per cinc focus. En pri-
mer lloc, es defensa que les característiques del sistema socioeconòmic i del 
poder polític acostumen a posar cotes als repartiments competencials, la qual 
cosa corrobora el principi segons el qual l’arrel del problema és de caràcter 
polític. La descentralització genera un sentiment de reacció a favor de la re-
centralització, com veiem en els darrers episodis de recuperació de compe-
tències per part de l’Estat espanyol, evidentment amb una càrrega ideològica 
molt important. En segon lloc, el grau d’evolució i de complexitat de l’admi-
nistració pública redueix les possibilitats de descentralització. Això ho po-
dem confirmar, per exemple, en països altament centralitzats que han iniciat 
processos de descentralització, on han trobat obstacles insalvables entre el 
mateix cos de funcionaris, reticent a perdre beneficis adquirits. Així mateix, 
l’elevat cost econòmic invertit en administracions centrals difícilment justi-
ficaria la creació d’administracions paral·leles a les perifèries, i més en època 
de recessió econòmica. Un tercer límit se centra en el desequilibri que es pot 
produir en la distribució dels recursos entre els organismes afectats, la qual 
cosa s’agreuja quan coexisteixen diferents sistemes de recaptació fiscal. Això 
restringeix la descentralització, ja que els defensors de la uniformitat recla-
men el mateix tracte de favor per a tots els ens locals o regionals i, així, rela-
tivitzen els beneficis que puguin obtenir els més avantatjats políticament. En 
quart lloc, la manca de personal tècnic especialitzat en els ens descentralitzats 
pot dificultar aquests processos, com podríem observar en la diversitat de 
models de desenvolupament curricular que han sorgit de les administracions 
autonòmiques espanyoles, els quals responen, entre altres coses, a les diferents 
tradicions acadèmiques dels tècnics encarregats de redactar-los i dels assessors 
contractats. La cinquena acotació, i potser la més important, prové del grau 
de voluntat dels ens perifèrics per adquirir més competències, argument que 
té una lectura doble: d’una banda, la disgregació ideològica que es produeix 
envers el sentiment col·lectiu de l’estat nació unitari augmenta la força centrí-
peta, de reacció patriotera a favor de l’antic estat; d’altra banda, els nous càr-
recs electes i funcionarials que es creen amb l’augment de competències afa-
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voreixen els sentiments centrífugs, ja que a més atribucions més poder polític 
i, al seu torn, més poder econòmic. 

El cas espanyol no es pot desmarcar de dos processos paral·lels: el que s’està 
seguint a escala europea, el qual lluny de tendir cap a una homogeneïtzació per 
dalt se centrarà en la definició de marcs generals que cada estat membre acaba-
rà de desenvolupar en el seu àmbit de competències; i el procés sobiranista 
engegat a Catalunya, que pot fer saltar pels aires el marc constitucional de 
1978. Quant al primer, sembla difícil perfilar quin model polític organitzatiu 
acabarà adoptant la Unió Europea i en quina mesura trobaran el seu acomoda-
ment les aspiracions nacionalistes o regionalistes, però el que no ofereix cap 
dubte és que els estats no deixaran escapar la seva condició dominant com a 
subjectes d’entitat internacional. Apostar per un model a dos nivells permetria 
aclarir les imprecisions i ambigüitats actuals: un nivell comunitari, amb seu a 
Brussel·les, d’on emanarien aquestes disposicions generals, i un nivell regiona-
litzat, ubicat en les actuals divisions administratives dels països membres, amb 
poder real d’aplicació d’aquestes normatives. Aquesta solució no és gens senzi-
lla en la mesura que els estats centralistes no acceptaran aquesta pèrdua de 
poder. En realitat, estem parlant de tendències molt dinàmiques, que segueixen 
les oscil·lacions dels moviments protagonitzats pels partits polítics, però que 
mantenen un fons estable complicat de transformar. El cas de Catalunya pot 
posar les bases d’aquest canvi estructural i organitzatiu a escala europea, tot i 
que internament es troba sotmesa a tres forces que estiren en sentits diferents: 
la segregació d’Espanya com a estat sobirà; la col·laboració amb Espanya com 
a estat federal, i la unió amb Espanya com a comunitat autònoma. Com és 
obvi, la resolució d’aquesta tensió suposarà un canvi important en l’esquema 
de presa de decisions: màxim poder de decisió, decisions col·legiades i compar-
tides, o decisions subordinades. 

El sentiment nacional d’una bona part de la població de Catalunya no 
admet discussió, i pot tenir traducció en qualsevol de les tres tendències es-
mentades; només quedaria pendent de desxifrar precisament el seguiment ple-
biscitari que podrien tenir cadascuna d’elles. Ara només ens podem conformar 
en la traducció d’aquest sentiment en els resultats electorals, que, no ens po-
dem enganyar, estan creuats amb altres factors que en compliquen una inter-
pretació precisa, com ara la crisi econòmica. De tota manera, mentre que la 
tendència unionista admet la legitimitat de l’Estat espanyol per decidir sobre 
l’educació que es dugui a terme a les escoles catalanes (inclosa la transmissió 
educativa en espanyol), i la tendència sobiranista la nega de manera radical, 
l’opció federal no explica amb precisió els termes del repartiment de poders. La 
reforma Wert és un símptoma més d’aquesta tensió, i demostra que de les tres 
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línies que tensen la situació, només dues semblen tenir les coses clares: la unio-
nista i la sobiranista. 

De tota manera, però, això no eximeix del debat sobre l’autonomia dels 
centres, que, amb independència del model polític adoptat, segueix sent un 
dels cavalls de batalla en la política educativa internacional. Fins ara només 
sabem que aquesta autonomia queda en suspens amb la nova proposta de llei, 
ben al contrari dels corrents que segueixen la majoria dels sistemes educatius 
europeus. Podem témer que, sota la bandera d’augmentar l’autonomia de cen-
tres escolars, idea recollida a la reforma Wert, s’amagui una proposta de reduc-
ció real de les competències dels governs autònoms. Això confirmaria la hipò-
tesi segons la qual, en sistemes polítics descentralitzats o regionalitzats, la lluita 
pel poder es tradueix en un conflicte permanent a dos bandes entre el poder 
central i els poders delegats, i qui ho acaba patint són les escoles.

Per aquesta raó sembla oportú obrir un debat sobre quines han de ser les 
funcions de l’escola i les finalitats de l’educació; un debat amb més presència 
dels protagonistes directes (professorat, alumnes i famílies), que ajudi a minvar 
el soroll de polèmiques que no aclareixen gens el panorama atiades per polítics 
amb pocs coneixements sobre el tema i, encara pitjor, opinadors professionals 
documentats amb informes interessats. 
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Principis i horitzons de l’educació:  
una visió prospectiva

Els múltiples reptes que se li plantegen avui a l’educació escolar es poden resu-
mir en dos fronts: la diversitat i la tecnologia. Més que mai, el professorat té 
davant seu un alumnat que presenta múltiples i variades inquietuds, necessi-
tats i capacitats, d’origen divers, un alumnat que, a més, es troba immers en 
una densa xarxa d’estímuls audiovisuals i digitals. Les institucions educatives 
han de plantejar-se que la seva missió ja no és la d’abans i que s’han de resituar 
en un context social que ha canviat radicalment en molt poc temps. En un 
panorama que es torna més exigent i més complex, la competència digital i 
l’audiovisual esdevenen objectius centrals en l’educació escolar d’aquests nous 
temps en què televisió, Internet i altres tecnologies de pantalles tendeixen a 
confluir i plantegen reptes que posen en qüestió, fins i tot, la nostra capacitat 
per exercir una ciutadania plena, activa i responsable.

La societat actual presenta unes característiques singulars que la distin-
geixen d’altres etapes històriques. Això ens obliga a revisar els pressupostos i 
arguments per educar, i a redefinir la funció específica de l’escola en una so-
cietat lúdica, ortopèdica i entretinguda, però també avançada, còmoda i aco-
llidora, en què els nivells de desenvolupament tècnic i científic han assolit co-
tes molt elevades, però també on els desequilibris socials i ambientals s’han fet 
més evidents i notables. Amb tot, s’ha estès el model de democràcia represen-
tativa i han augmentat els fòrums transnacionals d’intercanvi i diàleg, cosa que 
ha facilitat la relació entre països, tot fent més visibles els conflictes latents i 
alhora construint espais de cooperació i desenvolupament conjunt. En defini-
tiva, som testimonis d’un autèntic canvi d’època a tots els nivells que, en un 
procés de globalització, està afectant gairebé la totalitat dels habitants del pla-
neta en el mateix moment i com mai s’havia vist. 

En aquest context, l’educació adquireix un nou protagonisme, ja que obliga 
a situar la reflexió ètica en el centre de l’acció educativa. La ciutadania cosmo-
polita, avui més que mai, suposa un repte indiscutible per a totes les societats i 
especialment per als seus sistemes educatius, cada vegada més homogenis o 
harmonitzats. En les societats contemporànies, l’escola ha assolit una posició 
central en la formació dels subjectes, de manera que els sistemes educatius, 
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malgrat les seves insuficiències i mancances en termes qualitatius i quantita-
tius, signifiquen un èxit sense precedents en la història de la humanitat. En els 
països rics i en la majoria dels països menys rics, nens i nenes són a l’escola un 
mínim de deu anys, segons les condicions de cada sistema. Aquest fet suposa 
un espai de temps prou important perquè es puguin consolidar un conjunt 
d’hàbits, actituds i, per descomptat, valors, precisament en el moment en què 
comença el procés formatiu, amb la potència pedagògica que això implica. A 
més, per a molts infants i joves, l’escola pot ser l’únic espai en la seva vida, re-
gulat amb criteris pedagògics, on conviuran amb persones diferents, adultes i 
menors, portadores de valors i principis diferents dels seus. Tot això significa 
que la responsabilitat de l’escola és important i en molts casos determinant per 
al desplegament d’una personalitat moral equilibrada i especialment adequada 
a l’entorn actual. No es tracta de desenvolupar qualsevol perfil moral, sinó un 
que respongui al que entenem avui per ciutadania competent.

L’escola s’ha d’encarregar de proporcionar espais, recursos i condicions per-
què es puguin dur a terme aquests objectius. Lluny dels auguris que pronosti-
caven la fi de l’escola i la seva pèrdua de funcions, ens temem que tenim escola 
per a dècades si és capaç d’articular-se i encabir-se a partir dels pressupòsits in-
dicats. La fortalesa de l’escola és intrínseca a la seva naturalesa: cada any acull 
generacions joves i cada any té una ocasió propícia per replantejar-se la seva 
tasca. Per tant, quan ara es parla molt de societats que tenen com a trets fona-
mentals la flexibilitat, l’adaptació i l’acomodació constants, les escoles han d’in-
tentar dur a la pràctica pedagogies líquides que plasmin educacions sòlides. 

En clau prospectiva, les reformes educatives a Europa no deixen de ser un 
símptoma de preocupació per aquests nous horitzons. Més enllà dels canvis 
estructurals, conjunturals o superficials que s’han pogut emprendre, en els do-
cuments consultats es percep una orientació decidida a repensar l’educació en 
la línia de formar millors persones capaces de competir en un món globalitzat. 
En aquest sentit, amb l’horitzó de 2020, la Comissió Europea va llançar una 
estratègia el 2010 per tal d’encarrilar la situació i sobreposar-se als primers efec-
tes de la crisi.1 S’hi apuntaven tres hipòtesis de futur:

• La hipòtesi de la «recuperació sostenible», que significa la capacitat de 
recuperar plenament el ritme de creixement anterior a 2005 i d’incremen-
tar el seu potencial de creixement per superar les previsions negatives.

1 . «Europe 2020: a strategy for European Union growth», disponible a: http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_en.htm (accés: 12 de desembre de 
2012).
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• La hipòtesi de la «recuperació dèbil», que suposa una recuperació lenta, 
a partir de la base debilitada actual, però sense possibilitat d’assolir els 
nivells de riquesa anteriors a la crisi.

• La hipòtesi de la «dècada perduda», que apunta a una pèrdua permanent 
de riquesa, com en la hipòtesi anterior, però també una erosió importat 
en el potencial de creixement.

Segurament això està anunciant els tres ritmes o velocitats de les economies 
particulars, de cada estat o territori, per a un futur immediat, i aporta arguments 
als partidaris d’enfocar la superació de la crisi econòmica amb aventures aïlla-
cionistes, a l’anglesa, o bé amb posicions solidàries. De tota manera, en la línia 
de recuperar el temps perdut, la Comissió proposava en aquell document fo-
mentar tres eines estratègiques: la innovació, la formació i la digitalització. 
Quant a la innovació, es partia de la constatació que la Unió Europea inverteix 
menys del 2% en recerca i desenvolupament (R+D), uns valors molt inferiors als 
dels competidors mundials: el 2,6% dels Estats Units i el 3,4% del Japó, que 
tenen una inversió privada molt més elevada, senyal també del grau de cores-
ponsabilitat de la societat civil en el progrés de la societat. Quant a la formació, 
com hem vist en la primera part del llibre, el document incidia en la necessitat 
d’augmentar els nivells de formació de la població: un de cada quatre alumnes 
de 15 anys té dificultats lectores i un de cada set abandona l’escola de manera 
prematura; només una de cada tres persones entre 25 i 34 anys té formació supe-
rior, per comparació al 40% dels Estats Units i el més del 50% del Japó. Final-
ment, en relació amb la digitalització, la Comissió Europea reconeixia el pes 
relativament mediocre de l’economia europea en el context de la demanda mun-
dial de tecnologies digitals, com també la fragmentació del mercat intern en 
banda ampla que complica la digitalització de la societat, un símptoma de la 
qual és la diversitat dels preus domèstics. A més, les persones amb nivells de 
formació més elevats estan en millors condicions de fer front a les crisis econò-
miques, atesa la flexibilitat i capacitat d’adaptació que han pogut adquirir però 
també per l’impacte de la recessió en les activitats menys qualificades. Segons un 
estudi recent de CEDEFOP, el 2011 prop del 55% de les persones d’entre 18 i 25 
anys que van abandonar prematurament els estudis es trobaven sense feina, nou 
punts per sobre si es comparava amb el 2008.2 La desocupació provocada per la 
crisi econòmica s’ha engreixat amb efectius sense una formació de grau mitjà.

2 . «Labour market prospects deteriorate for early leavers from education and training», CEDE-
FOP, disponible a: www.cedefop.europa.eu (accés: 12 de desembre de 2012).
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Tots dos documents posen en un lloc destacat el paper de l’economia i del 
mercat laboral com a motors de la societat, però obliden la creació de condi-
cions favorables per a la participació ciutadana i la superació de l’exclusió com 
un dels reptes clau d’aquest segle. El tret diferencial d’Europa no pot ser només 
el seu potencial econòmic, sinó que també ha de ser el model de vida i de ben-
estar, basat en la coresponsabilitat i la solidaritat internes. Això suposa desen-
volupar amb decisió el concepte de ciutadania activa i responsable amb una 
dimensió europeista, i mirar de fugir dels particularismes aïllacionistes. 

Per aquesta raó, que després acostuma a ser sistemàticament oblidada, les 
finalitats i els continguts del sistemes educatius recollits en els documents ofi-
cials comencen proclamant que l’educació és el motor de la societat (no pas de 
l’economia), ja que assegura el desenvolupament integral de les persones per 
exercir plenament la seva condició de ciutadania. De fet, costa de trobar grans 
discrepàncies entre països, resultat d’un llarg procés d’harmonització en les 
declaracions d’intencions però també de la confluència progressiva en la cultu-
ra i el saber científics. Les diferències rellevants, en tot cas, s’expliquen en clau 
cultural i lingüística, i també en aspectes ideològics vinculats a la religió i a la 
importància dels valors ètics. Així, tots els països proclamen que l’educació ha 
de perseguir: a) la igualtat d’oportunitats, sense distinció de gènere, lloc de 
procedència o condició socioeconòmica, i b) el ple desenvolupament de la 
personalitat de l’individu. L’una està clarament vinculada a l’altre, però l’èmfa-
si en la primera, en el segon o en tots dos defineix amb claredat el model edu-
catiu que se’n pugui desplegar. 

En qualsevol cas, l’escola ha de mantenir la seva condició de far i guia de la 
societat i no s’ha de deixar arrossegar per tendències conjunturals. Per aquest 
motiu, és força important que no giri l’esquena als dos fenòmens amb què 
tanquem aquest llibre: la tecnologia i la ciutadania. Les societats altament tec-
nificades reclamen ciutadans i ciutadanes cada cop més competents també en 
això, però necessiten abans de tot persones que ho siguin de debò, que puguin 
exercir la seva condició de ciutadania amb plenitud de les seves competències. 
Cal defensar que l’escola no pot perdre la seva funció de transmissió de les 
habilitats bàsiques i del bagatge cultural acumulat per la comunitat. Però tam-
bé és important reconèixer que disposem de més recursos que mai per adquirir 
aquests coneixements i destreses que la tecnologia ha posat al nostre abast 
d’una manera com mai havíem conegut. Això va lligat a un replantejament 
profund de l’activitat escolar, que ha de saber combinar els aprenentatges hu-
manístics amb els instrumentals i mantenir una coherència entre els programes 
curriculars i el discurs moral que es transmet en general a l’escola. Per exemple, 
lluny de les propostes restauradores del ministre Wert, que manté aquesta visió 
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clàssica del batxillerat, l’Institut d’Estudis Catalans, en un informe recent, 
convida els legisladors a sumar-se a la consideració següent: «L’educació en uns 
valors personals i de convivència i responsabilitat en la millora de l’entorn 
s’han de fer explícits, no només en alguns temps específics com pot ser la clas-
se de filosofia, sinó també en la pràctica viscuda per part dels mateixos profes-
sors i del centre educatiu com a organització». Fins i tot el batxillerat, conside-
rat arreu com el baluard del coneixement clàssic, hereu de les arts liberals,3 
reclama la seva singularitat i aposta per reformar la seva base. No es tracta, en 
definitiva, d’eliminar aquestes funcions centrals de l’escola que hem anat rela-
tant, sinó de reorientar-les en dos sentits: la competència tecnològica i la com-
petència ciutadana.

La integració de les tecnologies a l’educació

La societat de la informació i del coneixement situa l’avenç tecnològic com a 
motor del canvi, també des de l’escola. El grau d’incorporació d’ordinadors i 
altres dispositius digitals a les aules, juntament amb la connexió a Internet, 
s’ha considerat un dels indicadors de qualitat dels sistemes educatius. En les 
dues darreres dècades, les instàncies internacionals han tirat endavant moltes 
iniciatives i projectes per fomentar la utilització de les tecnologies en l’apre-
nentatge escolar, amb una important dedicació de diners. Aquesta integració 
requereix, però, la complicitat de les famílies, sense la participació de les quals 
qualsevol innovació escolar està abocada al fracàs. 

Presència social de la tecnologia

L’ús domèstic d’ordinadors i de dispositius ha augmentat de manera conside-
rable en els darrers anys, amb una tendència important a un ús social i lúdic 
per part dels joves, però també de molts adults. Fins fa pocs anys podia existir 
una relació directa entre riquesa del país i penetració tecnològica a les llars, 
però les darreres dades indiquen que, tot i tenir una dependència encara im-
portant, cada cop hi pesa menys el nivell econòmic. En cinc anys, entre 2006 

3 . «Les arts liberals van ser unes tècniques que van garantir la continuïtat de la tradició i, per tant, 
van servir d’auxili al manteniment d’una memòria que no desitja fer taula rasa sinó mantenir viva [...] 
una identitat cultural que, gràcies a la literatura i a la filosofia, dóna sentit a la cultura europea» (Vila-
nou, 2012, pàg. 13). Sobre la referència de l’IEC, vegeu la nota 13 de la coda.
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i 2011, les xifres sobre la presència d’ordinadors a les llars europees han passat 
de valors que oscil·laven entre el 60% i el 80% a valors que se situen entre el 
90% o el 100%. Una dada que explica també aquest augment és la presència 
d’infants a les llars. La figura 55 mostra amb molta eloqüència el diferencial 
existent en les llars que tenen connexió a Internet quan hi ha infants (valors 
superiors de les barres) i quan no n’hi ha (valors inferiors).

Els països nòrdics presenten els valors més alts en connexió domèstica a 
Internet, tant en el nombre total de llars connectades, com també quan hi ha 
infants a casa, que en aquest cas assoleixen el 100% en el cas d’Holanda i Noru-
ega. D’aquest grup de països capdavanters, però, Finlàndia mostra una des-
viació notable quan no hi ha infants a casa, amb una reducció de 20 punts, molt 
superior a la dels seus veïns. En general, els percentatges es mantenen per sobre 
del 90% quan hi ha infants a casa en més de la meitat de països, i comença a 
baixar progressivament en els països de l’Est i sobretot en els mediterranis, que 
ocupen tres dels cinc darrers llocs. Precisament, Espanya és el cinquè comen-

Figura 55 . Índex de connexió domèstica a Internet, en llars amb infants i sense
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Font: Eurostat, 2012. Dades de 2011.
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països estan ordenats segons el percentatge de llars amb infants amb connexió a Internet.
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çant per la cua, amb valors mitjans del 57% de connexió a les llars sense infants 
i del 79% a les llars amb infants, una diferència de 22 punts semblant a la que 
mostra Finlàndia. El diferencial entre llars amb infants i les que no en tenen es 
presenta molt alt a països com Lituània, Portugal, Xipre, Polònia, Grècia, Letò-
nia i Estònia, amb més de 30 punts percentuals de diferència, que encara es fa 
notar més quan el país mostra percentatges generals baixos, com és el cas de 
Xipre, Portugal i Grècia, en què la ruptura digital es veu més pronunciada.

De tota manera, també s’ha d’analitzar l’esforç domèstic dels països més 
endarrerits a l’hora d’invertir en la despesa que suposa tenir Internet. La con-
nexió a la Xarxa no ha deixat de créixer entre 2005 i 2011, tal com expressa la 
figura 56 en valors percentuals.

Dels primers deu països que han mostrat un creixement més notable, vuit 
són de l’Europa de l’Est, llevat de França i Malta, tots els quals estaven per sota 
del 40% el 2005 (o el 2004, en el cas de França). Altres països que també tenien 

Figura 56 . Creixement de la connexió domèstica a Internet, entre 2005 i 2011
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ordenats de més a menys augment produït en aquest període.
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aquest percentatge el 2005 no han experimentat un creixement semblant, com 
és el cas dels països mediterranis (Espanya, Grècia, Portugal, Xipre i Itàlia), 
que han crescut ben bé la meitat que els anteriors. Els països nòrdics i centre-
europeus, pels seus valors ja prou elevats el 2005, tenien un sostre de creixe-
ment més limitat que els altres però, com hem vist a la figura 56, han assolit 
valors propers o per sobre del 90%.

També en la connexió amb banda ampla es produeixen forts desequilibris 
entre països de la Unió Europea, la qual té una mitjana del 70% de llars amb 
connexió de banda ampla fixa. Luxemburg, Noruega, Holanda, Dinamarca i 
Suècia estan molt per sobre d’aquesta mitjana (prop del 90%) i, en canvi, paï-
sos com Grècia, Romania i Bulgària estan molt per sota del 50%. Com era 
d’esperar, els que més han crescut han estat els que menys implantació de ban-
da ampla tenien: Polònia, Grècia, Txèquia, Romania, Hongria i Itàlia. A Cata-
lunya, segons l’Idescat, el 69,3% de les llars disposaven el 2012 d’accés amb 
banda ampla, en la ratlla de la mitjana de la Unió Europea i gairebé 8 punts per 
sobre del percentatge d’Espanya (61,9%), però segueix per sota d’Europa en 
la connexió global a Internet en qualsevol tipus de banda (71%, pel 73% de la 
Unió Europea) i per sobre de la mitjana espanyola (63,9%). 

Les dades expressen que la connexió més veloç està aguditzant la bretxa 
digital: en aquells territoris amb una implantació àmplia d’Internet, el creixe-
ment de la banda ampla no està permetent encara una incorporació accele-
rada al club dels millors. El cas de Polònia resulta exemplar, ja que ha superat 
àmpliament països de l’antiga òrbita soviètica, com Hongria, i n’ha enxam-
pat i superat d’altres com Itàlia i Espanya. Aquesta afirmació es completa 
amb les dades relatives a l’ús regular d’Internet, que recull la figura 57, que 
comptabilitza almenys una entrada setmanal a Internet durant la primavera 
de 2012. 

Es pot observar que existeix un salt força pronunciat entre generacions, i 
que és més o menys important segons cada àrea geogràfica. Així, a la banda 
esquerra de la figura, amb un predomini dels països nòrdics, la diferència entre 
generacions és molt estreta, motivada també per la seva homogeneïtat social i 
el fort desenvolupament econòmic, amb valors que freguen el 100% en les 
generacions més joves, amb l’excepció de Finlàndia (segon lloc) i Dinamarca 
(setè lloc), que mostren els pics més baixos en la generació pròxima als 64 anys. 
La barra enfosquida es comença a fer més baixa a partir de Luxemburg i la 
Gran Bretanya, continua amb la resta dels països occidentals i del centre d’Eu-
ropa, amb valors baixos de la població més gran de 55 anys a Estònia i Eslovè-
nia, i es produeix una doble ruptura a partir d’Hongria i Eslovàquia, que mos-
tren valors ben alts per a la generació de 16 a 24 però mantenen la caiguda per 
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a la generació de 35 a 44 anys, que es fa més pronunciada amb Eslovàquia, 
Portugal, Xipre, Grècia i Romania. Catalunya està ubicada precisament al final 
del grup de països occidentals i per davant dels mediterranis, amb valors abso-
luts per a la generació de 16 a 24 anys del 96%. En suma, les diferències entre 
generacions són més grans als països centreeuropeus, s’accentuen de manera 
considerable als mediterranis i es mantenen força grans als de l’est d’Europa, 
tot i que en aquests les dades de connexió de les generacions més joves de 34 
anys són més elevades que als mediterranis.

Per tant, a més de la previsible avantguarda dels països nòrdics, juntament 
amb Luxemburg i els motors econòmics d’Europa (Alemanya, França i el Reg-
ne Unit), la resta de països es mouen en proporcions molt variables: des de 
Bèlgica, Àustria, Estònia, Catalunya i Eslovàquia, en la franja superior, fins a 
Romania, Grècia, Bulgària, Portugal i Itàlia, en la més baixa, amb Espanya en 
el grup mitjà, al mateix nivell que la República Txeca, Malta, Lituània i Hon-
gria, i ja per darrere de Polònia. 

S’ha produït un augment considerable de les connexions i aquestes s’han 
disparat, tant des del punt de vista quantitatiu (en nombre de llars connecta-

Figura 57 . Ús habitual d’Internet, per generacions i països
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Font: Eurostat, 2012; elaboració pròpia.
Nota: les barres més fosques defineixen el percentatge de persones de més de 55 anys que han usat Inter-
net almenys un cop a la setmana durant la primavera de 2012 (les dades de Catalunya corresponen al 
darrer trimestre de 2011). Les barres més clares, el percentatge de persones d’entre 35 anys i 44 anys. Les 
marques triangulars superiors indiquen el mateix per a les persones d’entre 16 i 24 anys. Els països estan 
ordenats pel valor més alt dels usuaris de 35 a 44 anys.

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   159 08/03/13   10:56



l’educació, una qüestió d’estat160

des) com també qualitatiu (amb connexió de banda ampla), gràcies als jocs en 
línia i l’accés a les xarxes socials digitals, juntament amb la consulta d’informa-
ció, la compra en línia i el visionat de pel·lícules. Espanya, per exemple, lidera 
el creixement mundial en l’ús de banda ampla en dispositius mòbils, la tecno-
logia que anticipa el web 3.0. Segons un estudi de la Fundació Telefónica de 
2010,4 el trànsit de dades mòbils va ser de 64.300 terabytes (1 Tb = 1.024 gi-
gabytes), amb un creixement del 118% sobre 2009. Per la seva banda, el portal 
de Cisco Systems explica que el 2016 s’espera multiplicar per divuit el trànsit 
de dades a la Xarxa que hi havia el 2011, unes xifres que disparen totes les espe-
culacions però que van trencant els pronòstics de manera periòdica.5

Espanya disposava, en el primer trimestre de 2011, de gairebé catorze 
milions de línies de banda ampla mòbil, la qual cosa va suposar un incre-
ment del 18,3% en relació amb el final de 2010, amb una cobertura que arri-
bava al 95% de la població. El salt tecnològic no s’explica només per un in-
terès associat a la novetat i el canvi compulsiu de telèfon mòbil. La banda 
ampla facilita sobretot la descàrrega ràpida de fitxers voluminosos (pel·lícules, 
especialment), però la interactivitat veloç també és essencial per als aficionats 
als jocs en línia. Així, el consum en línia més habitual són els vídeos (pel-
lícules, 32,2%; sèries de televisió, 26,9%), la descàrrega de música (13,3%) i 
el joc en línia amb mòbils, que tant en modalitat individual (9,5%) com en 
grup (7,4%) s’ha incrementat en els darrers anys. En el mateix sentit cal in-
terpretar les dades relatives a l’espectacular augment dels smartphones o telè-
fons intel·ligents, que, juntament amb les tauletes, han superat en vendes els 
ordinadors portàtils i de taula. El que s’ha denominat era post-PC s’expressa 
en una dada: segons l’informe esmentat de Telefónica, el 59% del temps d’ús 
d’aquests dispositius es dedica a activitats relativament noves, com ara l’accés 
a les xarxes socials, els jocs, els serveis basats en la localització i en general l’ús 
d’altres aplicacions. A més, els joves espanyols són els segons del món, des-
prés dels nord-americans, que gaudeixen d’aquests dispositius d’última gene-
ració. Segons un estudi d’Inteco i Orange, de novembre de 2011, els menors 

4 . Padró, Francesc. 2011. Tecnología y Escuela: lo que funciona y por qué. Documento básico. Madrid, 
Fundación Santillana (XXVI Semana Monográfica de la Educación: La Educación en la Sociedad Digi-
tal). Disponible a: www.fundacionsantillana.com/convocatorias/detalle/119/21-al-25-de-noviembre-
semana-monografica-de-la-educacion/ (accés: 12 de desembre de 2012).

5 . Segons aquest portal, el 2016 el volum de dades a la Xarxa assolirà la xifra de 10,8 exabytes mensuals 
o 130 exabytes anuals (1 exabyte correspon a un quintilió de bytes. La xifra anunciada equival a 33.000 
milions de DVD, 813 quadrilions de missatges SMS o 4,3 quadrilions d’arxius MP3). Disponible a: www.
cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.
html (accés: 12 de desembre de 2012).
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d’edat que disposaven de telèfons intel·ligents havien accedit al seu primer 
telèfon mòbil als 11 anys (la mitjana exacta és d’11,2 anys) i l’edat d’accés a 
aquests aparells intel·ligents es produïa als 13 anys.6 Convé destacar que els 
dispositius complexos arriben a amplis sectors socials, principalment a aque-
lles capes que no eren usuàries habituals de la tecnologia, perquè se n’ha fa-
cilitat el maneig. Per a alguns, això significa una democratització de la tecno-
logia i, en conseqüència, un accés universal a la informació; per a d’altres, un 
símptoma més de l’espiral consumista.

Aquestes xifres reforcen la idea de la bretxa digital en dos sentits: en primer 
lloc, a escala europea, es presenta un mapa desigual entre països nòrdics i centre-
europeus, d’una banda, i països mediterranis i de l’Est, de l’altra (tot i que aquests 
han fet més esforços en els darrers anys per reduir-la que no pas els mediterranis), 
com mostrava la figura 55. En segon lloc, dins de cada estat, la fractura es produ-
eix entre generacions i entre llars amb nens o sense nens, com hem vist també 
amb la figura 57. La presència d’infants a casa significa un fort impuls a la con-
tractació domèstica de connexió a Internet, empesa inicialment per raons lúdi-
ques o socials, però que pot derivar també en un ús educatiu, tant per dur a 
terme activitats de reforç, sobretot en les àrees de llengua, anglès i matemàti-
ques, com per ampliar els coneixements impartits a l’escola i ajudar a resoldre 
les tasques escolars. Aquesta dimensió amplificadora de l’activitat feta a classe 
no passa desapercebuda a la majoria del professorat, que cada cop més encarre-
guen feines de reforç amb suport tecnològic a casa, un argument més per incen-
tivar la connexió domèstica a Internet. 

El que convé tenir present és que el fet tecnològic no és un assumpte  
particular que pot interessar quatre il·luminats, i tampoc no és un fenomen tem-
poral o passatger que quedarà submergit per inèrcies pròpies del sistema. Les 
tecnologies han arribat per quedar-s’hi, i l’escola que se’n desmarqui haurà 
de fer grans esforços per poder recuperar el corrent dominant; sempre li 
quedarà, però, el recurs de presentar una oferta clarament diferenciada al 
marge de les tecnologies, com proposen algunes escoles anomenades lliures, 
però no podem imaginar que aquesta pugui ser la resposta més adequada en 
el context que tenim.

6 . Inteco . 2011. Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y adolescentes es-
pañoles. Madrid: Inteco-Orange. Disponible a: http://bit.ly/xgsYBc (accés: 12 de desembre de 2012).
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El web 2.0 i els canvis a l’educació

En realitat, solem afirmar que l’aparició de tecnologies noves qüestiona contí-
nuament les nostres actituds i hàbits de treball, i fins i tot de vida, per la qual 
cosa no haurien de sorprendre les polèmiques sobre els seus avantatges i perills, 
i encara menys en educació. El que no passa desapercebut a cap observador és 
que les tecnologies 2.0 situen en un marc més ampli diferents tendències que 
s’estan produint des de fa algunes dècades en les nostres societats: postmoderni-
tat, globalització, liquiditat social, capitalisme de tercera generació, etc. Així, a 
mesura que apareixen nous dispositius, augmenten les expectatives sobre els 
canvis que cal impulsar en el sistema educatiu, de manera que la tecnologia 
permeti, així de pas, transformar de dalt a baix les estructures, els continguts, els 
procediments i les rutines escolars. Amb el web 2.0, aquestes il·lusions s’han 
disparat en gran mesura, a tenor de la proliferació de propostes educatives que 
utilitzen el 2.0 com a falca en els títols de programes i iniciatives que inunden 
la Xarxa. Amb més de deu anys d’existència, sembla que ara estiguem desco-
brint un nou web que associem a canvi d’època o de paradigma. De fet, amb 
l’expressió «2.0» rendim culte a la innovació, com a procés, i a la novetat, com 
a producte, i és cert que esdevé una falca que acaba acompanyant una infinitat 
de dispositius, aplicacions, propostes i, per descomptat, programes i projectes 
de canvi, també de tipus educatiu. Parlar en 2.0 fa una mica de por, ja que com-
porta també usar contínuament anglicismes, posar la «e» a tots els substantius, 
esmentar els gurus del moment, i tot plegat mentre grapegem l’última tauleta 
digital. Fer-ho en aquests termes ens assegura una certa aurèola.

Per exemple, a Espanya, el Ministeri d’Educació va engegar el 2009 el pro-
grama Escola 2.0, amb cinc objectius destacats: dotació de material, connecti-
vitat assegurada, formació del professorat, materials digitals, i implicació de 
famílies i alumnes en l’ús i custòdia dels aparells. De fet, aquesta iniciativa 
s’acollia a l’òrbita 2.0 únicament en el nom del programa i, com és conegut, va 
gaudir d’un important ressò mediàtic per la part més lluent de l’assumpte, que 
consistia a dotar alumnat i professorat d’ordinadors ultraportàtils, a més de 
proporcionar pissarres digitals a les aules. A Catalunya es va completar amb el 
conegut programa 1x1, que volia incidir en el fet que cada alumne ha de treba-
llar amb un ordinador portàtil. A causa de la imparable tendència tecnofàgica, 
que obliga l’usuari a posseir immediatament el darrer dispositiu del mercat i a 
canviar-lo al cap de pocs mesos, a tres anys vista d’aquelles iniciatives els por-
tàtils han quedat aparcats i superats per dispositius intel·ligents que molts joves 
duen a la butxaca, i el professorat comença a disposar de tauletes, mentre que 
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les pissarres digitals van experimentant una lenta però progressiva implantació 
a les aules. Aquesta iniciativa, però, segueix el solc del projecte One laptop per 
child, promogut per Nicholas Negroponte des del Media Lab, de l’Institut de 
Tecnologia de Massachusetts, que té l’objectiu de fabricar un ordinador molt 
barat per dotar els alumnes de països empobrits.7 La idea, implantada a Europa 
amb diferents formats, es podria considerar com una segona onada d’informa-
tització de les escoles, continuadora de les que es van llançar, en tots els països 
desenvolupats, durant la dècada de 1990, que consistia a proporcionar maqui-
nari a les escoles amb programari educatiu específic. 

No es pot obviar que en els últims deu anys els índexs de penetració de les 
tecnologies a les escoles han augmentat considerablement; l’esforç inversor en 
maquinària, que sol tenir una vida sorprenentment llarga a les escoles, ha estat 
important en aquest període: en el conjunt de països de l’OCDE, el nombre 
d’estudiants de quinze anys per ordinador s’ha reduït de tretze a vuit entre 
2000 i 2009, segons l’informe de Telefónica. Seguint el mateix estudi, a Espa-
nya hem passat d’una ràtio de trenta-tres a tretze alumnes per ordinador entre 
2000 i 2009. L’efecte de les iniciatives 1x1 encara s’ha de mesurar, però això no 
ha evitat que el govern autonòmic posterior, amb el canvi de signe polític, 
decidís suprimir aquest programa, sense una avaluació d’impacte.

De tota manera, aquest avenç espectacular en la dotació de material no ha 
anat acompanyat, fins al moment, d’una penetració similar en les metodolo-
gies docents que hagi afavorit un ús més intensiu de les tecnologies en els 
processos didàctics: tant en quantitat com en qualitat, la situació de la tecno-
logia a l’escola és pobra o mediocre, sempre per comparació a l’ús i la presència 
dels aparells al carrer i a la societat en general. Hi caldria afegir la dificultat que 
comporta destriar el grau de penetració derivat d’eines en obert, com succeeix 
amb el web 2.0. En el dia a dia de les escoles, l’ús de les tecnologies es limita a 
la cerca d’informació per la Xarxa, i en algunes experiències s’arriba a facilitar 
la comunicació entre alumnes d’altres escoles per dur a terme treballs en xarxa. 
Aquest ús dominant pot admetre tres explicacions: 

1. Una primera lectura vindria a defensar que els usuaris estan repetint 
patrons bàsics de navegació propis del web 1.0, el web estàtic, uns pa-
trons que el docent aprofita per estalviar-se part de la informació que 
hauria de proporcionar als alumnes, tot prioritzant la recerca i selecció 
d’informació en portals plans.

7 . Es pot seguir la iniciativa a: http://one.laptop.org/ (accés: 12 de desembre de 2012).
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2. En la segona versió, al fil de l’anterior, les iniciatives docents resulten 
poc creatives i gens coherents amb les eines 2.0, que queden desaprofi-
tades o ignorades quant a les seves potencialitats; de fet, el canvi no ha 
de venir només per les metodologies sinó pels continguts a aprendre, 
afirmació que mereixeria una anàlisi més profunda.

3. Una tercera lectura, una mica més sofisticada però potser ben real, po-
dria alertar sobre la invisibilitat de multitud d’iniciatives docents que 
passen desapercebudes als mecanismes d’avaluació emprats, incapaços 
de recollir la realitat submergida que s’està produint a la Xarxa. 

Amb el desenvolupament d’aplicacions 2.0, el més probable és que la bret-
xa digital es pugui incrementar també en l’àmbit escolar. A hores d’ara, comp-
tem amb escoles 2.0, que han fet de les tecnologies un eix central de la seva 
acció educativa, amb portàtils i tauletes per a l’ús individual de cada alumne, 
aules digitalitzades, treballs en xarxa amb altres escoles, productes digitals de 
primera línia, etc. Al costat d’aquestes escoles més avançades, podem trobar 
escoles que podríem denominar 1.0, que fan un ús interessant però encara es-
càs o aïllat de les tecnologies, normalment amb una aula d’informàtica, desti-
nada a treballar alguna part d’una assignatura o com a espai d’ús individual o 
col·lectiu semblant a la biblioteca escolar. Però al mateix mapa coexisteixen 
escoles 0.0, amb una absència absoluta d’ordinadors i sense cap mena d’esti-
mulació per usar-los tampoc a casa. Fins i tot, podríem tenir escoles -1.0, amb 
una posició contrària a les tecnologies, que amb metodologies didàctiques 
avorrides i caduques arriben a desincentivar la possibilitat que els alumnes 
emprin les tecnologies a casa per ampliar coneixements dels continguts treba-
llats a classe, i fan augmentar la separació entre l’escola i la vida fora d’aquesta. 
En aquest context, que dibuixa un panorama desigual en la integració tecno-
lògica a l’escola de manera general, també s’hi pot barrejar el fet que dins 
d’algunes escoles l’interès per les tecnologies ha estat protagonitzat per un do-
cent prou interessat, que genera encara més diferències internes entre profes-
sorat i aules.

De tota manera, és ben cert que el moviment 2.0 ha començat a entrar al 
sistema educatiu. La seva implantació social ja és una realitat, pràcticament no 
admet discussió, i el pas a la societat del coneixement està servit, si més no en 
el terreny del maquinari i dels programaris disponibles. Evidentment, una cosa 
és l’ús que se’n faci en termes domèstics, i una altra de ben diferent, la seva 
aplicació en clau educativa. Diversos estudis avalen, per tant, la constatació 
òbvia de la presència, en la vida quotidiana d’una part important de la pobla-
ció, de tota mena de dispositius preparats per treballar amb aquesta perspecti-
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va, encara que la implantació generalitzada quedi lluny de ser equitativa, com 
també ha quedat expressat en algunes dades. 

Per tant, si ara focalitzem l’atenció educativa en el web 2.0 és perquè sin-
tetitza els tres nivells necessaris per generar saber: 1) l’accés obert a les dades, 
2) la transformació interactiva d’aquestes dades en informació, i, a partir 
d’aquí, 3) la creació col·laborativa de nou coneixement. La ciència funciona 
amb els mateixos mecanismes, i cal que l’educació es plantegi definitivament 
la seva incorporació en aquestes dinàmiques. Convergeixen, en una simbiosi 
ben travada, processos tecnològics cada vegada més sofisticats, amb tendèn-
cies culturals cada cop més complexes i entrecreuades; una simbiosi que per-
met l’intercanvi d’informació (web 1.0) per produir coneixement mitjançant 
eines col·laboratives en entorns oberts (web 2.0). 

La cultura digital i l’escola

Si bé la tecnologia s’ha instal·lat en totes les llars amb una varietat ingent de 
dispositius, des de comandaments a distància fins a telèfons sense fils o termi-
nals mòbils, la centralització o concentració de tanta ferralla sembla inevitable. 
Així, el pronòstic llançat a la dècada de 1990, sobre la substitució de la televi-
sió, la ràdio i la premsa escrita per Internet i els nous mitjans digitals, no s’ha 
produït de la manera prevista, sinó que s’ha generat un reposicionament dels 
vells mitjans, de caràcter passiu, amb els paràmetres marcats pels nous mitjans, 
amb una orientació més activa. En realitat, aquesta és la diferència fonamental, 
la que explica el pas de la passivitat a l’activitat, un canvi induït per les tecno-
logies i afavorit pel que es coneix com a moviment en obert, i que significa 
l’adopció d’un rol actiu per part d’usuaris, fins ara sumits en la passivitat de 
grisos dispositius. La metàfora que mostra Wall-e, la pel·lícula d’animació pro-
duïda el 2008 per Pixar —que en el títol juga amb el mot «mur» i la «e» que 
acompanya qualsevol iniciativa vinculada amb el món digital—, consisteix a 
contraposar la tensió entre un món caduc i exhaurit (el planeta ha quedat petit 
i s’ha de buscar vida més enllà), representat per un robot mecànic (en què 
molts han vist una caricatura del PC) que neteja la Terra, i un món net i diàfan 
representat per un robot de color blanc (també s’ha vist aquí una caricatura 
dels Mac) que els ve a salvar. El primer respon a estímuls preprogramats, com 
qualsevol ordinador, mentre que el segon és capaç d’avançar-se de manera 
intel·ligent a les contingències de l’entorn. És a dir, torna a ser una mostra de 
la tensió entre tecnologies pensades per assegurar la passivitat i el conformisme 
i tecnologies que estimulen la creativitat i l’acció per part de l’usuari.
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I això ho estem repetint en educació. Per exemple, l’estudi PISA 2009 re-
collia l’avaluació de les competències digitals, centrades en el concepte de lec-
tura digital, i concloïa amb uns resultats pobres en termes generals. Tenint en 
compte que s’avalua joves de 15 anys, englobats en una generació que ha rebut 
el desencertat qualificatiu de nadius digitals,8 se n’esperaven resultats més ele-
vats; en canvi, solament un terç de la mostra expressava nivells de lectura digi-
tal de nivell elevat o molt elevat, i un altre terç demostrava un de baix o molt 
baix. 

8 . L’expressió «nadius digitals» va ser emprada per Prensky (2001). Fa referència a la generació que 
ha nascut en plena expansió de la tecnologia digital (dècades de 1980-1990), oposada als «immigrants 
digitals», nascuts abans. La diferència es refereix al grau de domini del codi digital. Entenem que l’ex-
pressió no és gaire encertada pel reduccionisme que suposa qualsevol qualificatiu genèric, però encara 
més per l’ús del mot «immigrant», a causa de la marca discriminatòria que implica.

Figura 58 . Resultats en lectura digital 
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Font: OCDE, 2009.
Nota: les barres amb valors negatius indiquen el percentatge d’alumnes per sota del nivell 2 dels resultats 
de PISA. Amb valors positius, per sobre de 0, la trama més fosca correspon als alumnes del nivell 2; la 
grisa, als del nivell 3, i la barra més clara, als del nivell 4 i 5. Els països estan ordenats segons el percen-
tatge d’alumnes situats per sota del nivell 2.
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Sembla sorprenent el volum d’alumnes amb nivells alts de Corea i el Japó, 
i segurament no tant el gran nombre d’alumnes amb nivells baixos de Colòm-
bia i, en menor mesura, de Xile. Dels països europeus que van entrar en l’estu-
di de lectura digital, Irlanda, Islàndia i Suècia encapçalen els resultats, i els 
tanquen Polònia, Hongria i Àustria. La dada anterior es pot contrastar amb la 
que mostra la figura 59, relativa al creuament amb la comprensió lectora reco-
llida també a PISA.

La correspondència entre la comprensió lectora i la lectura digital no pot 
sorprendre ningú. Es produeixen algunes diferències interessants, com ara amb 
els alumnes de Polònia, Hongria i sobretot de Colòmbia, que presenten valors 
molt més elevats de comprensió lectora que no pas de lectura digital, al revés 
del que succeeix amb els de Corea, Austràlia i Nova Zelanda. Les diferències 
són insignificants a Dinamarca, França i Espanya. L’estudi no va ser àm-
pliament administrat a més països, per la qual cosa no hi podem trobar ele-
ments més particulars de reflexió, però tot sembla indicar poca discriminació 
entre unes proves i unes altres, o dit d’altra manera, una alta predicció en les 
dades: a partir dels valors en comprensió lectora, per exemple, i atès el grau de 

Figura 59 . Correspondència entre lectura i lectura digital
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desenvolupament tecnològic a l’escola i la societat, resulta senzill anticipar les 
dades en la competència digital que mesura PISA.

En realitat, aquesta conclusió sembla òbvia, ja que, tal com ho avalua i 
analitza l’informe PISA, la definició del concepte de lectura digital és obsolet, 
i podria explicar en part aquests resultats pobres. El que pretén PISA és avaluar 
com l’alumnat valora la informació que va recollint de pàgines electròniques 
per mitjà d’un conjunt de preguntes que l’obliguen precisament a navegar per 
la Xarxa. Els textos digitals, per tant, no són més que una mena de subtextos 
escrits, amb hipervincles per facilitar la navegació, i en cap cas es planteja la 
possibilitat d’anar més enllà i observar com els joves usen les eines de manera 
autònoma i eficaç per resoldre problemes reals de la vida quotidiana i comuni-
car-ho, amb l’ús de xarxes socials, a amics i coneguts a través del mitjà que 
considerin oportú: escrit, audiovisual, icònic, etc. 

No pot estranyar ningú, per tant, la conclusió de l’estudi i la manca de 
predictibilitat o la forta dependència entre una variable i l’altra: si l’entorn 
acompanya i disposa dels aparells necessaris, l’alumnat amb una comprensió 
lectora suficient és probable que tingui una competència lectora electrònica 
també suficient. En realitat, el que pretenem és que l’alumne domini els 
dispositius digitals i tingui una alta consciència lectora (que inclouria, per 
descomptat, una competència lectora suficient a més d’un ús habitual i ruti-
nari de lectura impresa), per abordar en millors condicions els reptes de la 
vida real.

De consumidors a creadors de coneixement

Aquesta competència digital limitada que avalua l’estudi PISA es troba ben 
lluny de la realitat del que podríem denominar la vida digital dels joves. Pro-
bablement, allò que menys fan els joves amb els dispositius electrònics és «lle-
gir», en el sentit que hem donat a aquest terme en els últims cinc segles. Alguns 
estudis recullen que la mitjana de consulta d’una pàgina a Internet és de dos 
minuts, una dada que reflecteix el canvi que hem operat a partir de la implan-
tació d’aquestes eines. Més que llegir, mirem, i molt per sobre. Amb tot, el web 
2.0 està imposant un ús multimodal de les tecnologies que subratlla un con-
cepte de lectura indissociable de l’escriptura digital. Així, s’ha passat d’entorns 
pensats per a l’accés a la informació, propis del web 1.0, a entorns de treball 
mitjançant la interacció social, amb eines dissenyades per a la construcció co-
operativa del coneixement, com ara wikis, blogs, videoblogs, col·lectors i mar-
cadors socials, documents col·laboratius en xarxa, etc.
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El web 2.0 opera un canvi en la nostra actitud amb les tecnologies, gràcies 
a entorns més fàcils, oberts i gratuïts. Adoptant un símil literari, si el web 1.0 
només ens permetia «llegir», el web 2.0 ens permet «llegir i escriure». Per des-
comptat, aquestes expressions no deixen de ser metàfores d’operacions bastant 
més complexes, les interioritats i potencialitats de les quals encara estem des-
cobrint. El que sabem amb certesa és que el web 2.0 ens obliga a passar de la 
receptivitat a la productivitat, en el sentit que l’usuari es pot començar a sentir 
un subjecte que hibrida dos processos: com a consumidor i al mateix temps 
com a productor de continguts; en suma, com a prosumidor (adoptant el neolo-
gisme anglès: prosumer).9

Segons un dictamen de la Unió Europea, d’octubre de 2011, per poder 
valorar el grau d’inclusió digital de la població, cal assegurar l’assoliment dels 
paràmetres següents: possibilitat d’accés a la Xarxa per mitjà de qualsevol 
dispositiu electrònic, competència tècnica en el seu ús, comoditat en el ma-
neig de la tecnologia (en el sentit de saber-se moure per les aplicacions), i 
captació de la informació de forma crítica per saber-ne avaluar els continguts. 
Aquesta definició reflecteix el desnivell que s’està produint entre el desenvo-
lupament de la tecnologia i la seva implantació social i educativa. En concret, 
la definició d’inclusió digital i, per extensió, de competència digital, correspon 
a un esquema anterior a l’explosió dels dispositius digitals i a l’extensió del web 
2.0. És a dir, s’estan valorant les competències dels alumnes d’avui amb criteris 
del passat, superats per totes les previsions, com s’expressen en les proves PISA. 
Així, a tenor del desenvolupament de la tecnologia, als quatre paràmetres o 
criteris descrits per la directiva europea caldria afegir immediatament una cin-
quena condició per avançar cap a una ciutadania activa, com també proclama 
la UE: la participació col·laborativa a la Xarxa mitjançant la generació de co-
neixement a través d’eines 2.0. 

En clau pedagògica, el web 2.0 planteja el repte de repensar de quina ma-
nera podem aprofundir en la socialització i la democratització del saber, tant 
pel que fa a l’accés a la informació com a la generació i producció de nou co-
neixement. No hem d’oblidar que la filosofia del web 2.0 és connectar perso-
nes perquè generin alguna cosa nova. Admetre aquesta premissa suposa aten-
dre, almenys, la fiabilitat o el criteri d’autoritat a la Xarxa, que podem focalitzar 
en la «paradoxa Viquipèdia», que té la seva traducció també en una tensió en-
tre el concepte de folksonomia (o coneixement compartit i aportat per la co-
munitat, pel poble o folk) i de la taxonomia (o coneixement recol·lectat i orga-

9 . El mot va ser llançat per l’escriptor Alvin Toffler el 1980 al seu llibre The Third Wave.
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nitzat per mans expertes). Tot plegat fa referència a l’organització o classificació 
democràtica de la informació i, per descomptat, al seu accés i producció. Així, 
allò que caracteritzaria el maneig en 2.0 no seria tant l’organització jeràrquica del 
saber, tal com l’hem conegut des de fa dos segles, sinó la visibilitat social del co-
neixement compartit, com reflecteixen els núvols d’etiquetes (tags), expressió 
de postmodernitat per a alguns.

La paradoxa Viquipèdia resumeix aquesta tendència i llança el repte d’assu-
mir la responsabilitat col·lectiva en la creació de coneixement. La Viquipèdia és 
un producte típicament 2.0, fruit d’un treball altruista, horitzontal i democràtic 
(en el doble sentit d’universal i igualitari), que posa en connexió el coneixement 
compartit pels seus editors amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de la 
intel·ligència col·lectiva.10 Aquí convé distingir entre «coneixement compartit», 
o aquell que és comunament acceptat com a veritable i vàlid per la col·lectivitat, 
i «intel·ligència col·lectiva», que resultaria de sumar el coneixement acumulat 
per cadascun dels subjectes d’aquesta col·lectivitat. La diferència és important: 
el primer, requereix consens i criteris d’autoritat; el segon, admet el dissens i 
combat la idea d’autoritat. El que genera el web 2.0, i en concret el moviment 
al voltant de la Viquipèdia, és el que es coneix com a procomú, o coneixement 
en obert, facilitat per les llicències copyleft (Creative Commons) desenvolupades 
sota l’ètica hacker o de programari lliure, dues característiques que són inherents 
a la mateixa idea d’Internet. El que hi ha en el rerefons de l’editor viquipedià és 
la convicció de posar el coneixement a l’abast de tothom, sense restriccions, un 
saber que és més el resultat de la intel·ligència col·lectiva que del coneixement 
compartit per la comunitat. Aquí, com es pot intuir, comença a trontollar la 
noció d’autoritat, tal com l’hem conegut fins ara.

Doncs bé, les dades sobre l’ús de la Viquipèdia han superat qualsevol pre-
visió, no només en l’àmbit privat sinó també acadèmic, i sorprèn encara més 
la doble moral que suscita. Després de Facebook, és el segon portal amb més 
trànsit registrat, i ha superat algunes proves de fiabilitat sobre el seu contingut. 
Tot plegat, però, no l’eximeix d’opinions contràries sobre el seu poc rigor com 
a font de documentació, una acusació que es fa extensiva a la Xarxa en general. 
Potser per això, la prestigiosa revista científica Nature va publicar un estudi en 
què comparava les entrades de l’Enciclopèdia Britànica i les de la Viquipèdia, 
amb la conclusió que totes dues tenien un nivell similar de qualitat en els 
continguts, amb índexs d’errors semblants. Una de les recents anècdotes so-
bre la Viquipèdia l’han protagonitzat els serveis assessors del ministre d’edu-

10 . Vegeu a la bibliografia la referència a Pierre Lévy.
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cació espanyol, que en l’argumentari jurídic i tècnic de la proposta de reforma 
han fet servir retalls de l’enciclopèdia electrònica de manera força barroera, la 
qual cosa dóna fe del seu potencial com a eina de consulta i de subministra-
ment d’informacions.11

En definitiva, malgrat els mecanismes de control de qualitat establerts en 
aquest portal, que poden arribar a superar els d’algunes eines semblants, fins i 
tot els de revistes especialitzades, i a pesar també del seu ús estès entre estu-
diants preuniversitaris i universitaris i, per descomptat, de professorat de tots 
els nivells educatius, aquesta paradoxa no fa més que posar sobre la taula el 
clàssic debat sobre l’autoritat de les fonts. L’ús compulsiu que fem d’aquest 
portal, alhora que el rebutgem com a font d’autoritat en treballs d’alumnes, 
ens planteja la polèmica sobre la possibilitat real de democratitzar el saber.

Però encara arrosseguem tics tecnofòbics, com quan alertem sobre els ex-
cessos de les tecnologies i en especial d’Internet. Pot resultar admissible que la 
característica principal del web, la multitasca, sigui un mecanisme pervers que 
tendeixi a transformar els nostres cervells. Les nostres ments, ja sacsejades per 
la televisió i sotmeses ara a un bombardeig incessant d’estímuls en paral·lel, es 
converteixen en uns òrgans passius incapaços d’emmagatzemar més informa-
ció que la que se li pugui proporcionar. L’escriptor en temes de tecnologia 
Nicholas Carr avisa que l’ús excessiu d’Internet entrena el nostre cervell per 
distreure’ns, per accedir a molta informació de manera simultània i superficial, 
sense aprofundir-hi, la qual cosa limita o talla d’arrel la nostra comprensió 
profunda i crítica sobre la informació que estem rebent i, a la curta, ens acota 
la capacitat de concentració.12 Carr, en realitat, al·lega en favor del llibre im-
près, únic dispositiu que assegura la lectura atenta i, per tant, garanteix el 
pensament profund, enfront dels artefactes electrònics, expressió d’una lectura 
pròpia de ments superficials, sempre segons aquest autor. El seu principal ene-
mic és la gestió multitasca de la tecnologia digital, davant la gestió seqüencial 
o lineal del coneixement vinculada al llibre imprès, que no admet cap possibi-
litat de distracció. De fet, el zàping és una de les conseqüències de la multime-

11 . Compareu l’entrada «Ley General de Educación (España)», de la Viquipèdia espanyola, amb un 
fragment de la pàgina 72 del document «Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la calidad 
educativa. Memoria del análisis de impacto normativo», recollit per l’edició digital de El Periódico, de 3 
de novembre de 2012 (disponible a http://goo.gl/jJjr2; accés: 12 de desembre de 2012).

12 . Carr ho expressa d’aquesta manera: «gràcies una vegada més a la plasticitat de les nostres vies 
neuronals, com més usem la web, més entrenem el nostre cervell per distreure, per processar la informa-
ció molt ràpidament i de manera molt eficient, però sense atenció sostinguda. Això ajuda a explicar per 
què a molts de nosaltres ens resulta difícil concentrar-nos fins i tot quan estem lluny dels nostres ordi-
nadors» (Carr, 2010, pàg. 235).
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dialitat, que, si bé és innegable que suposa un repte per a la concentració i del 
que es coneix com a lectura interior, fa possible també l’accés immediat a dife-
rents fonts per afermar una informació més precisa i augmentar les possibili-
tats de generar nou coneixement. El mateix llibre de Carr, on denuncia aques-
ta liquiditat en el procés de lectura, ens tempta amb les seves notes a peu de 
pàgina amb nombroses referències a blogs i webs perquè verifiquem el que 
acaba d’afirmar o aprofundim en alguna idea expressada en el text. 

Aquests arguments solen reforçar tota mena d’especulacions sobre el futur 
de l’escola en un context d’alta sofisticació tecnològica; unes especulacions que 
culminen amb les profecies que apunten a la seva pràctica desaparició o, en el 
millor dels casos, a una refundació radical de les seves funcions, maneres i mo-
des, a més dels rols que han d’exercir els seus protagonistes. Per exemple, la 
tecnologia permet pensar en un final del monopoli de l’escola com a lloc reser-
vat per aprendre, i molt probablement l’obligarà a repensar les seves funcions, 
que potser hauran d’anar més orientades a l’acompanyament i la mediació. 
Aquesta pèrdua d’identitat de l’escola, com a node principal per a l’aprenen-
tatge formal dels sabers, pot quedar suplantat per nodes alternatius, repartits i 
escampats entre agents presencials (avui pràcticament no s’aprèn anglès a l’es-
cola sinó en acadèmies privades) i virtuals (augmenta el nombre de pàgines en 
obert que ofereixen cursos universitaris gratuïts, els anomenats MOOC), que 
es podran constituir com a autèntiques xarxes d’aprenentatge. Vindria a ser 
una resurrecció dels postulats d’Ivan Illich i Everett Reimer, de la dècada de 
1960, per als quals la tecnologia havia de permetre arraconar l’escola autoritària 
i altament burocratitzada de l’època, que seria substituïda per un entramat de 
propostes formatives d’alt nivell. Els noms que ara fem servir il·lustren també 
el canvi en la funció que l’escola pot exercir en aquest context. Expressions 
com la d’educació expandida o aprenentatge invisible vénen a explicar la supe-
ració d’uns marges i d’uns límits que fa pocs anys només podien imaginar els 
més visionaris.13

Així les coses, ara la intel·ligència col·lectiva es construeix gràcies a una 
multiplicitat de plataformes i mitjançant un nombre elevat de dispositius. En 
qualsevol biblioteca pública, resulta senzill trobar-se persones que consulten 
material imprès i material digital alhora, que treballen amb revistes o llibres 
dipositats a les prestatgeries, acompanyats d’ordinadors o tauletes digitals per 
obrir portals d’informació, viquipèdies diverses, visionant algun documental a 
YouTube o Vimeo o preguntant en alguna xarxa social, i intentant sintetitzar 

13 . Cobo i Pardo (2007).
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aquests estímuls en algun editor de textos. Això comença ja a ser normal, i no 
únicament a les biblioteques universitàries, sinó de qualsevol poble o barri, per 
preparar una oposició, organitzar un viatge, planejar la compra d’un vehicle, o 
fins i tot per aprendre receptes de cuina o conèixer millor l’univers.

És indubtable, per tant, que amb el web 2.0 s’han obert més finestres que 
amb la implantació del primer web. Les aplicacions tancades han donat pas a 
eines obertes amb les quals bona part del professorat se sent capaç de fer el salt 
al ciberespai. Les comunitats de professorat blogaire, les comunitats de web-
quest, els projectes formatius basats en Facebook, els entorns que permeten la 
col·laboració entre escoles per integrar-se en projectes participatius en obert, 
entre moltes altres propostes d’innovació educativa, estan suscitant una certa 
revitalització de la funció del docent a la Xarxa. El fenomen YouTube ha trans-
gredit els mecanismes i sistemes de difusió del coneixement; el seu abast gaire-
bé universal, a baix cost, modificarà a mitjà termini els procediments i meto-
dologies pedagògics actuals. Juntament amb els nous entorns basats en web 
2.0, del que es tracta, en el fons, és de generar canvis profunds no només en la 
transmissió del coneixement, sinó també en la seva gestió i sobretot en la capa-
citat de creació de nous sabers per part dels mateixos alumnes i estudiants: 
aquestes són les possibilitats reals dels nous entorns de treball.

L’escola tradicional basava la seva existència en la transmissió mimètica del 
coneixement; des d’aquesta premissa, es podia suposar que les generacions jo-
ves entraven en contacte amb el saber mitjançant l’estudi de la tradició cultu-
ral, artística i científica acumulada, i representada per una classe o casta profes-
soral encarregada de traspassar aquest llegat. Els mitjans didàctics, bastos i 
rudimentaris, es perfeccionaven en la mesura que permetien assegurar aquesta 
transmissió; el control d’aquests mitjans per part del docent reforçava la seva 
posició dominant en aquesta jerarquia d’autoritat mai discutida (i ara molt 
reclamada per alguns nostàlgics), i reforçada des del moment que s’autoprocla-
maven representants del coneixement, a mode de gurus.

En el moment en què molts docents veuen que la seva missió principal ja no 
pot ser l’atresorament del saber perquè els seus coneixements són àmpliament 
superats per mitjans assequibles i d’alta capacitat de memòria, la pedagogia 
orienta la finalitat de l’educació cap a la capacitat de gestió i administració del 
saber: el docent ja no serà el transmissor d’un coneixement que l’educand pot 
trobar en qualsevol dipòsit digital, sinó que la seva funció principal serà l’acom-
panyament en aquesta recerca, proporcionant les estratègies adequades per selec-
cionar i organitzar el saber trobat. La segona generació pedagògica, o pedagogia 
2.0, transferia el centre d’atenció a la relació que el docent establia amb els edu-
cands, i especialment en els mitjans que optimitzaven aquesta relació.
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Potser és llei de vida, però ara que hem après a moure’ns en el web 2.0, ens 
ve al damunt el 3.0, el web semàntic, o web intel·ligent, com s’ha presentat en 
societat. Així, l’avenç tecnològic sembla imparable, a més de vertiginós, i els 
nous mitjans a l’abast de qualsevol butxaca no només permeten accedir a fonts 
gairebé primàries de coneixement: les tecnologies que facilitaven l’accés a la 
informació i incrementaven la comunicació, ara s’orienten a estimular la crea-
ció mateixa de saber. El que anomenem pedagogia 3.0, en què els usuaris finals 
generen els seus propis entorns de difusió del coneixement, combinant eines 
de filosofia oberta, com blogs, wikis i YouTube, planteja noves exigències al 
professorat. Aquests ja no són tampoc coadjuvants del procés d’adquisició i 
administració del coneixement, sinó que han de centrar la seva tasca en l’edu-
cand, especialment en les seves capacitats i inquietuds. En altres paraules, les 
tecnologies no vénen precisament a millorar els recursos didàctics del docent, 
amb la finalitat de renovar o reformar les seves funcions clàssiques de transmis-
sió en altres de noves orientades a ajudar l’educand en l’administració del co-
neixement. El professional de l’educació que només atengui aquesta dimensió 
reformadora de les tecnologies pot tenir els dies comptats. Les tecnologies au-
diovisuals i les eines informàtiques obren, ara més que mai, horitzons d’autèn-
tica transformació dels objectius i dels continguts de l’escola.

Més que reforçar els moviments en contra de l’escola, aquests nous dispo-
sitius reforcen i consoliden la presència humana i humanística del professorat, 
que sens dubte haurà de revisar radicalment la seva tasca. La capacitat de crear 
coneixement per part dels infants i joves, més que un destorb o complicació 
per al docent, ha de ser vista com un repte central. Per això, aquest mateix 
docent ha d’assumir també la seva capacitat de creació de saber i, per descomp-
tat, ser capaç de transmetre aquesta actitud a les noves generacions. En poques 
paraules, tot això exigeix una transformació profunda del mapa de valors per-
sonals i pedagògics d’aquests professionals de l’educació.

En un entorn d’alta densitat audiovisual, el coneixement i els valors educa-
tius no es poden orientar cap a la repetició calcada d’unes escales o patrons 
morals determinats. L’èxit escolar s’haurà de mesurar per la presència de sub-
jectes capaços de crear els seus propis mapes de valors en contextos de gran 
diversitat d’ofertes culturals. Les tecnologies no només afavoreixen aquest pro-
cés sinó que l’empenyen i el lideren. Tot plegat ens obliga a plantejar-nos prin-
cipis i estratègies en certa manera caduques, de manera que l’escola d’avui ha 
de respondre als reptes d’avui, i les tecnologies ho són.
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La formació d’una ciutadania activa i responsable

Com acabem de veure, l’adquisició, gestió i creació de coneixement, en con-
textos d’alta densitat digital i audiovisual, requereixen una actitud diferent per 
part del professorat, la tasca del qual s’ha de focalitzar al voltant de la formació 
de ciutadans i ciutadanes competents des del punt de vista ètic. La seva funció, 
sense rebutjar la transmissió de coneixements, s’ha de dirigir a formar persones 
capaces de fer front a una societat que es mostra incerta, dinàmica i plural. Fet 
i fet, l’escola ha d’assumir realment l’objectiu d’educar en valors democràtics, 
entesos com a eines que ens connecten amb els altres, ens permeten conèixer 
millor el món i ens ajuden en la presa de decisions, precisament en un medi on 
l’allau d’ofertes exigeix tenir criteris ferms, encara més quan el Gran Germà, 
ara a través de YouTube, resta a l’aguait a cada cantonada. En poques paraules, 
l’escola ha de promoure, ara encara més, la humanització d’infants i joves.

En els últims anys hem assistit a un fals i enganyós debat sobre la necessitat 
d’incorporar l’educació per a la ciutadania al sistema educatiu espanyol. El 
canvi de color polític a les últimes eleccions legislatives de 2011 no ha resolt el 
problema, sinó que sembla que pot aguditzar i extremar una mica més la dis-
cussió sobre aquesta matèria, cosa que sorprenentment, o potser no tant, sem-
bla més que resolt entre els socis europeus, com anirem veient. Abans d’entrar 
a fons en el tema, però, convé fer algunes precisions conceptuals i terminolò-
giques, que permetran conèixer més bé les opcions que es presenten a Europa 
i ubicar millor els termes del debat a Espanya i a Catalunya.

Ciutadanies en col·lisió

El desenvolupament de la competència ètica i la ciutadania s’interpreta, massa 
sovint, com un afegit als continguts escolars, i poques vegades s’assumeix real-
ment com a part intrínseca de la transmissió educativa. L’educació d’una com-
petència ciutadana topa, a més, amb un garbuix conceptual farcit d’impreci-
sions, ambigüitats i dobles sentits. Per ciutadania podem entendre moltes coses 
i sovint costa molt posar-nos d’acord sobre què volem dir i, pitjor encara, què 
volem educar exactament. Sense ànim de ser exhaustius, podem avançar en la 
definició del concepte per tres vies simultànies, que tot seguit quedaran expo-
sades: la ciutadania jurídica o institucional, la ciutadania comunitària o cultu-
ral, i la ciutadania cosmopolita o global. Però, a més, aquesta competència 
entra en col·lisió amb àrees o matèries afins, com ara l’educació cívica, els va-
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lors ètics i, fins i tot, la religió. És important aclarir els termes i conceptes d’allò 
que ha de ser motiu o objecte educatiu.

Una de les primeres nocions de ciutadania, potser la més visible, és la de la 
ciutadania com una condició o com un estatus que ocupem a la societat.  
La ciutadania la dóna un passaport que, des d’un punt de vista administratiu, 
ens adscriu ràpidament a un estat sobirà reconegut en l’escenari internacional. 
Aquesta seria una perspectiva jurídica o institucional, que emfatitza la posses-
sió de drets i deures de totes aquelles persones que compleixen el requisit de 
pertinença a un estat i, en conseqüència, deixa en situació d’incertesa o d’am-
bigüitat els no naturalitzats o nacionalitzats, com ara els immigrants i els que 
no se senten emocionalment implicats en aquella aventura. Aquesta noció de 
ciutadania, sens dubte ben restringida, se sosté en la idea central segons la qual 
les nacions modernes han liderat la construcció de les societats democràtiques 
per mitjà d’un mecanisme prou potent com és l’estat de dret. Convé admetre 
que la seguretat jurídica que proporciona l’estat a totes les persones que en 
formen part no té antecedents en la història. De fet, per superar les arbitra-
rietats de societats aristocràtiques, basades en la idea d’honor i en la coerció, les 
societats democràtiques han hagut de donar un protagonisme central a la so-
birania popular i monopolitzar la violència, i l’estat de dret ha estat el mecanis-
me que ha garantit la convivència pacífica i democràtica que havia de canalit-
zar i assegurar els anhels del poble. 

Una segona via per entendre el concepte de ciutadania correspon a l’òptica 
de la pertinença identitària, una mena de ciutadania comunitària o cultural, 
sense la qual no es pot entendre la personalitat individual de cadascú. Sota 
aquesta perspectiva es prioritza el factor cultural, no només com a definitori 
del comportament de persones i grups, sinó en especial com a proveïdor de 
significat per a la vida de cadascú i, en definitiva, com a element fonamental 
en la construcció de la identitat. De tota manera, els conceptes de cultura i 
d’identitat tenen una gran dosi d’ambigüitat i resulten força difícils d’atrapar, 
però això no impedeix que aquesta ciutadania aporti un món de significat, un 
sentit, a la vida de moltes persones que no se senten atretes per la noció ante-
rior, restringida a la pertinença a un estat. 

La tercera perspectiva de la ciutadania és la cosmopolita o global. Significa 
el desplegament d’un conjunt de competències, actituds i valors orientats a la 
convivència en societats plurals, obertes i dinàmiques, amb un horitzó o escala 
global. En realitat, es tracta d’un concepte molt dèbil des del punt de vista 
jurídic però molt potent des d’una perspectiva pedagògica. L’horitzó normatiu 
de la ciutadania global està definit, tot i les seves limitacions, per la Declaració 
Universal dels Drets Humans, tutelats per una organització mundial com a 
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garant de la pau i la seguretat, darrere de les Nacions Unides. En realitat, no 
deixa de ser una proposta farcida d’entrebancs en tots els àmbits (econòmic, 
financer, polític, cultural, etc.), però també des del punt de vista ideològic, 
tant per part dels defensors d’un sol model de progrés i d’ordre mundial, que 
tenen Occident de referent, com per part dels relativistes més radicals, contra-
ris a la comunicació i la relació entre les cultures i les civilitzacions. 

La ciutadania enfocada com a instrument de relació amb l’estat (la prime-
ra noció) i la ciutadania entesa com a sentiment de pertinença cultural (la se-
gona) presenten tensions per encaixar en una societat globalitzada. La primera 
perquè els fets superen les restriccions estatals, per pressió externa i, com el cas 
de Catalunya i molts altres territoris, per pressions internes. La segona perquè 
un món globalitzat tendeix a una certa uniformització o homogeneïtzació, 
suplantadora o simplement anul·ladora de les singularitats particulars de cada 
nació. En contrapartida, la defensa de la ciutadania cosmopolita és complicada 
de mantenir perquè el seu fonament jurídic, la Declaració dels Drets Humans, 
no té la força vinculant d’un contracte entre ciutadans i l’estat, ja que no exis-
teix una contrapart que garanteixi l’aplicació d’aquest pacte: les institucions 
transnacionals o supranacionals (per evitar el mot internacional) no estan en 
condicions d’exercir aquesta funció, i en un termini curt de temps no podran 
arribar a fer-ho —com ara la Unió Europea, amb un camí tortuós per aconse-
guir un passaport europeu, per exemple—. A més, el sentiment d’adscripció a 
una ciutadania global, universal o planetària, des del punt de vista identitari, 
és encara molt feble, precisament per la manca de satisfaccions emocionals i 
materials que comporta aquesta pertinença a una identitat d’escala mundial 
tan imprecisa i tan allunyada dels problemes quotidians, per no esmentar les 
reticències que genera a molta gent acceptar dictàmens que vinguin de lluny.

Però hi ha una segona font de conflictes en la comprensió del concepte 
d’educar per a la ciutadania, derivada de la confusió amb l’educació cívica o 
civisme. Tot i que sovint només es tracta d’una qüestió merament nominal, en 
el fons existeixen diferències importants derivades de concepcions ideològi-
ques oposades, que provenen de les dues maneres d’entendre el civisme i el 
constitucionalisme en matèria educativa, com veurem tot seguit amb el cas 
espanyol.

En definitiva, la imprecisió, ambigüitat o polisèmia del mot ciutadania 
complica molt la seva incorporació a la tasca educativa. A l’escola li cal una 
certa claredat de continguts i una descripció més o menys acurada de les com-
petències associades al seu aprenentatge. Ningú no s’imagina, per exemple, 
una situació semblant amb altres continguts curriculars, com ara les matemà-
tiques, les ciències o la llengua, tot i els atacs constants que en aquest cas pu-
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guin patir les llengües minoritzades. Fins i tot les competències de caràcter 
artístic gaudeixen d’un consens important, entre els professionals del sector, a 
l’hora de definir el grau d’assoliment en cada un dels nivells escolars. No passa 
el mateix amb la competència ètica i ciutadana.

Educació cívica i educació per a la ciutadania: la distància amb Europa

Amb un diagnòstic ràpid, l’educació per a la ciutadania a Espanya respon fi-
delment a les oscil·lacions de progrés i retrocés que ha experimentat el sistema 
educatiu espanyol, i segurament la societat espanyola en general, en els darrers 
anys. Pel que fa a aquesta matèria, i assumint el marc conceptual expressat en 
el punt anterior, es produeix una distorsió important amb la introducció del 
concepte de civisme, segrestat i defensat com a bandera per la dreta política 
més rància.

La defensa de l’educació cívica, entesa com a mecanisme de connexió amb 
la comunitat immediata, recull l’interès per la urbanitat, els bons costums, les 
virtuts públiques, i queda inclosa en altres conceptes com patriotisme, cons-
ciència nacional, i la suma de tots en el patriotisme constitucional. L’aparició 
d’aquest terme, i la bona acollida entre la classe política espanyola des de 2000, 
significa un punt crucial en el debat sobre el desenvolupament de l’educació 
per a la ciutadania en la legislació espanyola. El concepte habermasià de pa-
triotisme constitucional va ser interpretat de manera divergent pels dos partits 
majoritaris espanyols, que el van anar incorporant als discursos respectius. En 
un primer moment, després de la seva elecció com a secretari general del PSOE, 
José Luis Rodríguez Zapatero va suggerir el 2001 l’adopció d’aquest concepte 
per construir un estat que conjugués la igualtat dels individus davant la llei 
amb la realitat plurinacional d’Espanya, un model pensat més a partir del «de-
mos» (poble) que de l’«etnos» (cultura o nació). 

La idea va animar el debat teòric entre els filòsofs del moment, però sobre-
tot va empènyer de manera ràpida el Partit Popular, amb majoria absoluta en 
el Parlament espanyol, a incloure-la en la ponència política del seu XIV Con-
grés Nacional de 2002 i en el programa electoral de 2004, signats pel llavors 
candidat Mariano Rajoy. La vinculació de patriotisme, constitució i compli-
ment de l’ordre quedava ben relligada, sobretot a propòsit de la lluita política 
contra ETA, i ha anat emergint en la darrera dècada amb referències al na-
cionalisme no espanyol, sota la bandera del front constitucionalista, traduït en 
la primera reforma Wert com a civisme i constitucionalisme, com veurem 
aviat.
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L’assignatura pendent del constitucionalisme espanyol, d’aconseguir una 
vertebració satisfactòria de la realitat plurinacional, es concep de manera molt 
diferent a banda i banda de l’arc parlamentari: per als uns, de manera tímida, 
s’intenta aconseguir una articulació pseudofederal; per als altres, amb una de-
fensa més vehement, es busca una recentralització de competències i un rellan-
çament de l’orgull patriòtic espanyol. Aquesta dicotomia en la interpretació 
del patriotisme constitucional significa l’origen de la distància ideològica que 
més endavant, amb el PSOE novament al poder el 2004, s’aguditzarà amb la 
incorporació de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania en la llei d’educa-
ció de 2006. No és lloc aquí per reproduir la polèmica, més mediàtica i parti-
dista que pedagògica, que va sacsejar la societat espanyola entre 2005 i 2011 al 
voltant de la nova assignatura. El debat el centrem ara en què entenien per 
constitucionalisme les dues parts enfrontades: 1) adhesió a un conjunt de prin-
cipis necessaris que regulen la vida en comú o, per dir-ho més clarament, cons-
titucionalisme en abstracte, i 2) adhesió a la lletra escrita del text constitucional 
(cosa que per a alguns seria més aviat fonamentalisme constitucional), una 
adhesió indiscutible al que disposa la lletra, i no l’esperit, de la Constitució 
espanyola de 1978, sense més consideracions abstractes.

Per descomptat, el model 1 invoca la necessitat d’apostar per un sistema 
educatiu capaç de formar ciutadans compromesos amb els valors constitu-
cionals, però no aferrats a un text nacional concret (la Constitució espanyola, 
per exemple, o l’Estatut de Catalunya) sinó a un concepte de ciutadania de 
caràcter cosmopolita, d’abast mundial. Aquest model està més en sintonia 
amb descriptors com ara educació democràtica o per a la democràcia, educació 
en drets humans, educació per a la ciutadania democràtica, necessàriament des 
d’un enfocament crític i transformador. El model 2 se cenyeix, per la seva ban-
da, a un entrenament en aquelles habilitats que es consideren imprescindibles 
per al bon govern de la cosa pública, amb un marcat caràcter jurídic o institu-
cional (vegeu l’apartat anterior), com va recollir el Partit Popular en el seu 
programa electoral, guanyador a les eleccions de 2011: «Elevarem la formació 
cívica dels alumnes, substituint l’assignatura Educació per a la ciutadania per 
una altra el contingut de la qual estigui basat en l’aprenentatge dels valors 
constitucionals i en el coneixement de les institucions espanyoles i europees».14

La tímida reforma educativa iniciada pel govern socialista, per mitjà de la 
llei d’educació de 2006 (LOE) en resposta a la llei no aplicada aprovada el 

14 . Podeu resseguir la citació sencera a la pàgina 85 del programa electoral del Partit Popular: Lo que 
España necesita. Programa electoral de las elecciones generales de 2011. Disponible a: http://bit.ly/tT7PSt 
(accés: 12 de desembre de 2012).
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2002 pel Partit Popular (LOCE), creava una matèria específica d’educació per 
a la ciutadania. Això suposava un gir important respecte de l’enfocament cur-
ricular anterior, el de la llei de 1990 (LOGSE), que recollia els seus continguts 
dins dels anomenats eixos transversals, els quals tenien la funció de comple-
mentar les clàssiques matèries curriculars. La LOGSE ja havia reconegut la 
importància dels valors i les actituds de naturalesa ètica com a part inseparable 
dels continguts educatius, juntament amb els conceptes que s’aprenen i les 
habilitats i estratègies per aplicar aquests coneixements. 

Més enllà d’aquesta qüestió, el que pretenia la LOGSE era superar un 
plantejament metodològic memorístic i fer-lo més pràctic, en el qual els 
conceptes apresos havien de ser aplicats per mitjà de tècniques específiques i 
procediments adequats, sempre amb una intencionalitat explícita. Aquesta 
tríada entre conceptes, procediments i actituds donava també un triple valor 
als continguts educatius: un valor intrínsec als mateixos conceptes, un valor 
pràctic d’aplicació, i un valor ètic en la intenció d’aplicar-los. Tot plegat exi-
gia atendre el vessant ètic i moral de la transmissió educativa, sota el supòsit 
que no hi ha contingut neutral i que tota transmissió educativa comporta 
una orientació de valor, volguda o no, intencional o no, conscient o incons-
cient. Qualsevol contingut educatiu, per tant, porta aparellada una càrrega 
de valor, com finalment va arribar a reconèixer el mateix ministre Wert15 
(vegeu també nota 16 d’aquest capítol).

Amb la perspectiva transversal, a més, la llei de 1990 reconeixia un cert 
impediment de modificar profundament el currículum escolar. El coneixe-
ment en matèries segmentades no respon a la manera com ens enfrontem a la 
realitat, que sol ser holística i integradora. De fet, per resoldre problemes, ac-
tivem un seguit d’estratègies diverses (comunicatives, cognitives i resolutives) i 
busquem i posem en acció coneixements d’àmbits diferents (matemàtics, lin-
güístics, científics, artístics, etc.). Els eixos transversals de la llei de 1990 prete-
nien suplir o complementar els aprenentatges adquirits en cada una de les as-

15 . «No pretendo que la educación sea un mundo al margen de la ideologia». Entrevista concedida 
al diari El País (16 de desembre de 2012): http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/15/actuali-
dad/1355600062_708665.html (accés: 17 de desembre de 2012). Potser perquè no és un expert en 
educació, el ministre Wert ha canviat en poc temps d’opinió sobre aquesta matèria. També podeu con-
sultar altres informacions anteriors d’aquest estil: «Wert da un giro ideológico a Educación para la 
Ciudadanía», El País (18 de maig de 2012). Disponible a http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/18/
actualidad/1337372224_754584.html (accés: 12 de desembre de 2012). «El Gobierno sustituye Educa-
ción para la Ciudadanía por una asignatura “libre de temas controvertidos”». ABC, disponible a www.
abc.es/20120131/sociedad/abci-educacion-civica-constitucional-201201311632.html (accés: 12 de de-
sembre de 2012).
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signatures del pla d’estudis. Com és conegut, allò va ser un fracàs rotund, en 
termes generals, sobretot perquè aquells eixos incidien especialment en els as-
pectes de més transcendència ètica: educació ambiental, educació intercultu-
ral, educació contra la violència de gènere, etc. Tots ells considerats aliens a la 
tradició clàssica de la transmissió educativa o, dit en altres paraules, continguts 
secundaris o marginals que molts sectors criticaven, des de les files docents i 
també les famílies, com a impropis de l’escola. Es podia sentir, i encara ara 
ressona, que això és pura ideologia que ha de quedar fora de les parets de les 
escoles. Un desencert absolut, ja que el coneixement del món implica necessà-
riament problematitzar la realitat, que suposarà adoptar un punt de vista crític 
i activar iniciatives per transformar les condicions de vida, si no és que adop-
tem un model 2, on només mana la repetició calcada per mitjà de mecanismes 
d’inculcació ideològica, que només pretenen mantenir l’ordre establert o recu-
perar privilegis perduts.

Per tant, el resum és el següent: 1) la llei d’educació de 1990 (socialista) es-
tablia la integració curricular dels temes ètics i ciutadans de manera transver-
sal, tot i que de manera incompleta i costosa; 2) la reforma educativa de 2002 
(a instàncies del govern del Partit Popular) eliminava aquells eixos transversals 
i també els valors explícits associats als continguts; 3) la llei de 2006 (socialista) 
instaurava, seguint les directrius europees, un model curricular per competèn-
cies, inclosa la competència social i ciutadana, i creava una assignatura especí-
fica, amb el nom d’Educació per a la ciutadania i els drets humans (un afegit 
certament poc convenient), i impulsava programes de formació paral·lels, i 4) 
la reforma Wert iniciada el 2012 ens fa tornar a la misèria curricular anterior, 
per comparació a Europa, on l’educació per a la ciutadania, amb diferents de-
nominacions i formats, gaudeix de bona salut.

En la primera compareixença a la Comissió d’Educació del parlament es-
panyol, i en la línia de mantenir el programa electoral del Partit Popular, el 
ministre Wert ja va anunciar les seves intencions. En aquella declaració sorpre-
nia que, després d’un balanç «francament preocupant», el ministre anunciés 
un paquet de cinc grans reformes del sistema escolar que poc tenien a veure 
amb el diagnòstic fet: estatut docent, autonomia de centres, reforma de la se-
cundària, bilingüisme espanyol-anglès i educació per a la ciutadania. Sobre 
aquesta última, la seva voluntat era substituir l’assignatura vigent des de 2006 
per una de nova creació, anomenada Educació cívica i constitucional: «lliure 
de qüestions controvertides i susceptibles d’adoctrinament ideològic. [Una as-
signatura] rellevant perquè [...] crec que l’educació té una funció essencial, i és 
la d’aconseguir formar ciutadans lliures i responsables, amb capacitat per ser 
subjectes actius de la nostra societat democràtica. Sens dubte aquesta nova Edu-
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cació cívica i constitucional servirà aquesta finalitat, i no cap altra»16 (atenció a 
la cursiva; vegeu també notes 14 i 15). Aquella compareixença a la Comissió 
d’Educació del parlament espanyol va estar farcida de greus contradiccions i 
d’errors descomunals amb material fals per defensar els seus arguments,17 pot-
ser recordant els seus temps d’opinador professional en tertúlies mediàtiques.

En un cert moment, entre març i abril de 2012, pel fet que el canvi de de-
nominació requeria un canvi en la llei, el govern havia anunciat una revisió 
dels continguts de l’assignatura, sense canviar-li encara el nom, que les edito-
rials haurien d’introduir per al curs 2012-2013. Aquestes modificacions com-
bregaven amb la línia que havia proposat en el seu dia la Conferència Episco-
pal espanyola, i donaven alguna idea de per on podien anar les coses amb la 
nova assignatura:

• Se suprimien alguns dels continguts recollits en la Declaració Universal 
dels Drets Humans, com el reconeixement de la diversitat en els models 
familiars i en l’orientació sexual. A més, s’eliminava l’estudi de les causes 
que originen la violació dels drets humans, la desigualtat al planeta i la 
desigualtat de gènere, fins i tot suprimint la situació de les dones en les 
causes de la pobresa.

• S’hi afegien continguts relatius al paper de l’economia privada en la so-
cietat, es vinculava la ciutadania a la pertinença jurídica a l’estat, i se 
sotmetia el debat sobre biotecnologia a les directrius morals, en clares 
al·lusions a l’avortament i la recerca amb cèl·lules mare. 

La justificació ideològica donada pel ministre no ajudava precisament a 
calmar els ànims en aquest terreny. En aquella primera compareixença, el mi-
nistre havia justificat les futures reformes relatives a l’estatut docent, a l’auto-
nomia de centres i als canvis en secundària aportant dades (discutibles però 
dades, en definitiva) de fracàs escolar, abandonament escolar prematur i rendi-
ment baix en els resultats dels estudis PISA, tot amanit amb les d’atur juvenil 
i sobre l’excessiva despesa per alumne (vegeu la nota 11 sobre el nyap tècnic que 
va suposar aquell argumentari). Amb tot, aquesta base més o menys empírica 

16 . Wert, José Ignacio. 2012. «Comparecencia en el Congreso del ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, de líneas generales en educación y deporte». Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Disponible a: http://bit.ly/w4z2kH (accés: 10 de juny de 2012). La cursiva de la citació no apareix a 
l’original.

17 . «Wert miente para justificar la eliminación de Ciudadanía». Público (2 de febrer de 2012). Dis-
ponible a: www.publico.es/espana/419918/wert-miente-para-justifcar-la-eliminacion-de-ciudadania (ac-
cés: 12 de desembre de 2012).

14544_leducaciounaquestiodestat_4es.indd   182 08/03/13   10:56



principis i horitzons de l’educació: una visió prospectiva 183

i objectiva desapareixia quan es tractava de defensar la proposta de substituir 
l’assignatura d’Educació per a la ciutadania. En altres paraules, la reforma de 
l’assignatura i la seva posterior eliminació no es fonamentaven en una ava-
luació rigorosa amb dades empíriques sobre el grau de compliment dels objec-
tius buscats en el seu moment, sinó que es liquidava l’assumpte amb un parell 
d’arguments de tipus ideològic, com no podia ser d’una altra manera.18

Més endavant, amb els primers esborranys formals presentats el maig de 
2012, el nom proposat per a l’assignatura seria el d’Educació cívica i emprene-
doria. El canvi no és petit: queia la referència constitucional i apareixia per 
primer cop l’emprenedoria, una alegria compartida pel govern de la Generali-
tat. En aquell esborrany, després retirat, es podia trobar una primera frase al 
preàmbul certament demolidora: «La educación es el motor que promueve la 
competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel edu-
cativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de 
afrontar los desafíos que se planteen en el futuro».19 La repetida apel·lació a la 
competitivitat, dos cops en tres línies, determinava l’orientació de la proposta 
de llei, com analitzarem a l’epíleg del llibre.

L’avantprojecte presentat a primers de desembre de 2012 als consellers de 
les comunitats autònomes encarregats de temes educatius, reunits en la Con-
ferència Sectorial d’Educació, introduïa canvis encara més profunds en aquest 
àmbit: eliminava definitivament l’assignatura a educació primària i instal·lava, 
com a obligatòria, la de Religió o Valors ètics, a triar per les famílies; a secun-
dària es feia el mateix, ja que s’eliminava també l’assignatura, s’obligava a fer 
Religió o Valors ètics, i apareixia una optativa amb el nom d’Iniciació a l’acti-
vitat emprenedora i empresarial, que recollia l’esperit real de la reforma Wert. 
De manera residual, disposava que l’educació cívica i constitucional s’hauria 
de treballar a totes les matèries, sense concretar ni horaris ni continguts espe-
cífics, i encara menys establia la necessitat que fos avaluada. Per tant, quedava 
suprimida ja del tot qualsevol referència a l’educació per a la ciutadania, però 
a més també eliminava l’assignatura sobre educació cívica i constitucional, una 
altra promesa incomplerta del programa electoral del seu partit.

Posades així les coses, sembla evident que s’han seguit dos models clara-
ment enfrontats en el tractament educatiu de les competències ètiques i ciuta-
danes. D’una banda, la legislació educativa espanyola anterior a 2012, amb un 
bon nombre d’iniciatives socials i educatives, reflectien la implantació del mo-

18 . Vegeu més consideracions a la part final de llibre.
19 . El text, ja retirat, encara es pot trobar en alguns servidors: www.feteugt.es/data/images/2012/

Lomce/COManteproyecto_lomce_25_9.pdf (accés: 12 de desembre de 2012).
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del 1, del constitucionalisme cosmopolita, que és el que domina a Europa, com 
veurem a propòsit de l’informe Citizenship Education in Europe de 2012. D’al-
tra banda, la reforma del Partit Popular planteja novament canvis radicals, que 
s’acosten al model 2, el del fonamentalisme constitucional.

Tot el procés de reforma és un despropòsit i un atemptat a la intel·ligència 
col·lectiva, com recollirem al final del llibre, però en el tema de l’educació per 
a la ciutadania s’ha arribat a nivells esperpèntics i que deixen en mala situació 
el sistema educatiu espanyol en comparació d’Europa. Deu haver alleujat les 
inquietuds de la dreta més rància i de les cúpules episcopals, i evidentment ha 
despertat tota l’oposició dels sectors progressistes, però les dades indiquen que 
el sistema educatiu espanyol s’allunya novament del que està succeint a Euro-
pa. Si en l’articulat de la llei de 2006 semblava que Espanya s’acostava molt 
tímidament a Europa en aquest aspecte, la decisió dels actuals governants con-
servadors sembla situar el sistema espanyol en el camí oposat. En el desplega-
ment legislatiu posterior de la llei de 2006, s’establia que l’educació obligatòria 
havia de perseguir el desenvolupament de la competència social i ciutadana en 
els nois i les noies. Com hem anat veient, aquesta competència transcendia el 
que coneixem per civisme (coneixement de les normes d’urbanitat) i constitu-
cionalisme (coneixement dels mecanismes i institucions democràtiques que es-
tableix la carta magna), expressions que inundaven inicialment les propostes 
ministerials. El fons de la qüestió no es resol, per descomptat, amb un canvi 
nominal o curricular, sinó que exigeix un tractament integral mitjançant un 
conjunt de mesures que acompanyen la implementació estrictament curricular: 
formació del professorat, incentivació de la participació d’alumnes i famílies, 
activitats de projecció comunitària, etc. Òbviament, les retallades econòmiques 
des de 2009 han contribuït a eliminar també aquest conjunt d’iniciatives.

Les intencions del ministre, que parla en boca de la FAES20 (el tanc ideolò-
gic del Partit Popular), situa Espanya en una tessitura internacional complica-
da. La tendència general a Europa s’inclina cap a un constitucionalisme d’or-
dre cosmopolita, que atén en primer lloc el desenvolupament de la capacitat 
crítica i el coneixement dels drets humans, des d’una perspectiva de promoció 
de la tolerància i de superació de tot tipus de discriminacions (incloses les 
d’ordre homòfob, xenòfob i misogin). En clara oposició a això, el que proposa 
la reforma Wert gira cap a un constitucionalisme de mirada estreta, centrat en 
una visió patriòtica en clau espanyolista i limitant l’horitzó dels drets a allò que 

20 . Consulteu el document Quiroz, José Luis González. 2008. «¿Educación para la ciudadanía o 
atentado a la democracia?». Disponible a: www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2217/265-284_
JL_GONZALEZ.pdf (accés: 12 de desembre de 2012).
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estableix la lletra de la Constitució de 1978. Aquest fonamentalisme constitu-
cional allunya Espanya de qualsevol possibilitat d’acostament a una cultura 
democràtica europea compartida. Probablement, cap intervenció de caràcter 
econòmic o financer rescatarà Espanya del marasme intel·lectual a què ens 
veurem empesos si s’imposen aquestes tesis neoconservadores.

L’educació per a la ciutadania a Europa

L’últim informe sobre el tema que ens ocupa, presentat per Eurydice el maig de 
2012,21 aporta dades interessants sobre com el continent està abordant des de l’e-
 ducació escolar el tractament de les competències relacionades amb el desenvo-
lupament d’una cultura democràtica, que inclou aspectes vinculats a: el civisme 
i la convivència pacífica; la consciència de pertinença a una comunitat nacional 
i europea; l’acostament als valors universals, expressats en els drets humans; la 
tolerància i el tracte igualitari entre sexes; el compromís amb la comunitat glo-
bal, i la capacitat crítica per transformar les condicions de vida. Aquesta tasca, 
encarregada a l’escola, no es du a terme únicament en el terreny curricular, 
sinó que exigeix un conjunt de mesures que arriben a la vida democràtica en 
els centres escolars i la implementació d’actuacions vinculades amb la comuni-
tat que envolta l’escola, juntament amb accions dirigides a incrementar la par-
ticipació de les famílies, el lideratge dels equips directius i la formació del 
professorat.

Encara que el nom no fa la cosa, en el context de l’Any Europeu de la Ciuta-
dania a través de l’Educació, Eurydice ja havia publicat, el 2005, el primer in-
forme sobre la matèria amb un títol ben explícit: Citizenship education at school 
in Europe. La raó d’aquell informe va quedar recollida en el seu preàmbul: 
«L’educació per a la ciutadania, que inclou l’aprenentatge dels drets i deures 
dels ciutadans, el respecte pels valors democràtics i pels drets humans, i la im-
portància de la solidaritat, la tolerància i la participació en una societat demo-
cràtica, està considerada com un instrument perquè nens i joves esdevinguin 
ciutadans responsables i actius».22 Convé parar atenció a les dues últimes pa-

21 . «Citizenship education in Europe». Brussel·les: Comissió Europea, 2012. Disponible a: http://
eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf (accés: 12 de desem-
bre de 2012).

22 . «Citizenship education at school in Europe». Brussel·les: Comissió Europea, 2005. Disponible 
a: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/archives/054EN.zip (ac-
cés: 12 de desembre de 2012). La citació es pot trobar a la pàgina 3.
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raules de la citació i també no perdre de vista el matís que s’ha introduït en el 
títol de la versió de 2012, amb l’eliminació de la referència a l’escola, ja que ara 
s’assumeix l’important paper de la comunitat escolar, no només en clau d’as-
signatura, i del context extern per aprofundir en aquest àmbit.

L’afirmació extreta del text de 2005 traçava una aposta per un model edu-
catiu clarament decantat cap a un constitucionalisme en abstracte, d’ordre 
cosmopolita, que intentava marcar distàncies amb els patriotismes constitu-
cionals de via estreta. Aquell informe recollia algunes contradiccions i una 
certa pobresa de resultats en el cas d’Espanya. Per començar, Espanya era dels 
pocs països europeus que no havien desenvolupat una legislació específica so-
bre això i, a més, l’educació per a la ciutadania no tenia un reflex curricular 
singular, ja que quedava integrada en els continguts de l’àrea de socials; per 
acabar, no es definia un model formatiu adequat per al professorat en aquest 
camp. Curiosament, es destacava el model de cultura democràtica existent a les 
escoles espanyoles, hereu de la llei socialista de 1983, que creava els consells 
escolars i fomentava, amb aquest mecanisme, la participació de professorat, 
famílies i alumnes en la governança dels centres educatius. 

El 2012 la situació va canviar considerablement. De manera resumida, l’in-
forme afirma que «l’educació per a la ciutadania és un dels mitjans principals per 
mitjà del qual els països europeus ajuden els joves a adquirir les competències 
social i ciutadana que necessitaran en la seva vida futura».23 S’hi arriba, a aquest 
ambiciós objectiu, després d’abordar quatre fronts: presència de l’educació per a 
la ciutadania en els currículums escolars, cultura democràtica en els centres edu-
catius, lideratge dels equips directius i formació del professorat, i avaluació cohe-
rent dels aprenentatges i seguiment per part de les autoritats acadèmiques. La 
qüestió més complexa, i que presenta una gran variabilitat, fa referència al des-
plegament curricular, on s’apunten tres tendències: com a assignatura indepen-
dent, com a continguts inserits en altres àrees o com a tema transversal.

Com una assignatura independent, amb continguts propis i susceptible de 
ser avaluada, a vint països es fa aquesta oferta, amb durades i denominacions 
ben diverses. La casuística és molt variada i resulta interessant repassar-la per 
confirmar el que hem recollit a l’apartat anterior, sobre la polisèmia i la impre-
cisió dels mots. A Croàcia s’anomena Política i economia; a Eslovènia, Educació 
ètica i per a la ciutadania (secundària superior); a Eslovàquia, Ciència ciutadana 
(traducció literal de Citizenship Science); a Finlàndia, Estudis socials (secundà-
ria); a França, Ètica (primària) i Educació cívica (secundària); a la Gran Breta-

23 . Op. cit., pàg. 97.
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nya, Ciutadania; a Grècia, Civisme i estudis socials; a Lituània, Bases de la 
ciutadania (només a secundària); a Luxemburg, Educació cívica (també a se-
cundària); a Polònia, Coneixement de la societat (secundària); a Portugal, For-
mació cívica (primària i secundària); a Romania, també Educació cívica i, com 
a optatives, Educació europea o Educació intercultural (segons el nivell educa-
tiu); a Turquia, Ciutadania i democràcia, i a Xipre, Educació social i cívica.

Quant a l’avaluació de l’assignatura, per a la majoria de països l’assignatura 
forma part de l’avaluació al final de l’etapa, menys a Anglaterra, Finlàndia, 
França, Grècia, Noruega i Portugal, on no sempre suspendre l’assignatura pot 
tenir repercussions per passar de curs. A més, a la diversitat de noms hi acom-
panya la variació en el nombre total d’hores que hi dedica cada sistema, com 
expressa la figura 60.

França, Espanya i Portugal encapçalen l’ordre per hores acumulades en les 
tres etapes educatives, amb un repartiment equilibrat a França i Portugal, i no 
tant a Espanya, que dóna més pes a l’assignatura al final de l’educació escolar,  
un tram on destaca per sobre de la resta de països europeus. De tota manera, 
les xifres són realment minses i certament podem parlar d’un tractament resi-
dual i molt minoritari en el conjunt dels sistemes europeus.

Per a la segona opció, com a continguts integrats en alguna o algunes assig-
natures ordinàries de la resta de la programació escolar (socials, història, llen-

Figura 60 . Hores de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, o equivalent
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gües, etc.), l’informe explica que és present en la majoria dels sistemes euro-
peus al llarg de tota l’escolaritat obligatòria, excepte a Portugal, Gal·les i 
Liechtenstein, que no ho treballen; a Dinamarca només és present en alguns 
cursos, igual que a Irlanda, Grècia i Escòcia. Aquest era l’enfocament més antic 
potser en tots els sistemes educatius, que normalment a l’àrea de socials ja te-
nien en compte continguts vinculats a les normes fonamentals de la societat 
democràtica, drets i deures, i funcionament institucional de l’estat (poders le-
gislatiu, executiu i judicial, estructura de l’estat, etc.). En aquesta opció, l’ava-
luació forma part del conjunt de l’assignatura o àrea on queden inclosos aquests 
continguts, i és difícil seguir exactament què s’hi fa, però tot apunta que són 
habilitats o coneixements que no tenen un tractament diferenciat, ni en meto-
dologia ni en criteris d’avaluació, de manera que fins i tot poden passar desa-
percebuts per als mateixos alumnes.

Pel que fa a la tercera opció, l’informe de 2012 recull que és present en els 
documents declaratius de tots els sistemes educatius europeus: «L’enfoca-
ment transdisciplinari ha guanyat impuls probablement sota la influència 
del marc europeu per les competències clau introduïdes el 2006, que inclo-
uen les competències socials i cíviques». En una bona part, consta com una 
de les vuit o nou competències bàsiques que els alumnes han d’assolir durant 
l’educació obligatòria, i en la resta com un objectiu general del sistema, sen-
se especificar-ne detalls, com a Alemanya, Anglaterra, Holanda, Dinamarca, 
Suècia i Eslovènia, entre d’altres. En aquest cas, però, no tots els països con-
sideren que aquesta competència sigui motiu d’avaluació. De fet, Espanya 
també introduïa aquesta competència en la llei de 2006, però ja feia tard 
amb la introducció d’una assignatura independent, una tendència que co-
mençava a perdre terreny a Europa a favor de l’enfocament competencial de 
tall transversal. 

Resulta interessant observar com molts països combinen les tres tendèn-
cies, com el cas d’Espanya abans de la reforma Wert, amb l’assignatura d’Edu-
cació per a la ciutadania i els drets humans, tant a primària com a secundària 
bàsica, a més de mantenir continguts propis en altres assignatures (coneixe-
ment del règim constitucional, drets i deures, etc.), i l’establiment de la com-
petència social i ciutadana com una de les competències bàsiques en l’educació 
obligatòria, que hauria de ser avaluada, un aspecte pendent en el sistema es-
panyol. 

El que resulta destacable, però, és l’orientació que els països europeus 
adopten en els objectius plantejats a l’àmbit general de la competència en 
ciutadania. Referent a això, l’informe els agrupa en quatre blocs:
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• Desenvolupament de la cultura política (coneixement dels fets bàsics i 
comprensió de conceptes clau), que en alguns països inclou drets hu-
mans, institucions polítiques, drets i deures de la ciutadania, i reconeixe-
ment de l’herència cultural, entre d’altres. Correspon a la visió jurídica o 
institucional, que hem analitzat al primer apartat d’aquest capítol, i en-
caixa de ple en una assignatura de civisme i constitucionalisme.

• Adquisició del pensament crític i la capacitat d’anàlisi, que alguns països 
amplien amb el coneixement i l’avaluació d’informació sobre temes so-
cials i polítics. Aquests continguts ja superen els del nivell anterior i bus-
quen una problematització de la realitat, per mitjà de la introducció de 
temes socialment controvertits, sobre els quals no existeix consens (avor-
tament, eutanàsia, matrimonis entre homosexuals, investigació amb cèl-
lules mare, etc.), per ser analitzats i valorats pels alumnes, uns continguts 
que generen pànic entre les files conservadores i eclesiàstiques, com s’ha 
demostrat amb la polèmica a Espanya.

• Desenvolupament de determinats valors, actituds i comportaments (sen-
tit del respecte, la tolerància, la solidaritat, etc.), un àmbit que inclou 
continguts relatius al coneixement i respecte mutus, la interculturalitat, 
la identitat de gènere, etc. La dimensió pedagògica d’aquest bloc té una 
orientació clarament transnacional i cosmopolita, amb un interès per 
formar persones obertes i adaptades a un entorn canviant. Tampoc no 
són continguts que agradin a tothom, ja que es considera que són propis 
de la família i no de l’escola, com argumentava el govern de la Generali-
tat de CiU el 2010 amb el canvi de nom de la conselleria, que substituïa 
l’anterior d’educació pel d’ensenyament.

• Estímul de la participació activa i el compromís en l’àmbit de l’escola i la 
comunitat, que reforcen i exemplifiquen els continguts anteriors tant pel 
que fa a la implicació en la governança dels centres educatius com en el 
desenvolupament de propostes de transformació per a la comunitat. En 
aquest bloc convé endevinar una voluntat per incidir en les condicions 
de vida de l’entorn i desenvolupar en els alumnes una responsabilitat 
envers els afers col·lectius.

En la majoria de països europeus s’aposta per un enfocament ampli, amb 
continguts conceptuals que abasten objectius dels quatre grups esmentats, tot 
posant l’èmfasi en la tolerància i la discriminació, la diversitat cultural, i el desen-
volupament sostenible, com els temes més comuns en el capítol de coneixe-
ments. Quant a les estratègies o eines procedimentals, la majoria de països im-
plementa programes per desenvolupar habilitats cíviques i comunitàries, socials, 
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comunicatives i interculturals. Per completar aquest tema, l’informe d’Eurydice 
incorpora les dades de l’enquesta ICCS 2009,24 plantejada a una àmplia mostra 
de professorat europeu per conèixer la seva opinió sobre els tòpics més rellevants 
en educació per a la ciutadania. Segons el parer del professorat dels vint-i-tres 
països europeus participants en l’enquesta, els dos objectius d’aquest àmbit hau-
rien de ser el coneixement dels drets humans i les responsabilitats (62,8%) i el 
desenvolupament del pensament crític i independent (57,8%), bastant per sobre 
del respecte al medi ambient (36,7%), les habilitats per a la resolució de con-
flictes (36%) o el coneixement de les institucions polítiques (31,1%), i molt 
lluny de la preparació per al futur compromís polític (4,4%). El professorat 
espanyol va presentar unes dades particularment diferents: encara que com-
partia els dos primers objectius esmentats en primer lloc, s’hi afegia el de reso-
lució de conflictes (57,5%), el respecte pel medi ambient (31,9%) i un impor-
tant interès pel combat contra el racisme i la xenofòbia (un 23,1%, enfront del 
16,2% de la mitjana europea).

La resta de l’informe d’Eurydice dedica les seves pàgines a la participació 
d’estudiants i famílies en la governança dels centres escolars, a la implicació dels 
estudiants en la societat i la comunitat, a l’avaluació de l’educació per a la 
ciutadania, i a la preparació i formació del professorat. Hi destaquen dues 
consideracions rellevants: d’una banda, la tasca curricular (en qualsevol de les 
tres modalitats o enfocaments exposats) perd tot el seu sentit si no va acompa-
nyada de mesures decidides en aquests aspectes; particularment, s’indica que 
l’educació democràtica i per a la ciutadania també s’ha de veure reflectida en la 
vida quotidiana dels centres escolars i en els seus mecanismes de gestió i gover-
nança. D’altra banda, l’èxit d’aquestes iniciatives està plenament vinculat al 
treball en equip del professorat, que han d’assumir aquesta tasca com un pro-
jecte estratègic de l’escola, i al lideratge que hi puguin exercir els equips direc-
tius, que han de facilitar la feina i actuar de motors de la innovació educativa.

Quant al paper del professorat, només cal esmentar la necessitat d’invertir 
en la seva formació permanent. Segurament fóra important també innovar en 
els formats o característiques que hauria d’adoptar aquesta formació, tot defu-
gint fórmules transmissives que no ajuden a una transformació de la realitat, 
com ara els cursos monogràfics. Resultaria més interessant fomentar els projec-
tes estratègics, com apunta Eurydice, acompanyats d’iniciatives de formació 
innovadores. Un exemple és el que va llançar el Programa d’educació en valors, 

24 . Estudi promogut per la IEA (vegeu la nota 13 del marc introductori). Podeu consultar l’informe 
a: www.iea.nl/iccs_2009.html (accés: 12 de desembre de 2012).
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de la Universitat de Barcelona, recollit a l’informe. El programa, sota el títol de 
Barcelona, aula de ciutadania (BAC) i dut a terme amb la col·laboració de l’A-
juntament de Barcelona, va permetre que un grup de professorat d’escoles 
públiques i privades de la ciutat, de tots els nivells educatius, participés en una 
formació reflexiva. A partir de l’experiència i dels coneixements personals dels 
participants, les activitats posaven en discussió precisament aquest bagatge 
previ i fomentaven la cerca d’alternatives educatives en àmbits fonamentals per 
al desenvolupament d’una ciutadania activa i responsable: l’economia, els mit-
jans de comunicació, l’administració de justícia, etc. El que es buscava era 
precisament la creació d’una massa crítica suficient per escampar aquesta ac-
tuació als centres docents, amb plena integració en l’entorn immediat (centres 
de lleure, equipaments culturals, associacions de veïns, etc.). Per descomptat, 
aquest tipus d’iniciatives requereixen temps i dedicació, i no poden ser impro-
visades alegrement, però la satisfacció obtinguda pels seus participants i els 
resultats pràctics i teòrics que en treuen tenen un impacte profund en la trans-
formació de la realitat educativa.25

Com recull l’informe Eurydice de 2012, un dels principals reptes del segle 
xxi és «transmetre el coneixement, les destreses i els continguts que els joves 
necessitaran per esdevenir ciutadans actius perquè puguin dibuixar el futur de 
les nostres societats democràtiques a Europa». En aquesta línia, les recomana-
cions que emanen de l’informe intenten posar les bases d’uns sistemes educatius 
que tinguin en compte aquest àmbit en els programes educatius, en l’organitza-
ció i governança democràtiques de les escoles i en la formació del professorat. A 
més, la tendència general, també seguint aquest informe, és que els models 
centralitzats cediran protagonisme a les escoles en la definició d’aquesta compe-
tència clau, en el marc d’augmentar l’autonomia dels centres educatius. Exacta-
ment, els quatre aspectes esmentats són els que la reforma Wert corregeix però 
en el sentit contrari que dicten aquestes orientacions, com acabarem de veure a 
la part final del llibre.

25 . Consulteu la pàgina 95 de l’informe europeu, on s’explica la dimensió del programa. Per conèi-
xer-ne més detalls, l’article següent en dóna més informació: Nomen, Jordi; Tey, Amèlia «Barcelona, 
Aula de Ciutadania: espacio y tiempo de educación no formal». Aula de Innovación Educativa, núm. 217, 
desembre de 2012, pàg. 43-46.
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Coda: a propòsit d’un despropòsit

El 10 de desembre de 2012, els rectors i les rectores de totes les universitats pú-
bliques espanyoles van emetre un comunicat conjunt per denunciar el dete-
riorament que ha experimentat la formació superior i la recerca avançada, mo-
tivats per la imminent aprovació dels pressupostos generals de l’Estat espanyol 
per al 2013. Després de reconèixer la complicada situació econòmica general, el 
comunicat instava a canviar la consideració que pesava sobre l’educació, dema-
nava que fos pensada més «com una inversió i no com una despesa» i alertava 
de les conseqüències immediates i futures per al conjunt de la societat. 

La disminució dels pressupostos generals de l’Estat per al 2013 en un 18% en edu-
cació superior, i en un 80% en les despeses no financeres en R+D+i, suposa un 
deteriorament irreparable del sistema d’R+D+i que, juntament amb la congelació 
de les plantilles de recursos humans, farà perdre al nostre país el tren del desenvo-
lupament tecnològic, en hipotecar la recerca i els avenços en la frontera del co-
neixement.1

La denúncia dels màxims responsables universitaris se sumava, així, a les 
manifestacions contràries a la proposta de modificació de la llei d’educació 
presentada pel ministre Wert, que a l’hora de tancar aquest llibre només tenia 
el rang d’avantprojecte abans de començar el tràmit parlamentari.2 En la part 
final d’aquest llibre ens hi volem referir de manera específica, a tenor sempre 
dels corrents europeus en educació.

1 . «Comunicat conjunt dels rectors i rectores de les universitats espanyoles: La universitat, garantia 
de futur». Disponible a: www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/12/020.html (accés: 20 de 
desembre de 2012).

2 . A final de 2012, moment de tancar aquest original, disposem de la versió beta del segon avant-
projecte que el ministre Wert va enviar a la Generalitat, que recollia l’exigència de considerar el català 
com a assignatura a la revàlida de batxillerat.
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En moments de crisi social i econòmica com el que estan travessant les 
societats occidentals del primer món, els ulls miren a l’escola com a esperança 
de futur per esquivar dificultats conegudes i plantejar noves possibilitats. Les 
economies empobrides d’Europa han viscut un procés d’intervenció per part 
dels poders financers. Com és ben sabut, aquests rescats han implicat impor-
tants cessions de sobirania, com ara en l’aprovació dels pressupostos, que que-
den pendents de la supervisió d’aquests poders, amb la qual cosa els governs i 
els parlaments dels països intervinguts perden capacitat real de decisió política. 
Això repercuteix directament en l’educació i altres serveis, relegats a un segon 
o tercer nivell de prioritats, per darrere del rescat als bancs i del manteniment 
dels privilegis. L’educació, després de dècades de creixements sostinguts, veu 
com els ajustos econòmics estan suposant una retallada important de la inver-
sió pública, que pot implicar un retrocés als nivells de dotze o quinze anys 
enrere en termes reals.

A Espanya, aquesta situació s’acompanya d’uns esdeveniments polítics 
que expliquen una història de trenta anys de progressos i retrocessos en edu-
cació. Així, des de la dècada de 1980, amb els primers governs nacionalistes a 
Catalunya i socialistes a Espanya, l’educació escolar ha estat patint les vacil-
lacions i titubejos que han marcat els canvis polítics d’aquí i d’allà. La refor-
ma educativa iniciada a mitjan d’aquella dècada pretenia posar els fonaments 
d’un canvi estructural que quedaria escapçat a mitjan de la dècada de 1990, 
atiada per forces externes al sistema educatiu però amb la inestimable ajuda 
proporcionada des de dins, tant pels administradors poc convençuts com per 
docents incrèduls. Aquella reforma era de profunditat i, per això mateix, va 
despertar inquietuds i va desvetllar molts recels, sobretot entre els privile-
giats, ja que apostava per un model escolar menys centrat en els continguts i 
més en els alumnes, més orientat a les competències i menys en els concep-
tes, i més decantat cap a l’equitat i l’equilibri que no pas a la competitivitat 
i l’exclusivitat. Tant els principis de descentralització com de comprensivitat, 
que hem estudiat a la segona part del llibre, abonaven aquesta línia, amb 
l’objectiu d’acostar les decisions al nivell més pròxim (creació de consells 
escolars amb importants atribucions) i de proporcionar una formació bàsica 
per a tothom entre els 3 i els 16 anys, una formació polivalent que servís per 
accedir a nivells acadèmics superiors (batxillerat i universitat), al món laboral 
(amb els recorreguts professionals posteriors) i a desenvolupar un projecte 
personal de vida prou satisfactori (com a preparació per a una ciutadania 
activa). No es tractava d’igualar a la baixa, com es va denunciar, sinó de pro-
porcionar les mateixes oportunitats a tothom amb un model educatiu adap-
tat a cada context.
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Molt aviat es va comprovar la influència de determinats corrents d’opinió 
i forces de poder (esperonats per crematístics interessos sectorials) que malda-
ven per recuperar sistemes més selectius i competitius, amb acusacions espú-
ries que s’apropiaven de la defensa de la cultura de l’esforç que la dreta va saber 
capgirar en benefici propi: no s’esforça qui sempre ho ha tingut tot regalat sinó 
qui té necessitats i vol aconseguir alguna cosa, com havien demostrat les lluites 
socials protagonitzades pels sectors populars i progressistes. Però aquest debat 
entre necessitats i esforç ens feia retornar a una consideració mercantilista de 
l’educació i totalment dependent de forces externes al propi sistema educatiu. 

Assistim ara a una nova onada reformista a Espanya per part d’un govern 
conservador. En rigor, té més aires de contrareforma i potser de restauració, 
amb la pretensió de recuperar i reinstal·lar valors caducs que, en realitat, només 
havien tingut èxit en la ment d’alguns nostàlgics. Els postulats que la inspiren 
se submergeixen en principis pedagògics retrògrads i sense cap mena de valida-
ció tècnica, a més de ser ideològicament perversos. Altre cop, l’educació torna 
a ser moneda de canvi dels governants de torn, legítimament elegits però amb 
poca autoritat moral per la manca d’intel·ligència política que han demostrat i 
per la ineptitud tècnica desplegada en els textos presentats per argumentar els 
seus propòsits.

La reforma afirma que es basa «en evidències i recull les millors pràctiques 
comparades», com explica l’apartat VI del preàmbul d’avantprojecte, atès que 
«l’objectivitat dels estudis comparatius [...] demostra l’estancament del sistema 
educatiu». Però ni la reforma fa servir proves ni recull les millors pràctiques 
reconegudes, justament tot el contrari. Això no obsta per afirmar que «el siste-
ma actual no permet progressar», tot i que des de la llei de 1990 el model vigent 
ha permès l’escolarització universal fins al 16 anys, la reducció lenta però pro-
gressiva de les taxes d’abandonament escolar, l’accés a la formació superior 
independentment de la procedència social i econòmica, l’augment dels nivells 
de rendiment acadèmic, l’increment de la participació en activitats de forma-
ció permanent i la incorporació dels universitaris espanyols en programes de 
recerca d’alt nivell, per esmentar-ne alguns resultats. De tota manera, s’insis-
teix que cal una reforma «basada en el sentit comú» (apartat V), un criteri que, 
precisament, cap governant amb «sentit comú» podria acceptar, si no és que 
considerem l’educació com un afer menor o marginal que no requereixi crite-
ris professionals i científics, i no només «sentit comú».

Com a conclusió del llibre, ens endinsarem en tres aspectes de la reforma 
Wert, com són el model lingüístic, el social i el pedagògic. Per descomptat, la 
llei planteja altres qüestions també importants, però ens hem volgut centrar en 
aquests a tall d’exemple per demostrar el nyap tècnic, el disbarat pedagògic i la 
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perversió ideològica de la reforma Wert. Sense voler anticipar res, es dibuixa 
una escola uniforme, elitista i nostàlgica que satisfà les aspiracions d’alguns i 
topa amb els interessos de la majoria de la comunitat educativa; una escola que 
novament caminarà d’esquena a Europa.

El model lingüístic: l’escola uniforme

Un dels aspectes de la reforma Wert que ha generat més commoció és l’atac 
frontal al model lingüístic de l’escola catalana. Com és conegut, des de fa dues 
dècades els nens i les nenes de Catalunya reben l’escolarització primerenca en 
català com a llengua troncal entre els 3 i els 8-10 anys, el període de consolida-
ció de les destreses comunicatives orals i escrites, i aprenen formalment la llen-
gua espanyola en qualitat d’assignatura obligatòria. A més, en els primers cur-
sos de primària també s’inicia l’aprenentatge oral de l’anglès. El model de 
conjunció lingüística, també conegut potser erròniament com d’educació bi-
lingüe o d’immersió lingüística, intenta que tots els alumnes s’escolaritzin en 
una mateixa llengua, sense excloure les llengües maternes respectives, i evita la 
segregació social per motius lingüístics. La reforma Wert es proposa eliminar 
aquest model de conjunció lingüística amb arguments partidistes i sense cap 
fonament pedagògic ni cap suport social. 

El model lingüístic de les escoles de Catalunya ha estat abastament estudiat 
i avaluat de manera permanent per part d’experts internacionals i nacionals.3 
En aquest sentit, els interrogants sobre la seva conveniència es poden agrupar 
en dues qüestions clau: 1) el model de conjunció interfereix negativament en 
els aprenentatges d’altres matèries (matemàtiques i ciències, sobretot), i 2) els 
alumnes escolaritzats en aquest model presenten un nivell de domini lingüístic 
inferior al dels alumnes amb un model monolingüe. Un tercer grup d’interro-
gants, com veurem més endavant, alerta si realment el model de conjunció fa 
avançar la normalització de la llengua minoritzada.

De fet, les dues primeres afirmacions arrosseguen un antic prejudici segons 
el qual el bilingüisme actiu, que no la diglòssia funcional (ús de llengües dife-
rents segons cada situació comunicativa), endarrereix les possibilitats d’apre-
nentatge dels alumnes, ja que el domini de cada llengua ocupa una part espe-
cífica del cervell i, per tant, això no deixa espai per poder desenvolupar altres 

3 . Un recull de recerques i estudis sobre els models d’immersió es pot trobar al portal de la Xarxa 
Telemàtica Educativa de Catalunya: www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_catala_immersio/
escrits (accés: 20 de desembre de 2012). 
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competències. La recerca recent ha capgirat del tot aquesta consideració i avui 
està plenament acceptat que una persona bilingüe, que usa de manera indistin-
ta les dues llengües independentment de la situació comunicativa, es troba més 
capacitada fins i tot per aprendre terceres llengües.4

La llengua té una importància triple en el sistema educatiu: com a matèria 
d’estudi, com a vehicle de transmissió de coneixements i com a instrument de 
relació social. En aquest debat, però, hi intervenen tres conceptes que convé 
tractar amb cura perquè contaminen els arguments pedagògics i acaben inter-
ferint les decisions polítiques: el de llengua materna, el de llengua pròpia del 
territori i el de llengua oficial o d’estat. A més, aquesta reflexió queda emmar-
cada per la història de relacions entre llengües veïnes i l’existència de llengües 
franques o de domini universal. 

La presència de la llengua materna en les activitats escolars, com reconeix 
la UNESCO de manera repetida, significa un pont de connexió important 
entre l’escola i la família, i el seu manteniment suposa un valor que cal defensar 
en el context d’una educació per a tothom.5 De fet, la defensa de la UNESCO 
prové del principi de conservació de les llengües minoritzades, amb estat o 
sense, que s’han vist dramàticament envaïdes per llengües emparades per estats 
potents. Però la composició demogràfica de les societats actuals ha alterat els 
arguments dels seus defensors. Així, per exemple, un barri com el Raval de 
Barcelona pot acollir desenes de llengües diferents, totes elles maternes en els 
nuclis familiars respectius; en aquest context, des d’un punt de vista tècnic, 
seria un despropòsit intentar convertir-les en llengües vehiculars en cap escola 
d’aquell barri.

El concepte de llengua oficial o d’estat, per la seva banda, se sosté amb 
criteris jurídics que alhora recolzen els arguments que les forces socials i polí-
tiques són capaces de defensar en cada moment històric. Mentre va durar el 
pacte sorgit de la transició democràtica espanyola, que començaria a defallir 
amb la victòria electoral de la dreta el 1996, cap força política havia qüestionat 
el reequilibri que necessitava el català en relació amb l’espanyol. Per tant, aquest 
argument pot fluctuar segons les correlacions sociopolítiques de cada moment 

4 . Repasseu les recerques recollides a Strubell, M.; Andreu, L; Sintes, E. (coord.). 2011. Resultats 
del model lingüístic escolar de Catalunya. L’evidència empírica. Barcelona, UOC. Disponible a: www.uoc.
edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/index.html (accés: 20 de desembre de 2012).

5 . La UNESCO va decidir el 1999 convertir el 21 de febrer en el Dia Internacional de la Llengua 
Materna. Un darrer document sobre la necessitat de fer servir la llengua materna a l’ensenyament és de 
2007: «Report of the Experts meeting on “Enhancing learning: from access to success: defining areas of 
action”». Disponible a: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001556/155642E.pdf (accés: 20 de 
desembre de 2012).
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però no té cap rellevància pedagògica, ja que tampoc serveix per emparar deci-
sions tècniques en un sentit o un altre.

En canvi, la noció de llengua pròpia no té un argumentari jurídic però sí 
un ampli consens social com a vehicle de cohesió i articulació comunitària que 
garanteix la convivència pacífica i evita la creació de guetos lingüístics. Tot 
plegat no deixa de ser un reflex de la complexitat i diversitat de les societats 
actuals, que han superat moments estàtics de monolingüisme, un fenomen 
que fins i tot comença a tenir mala premsa entre els mateixos monolingües per 
les restriccions comercials i les limitacions de relacions socials que implica do-
minar una sola llengua en un món interconnectat.6

En termes estrictament pedagògics, es tracta d’aconseguir l’equilibri que 
permeti atendre diverses necessitats, com la de connectar l’escola amb el món 
real de cada alumne (la llengua materna i la llengua d’ús habitual), adquirir i 
desenvolupar les competències bàsiques (per mitjà d’una llengua principal, 
vehicular o troncal), facilitar els processos d’integració i inclusió social (per 
posar en relació els alumnes amb la llengua pròpia del territori), activar una 
ciutadania plena (amb el domini de les llengües d’ús i de les llengües oficials o 
d’estat) i permetre l’obertura de nous horitzons (per mitjà de llengües d’abast 
transnacional i de domini universal). 

La reforma Wert es limita a una part d’aquestes necessitats i presenta contra-
diccions i imprecisions que faran complicada la seva aplicació pràctica. En reali-
tat, la reforma vol resoldre el problema competencial entre el govern central i els 
governs autònoms per mitjà d’un canvi en l’arquitectura del currículum escolar, 
que afecta de ple el model lingüístic, amb dues mesures principals: la presència 
curricular de les llengües oficials i la llengua vehicular. Fins ara, el govern central 
definia els ensenyaments mínims que tots els alumnes espanyols havien d’assolir, 
que suposava el 55% del currículum en comunitats amb llengua pròpia; la resta 
era competència de cada govern autònom. Això repercutia en el contingut de les 
matèries i en la seva distribució horària. La reforma substitueix el concepte d’en-
senyaments mínims pel d’assignatures troncals (que a primària inclou Ciències 
naturals, Ciències socials, Llengua espanyola, Matemàtiques i Anglès), i bateja la 
resta d’assignatures com a específiques (Educació física, Religió o Valors ètics, i 

6 . Quant a les inquietuds del món empresarial britànic pel monolingüisme dels seus ciutadans i 
ciutadanes, podeu consultar l’article de Marí, Isidor. «El multilingüisme de les empreses en el mercat 
mundial: l’estratègia britànica com a exemple». Noves SL, tardor de 2006. Disponible a: www6.gencat.
net/llengcat/noves/hm06tardor-hivern/docs/mari.pdf (accés: 20 de desembre de 2012). Les iniciatives 
comunitàries sobre multilingüisme es van iniciar el 2005 amb el document «Una nueva estrategia marco 
para el multilingüismo». COM (2005) 506. Disponible a: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/
doc/com596_es.pdf (accés: 20 de desembre de 2012).
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Educació artística o Segona llengua estrangera) i d’especialitat (la llengua coofi-
cial i una altra assignatura de les no triades del bloc específic o la que marqui cada 
centre). Per a les primeres, el govern central determinarà els continguts i els ho-
raris, i deixa a les «administracions educatives» (s’ha de suposar que autonòmi-
ques) que fixi les específiques i les d’especialitat. 

En termes quantitatius, l’avantprojecte estableix que l’horari màxim de 
les troncals no podrà ser inferior al 50% del total i el de les específiques no 
podrà suposar més del 50% del total; per a les d’especialitat no s’estipula res. 
És a dir, les cinc assignatures troncals, que són el nucli dur del currículum, 
tenen el mateix pes que les tres específiques i potser, segurament per oblit, les 
dues que formen el bloc d’especialitat (on se situa el català). Un autèntic bu-
nyol, que algú s’encarregarà de corregir perquè els números no surten. Per exem-
ple, a educació primària s’imparteixen 875 hores lectives per curs escolar. Això 
significa que el total d’assignatures troncals no pot ser inferior a 437,5 hores 
anuals, mentre que les assignatures específiques no poden superar aquesta xifra. 
En termes concrets, un any escolar acostuma a tenir unes 35-36 setmanes lecti-
ves; si fem un càlcul ràpid, les assignatures troncals ocuparan unes 17-18 hores a 
la setmana, que repartides entre aquestes dóna un resultat d’unes tres hores i 
mitja setmanals per a cada una. Actualment, una comunitat autònoma sense 
llengua cooficial, com Cantàbria, imparteix 490 hores per a les troncals i 245 per 
a les d’especialitat; a més, dediquen 52,5 hores a Religió o Atenció educativa, i 
87,5 per a l’esbarjo. En el cas de Catalunya, la distribució és ben diferent. Les 
troncals ocupen 380 hores (57,5 menys de les que marca la reforma); les especí-
fiques, més el català, 250 (187,5 menys, segons la reforma), i 160 hores que els 
centres destinen d’acord amb els seus criteris (reforç de matèries bàsiques, aten-
ció individualitzada, desdoblaments, etc.), més les 87,5 d’esbarjo. En definitiva, 
amb la proposta curricular de la reforma, queda prou marge per ampliar les 
hores de català, i molt poc per augmentar les del bloc troncal. Segurament, tot 
plegat no és més que el resultat d’una decisió poc meditada i gens calculada, una 
mostra més del nyap tècnic que tenim entre mans.

La modificació de dos articles referits a l’avaluació durant l’educació primària 
ens deixa una altra mostra de la incompetència pedagògica dels redactors del text. 
És interessant reproduir el text sencer per comprovar el baix nivell tècnic i també 
les dificultats sintàctiques dels seus autors, que no superarien un examen de llen-
gua de batxillerat. El punt 3 de l’article 20 quedaria així, segons l’avantprojecte:

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alum-
nos al finalizar el segundo o el tercer curso de Educación Primaria, según dispon-
gan las Administraciones Educativas, en la que se comprobará el grado de dominio 
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de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, 
cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la com-
petencia en comunicación en la lengua materna y de la competencia matemática.

El problema sintàctic fa difícil la lectura del paràgraf perquè no queda clar 
exactament què s’avalua i en relació amb què. A l’inici s’emfatitza que l’ava-
luació serà «individualitzada», que es durà a terme a segon o tercer (sense argu-
mentar per quina raó en aquests cursos i no ens uns altres o en tots), i consis-
tirà a mesurar moltes coses sobre la capacitat comunicativa oral i escrita, el 
càlcul i la resolució de problemes (en nens i nenes de 8-9 anys), però en relació 
amb la competència en llengua materna i la matemàtica. Una redundància a 
sobre d’un disbarat. El problema sintàctic no ajuda a entendre què es pretén, 
sens dubte, perquè a partir de «en relación con...» la resta del text seria prescin-
dible per repetitiu, però aquí surt l’absurd, quan anuncia que pretén avaluar la 
llengua materna i trenca la coherència mantinguda mentre el text anava par-
lant de la llengua espanyola i les cooficials. Si la llei pretén que les escoles 
avaluïn la competència en llengua materna de tots els nens i nenes de les esco-
les del Raval, per posar un exemple, segurament ni a les universitats no troba-
ran especialistes per resoldre l’entrellat. Però, a més, si el que busca la llei és que 
els problemes a resoldre a l’avaluació ho siguin amb la llengua materna, el tema 
encara és més complicat. El nyap es completa quan es modifica l’article 21, que 
estableix una avaluació final a l’educació secundària, on també s’exigirà com-
provar el domini de la llengua materna, en aquest cas sense l’embolic sintàctic 
anterior. Fixem-nos, d’altra banda, com en tot el text es va confonent el con-
cepte d’avaluació i el de prova. L’avaluació és un procés que es manté durant 
tot el que duri l’ensenyament i l’aprenentatge, mentre que la prova és una de 
les tècniques per recollir proves empíriques: en altres paraules, l’avaluació no 
mesura sinó que informa de l’estat de la qüestió.

Però més enllà de la poca traça pedagògica de la llei, la disposició de la re-
forma Wert amb més profunditat ideològica és la que afecta la llengua vehicu-
lar de l’ensenyament. La reforma pretén blindar sentències recents del Tribunal 
Constitucional (2010) i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2012) 
que admetien la necessitat d’incorporar l’espanyol com a llengua vehicular, 
sempre que se superi la situació de desavantatge del català, com recordava un 
vot particular presentat a la darrera sentència.7 En realitat, el que es posa en 

7 . Podeu consultar el text sencer de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 
www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/CatEscola/arxius/TSJCresolucio.pdf (accés: 20 de de-
sembre de 2012). El vot particular el signava la magistrada Núria Cleries Nerín.
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discussió no és tant la llengua d’ús a l’escola com el grau d’intervenció dels 
pares en les dinàmiques docents i en els objectius escolars. Quant a la llengua 
d’ús, tant en qüestions curriculars com en les comunicacions entre escola i fa-
mília, la decisió final no acaba alterant el model general sinó que reconeix la 
situació singular dels fills del demandant de la sentència en qüestió, una de-
manda iniciada el 2006, abans de l’aprovació de la Llei d’educació de Catalu-
nya (2009), que confirmava el model de conjunció lingüística i mai no va ser 
recorregut al Constitucional. Per tant, si bé el poder judicial acaba reconeixent 
el cas particular, també admet que la situació peculiar del català recomana una 
atenció educativa especial. 

Aquí rau una de les contradiccions més flagrants en què entra la reforma 
Wert en aquest capítol del model lingüístic, ja que generalitza la necessitat d’es-
colaritzar els infants segons el desig de les famílies. Com recull el seu article 82 
(que afegeix una disposició addicional 39 a la llei vigent), l’administració ha de 
vetllar perquè «la llengua castellana i la seva literatura tinguin el tractament 
necessari perquè tots els alumnes la comprenguin i s’hi expressin amb correcció, 
de forma oral i per escrit, en acabar l’ensenyament bàsic» (observeu la incon-
gruència d’incloure aquí la literatura). Per aconseguir-ho, afegeix que les llen-
gües oficials han de tenir un pes equilibrat en el nombre d’hores lectives (com 
hem vist a l’apartat anterior, això pot suposar una minva important de l’espa-
nyol, especialment), amb la possibilitat d’incloure també una llengua estrange-
ra. El text no aclareix si la llengua estrangera ha de tenir el mateix pes propor-
cional que les altres dues o si tan sols s’inclourà com una llengua més, com ja es 
recollia en l’article corresponent. La desmesura del nyap quedava palesa en una 
versió prèvia de l’avantprojecte, quan excloïa el català de l’avaluació final de les 
etapes, una extralimitació que no passaria el sedàs del Constitucional i que va 
ser rectificat després de les reclamacions de la delegació catalana. 

De tota manera, la disposició següent encara és més sorprenent, ja que es-
tableix que aquesta proporcionalitat s’establirà seguint criteris de normalitza-
ció lingüística, i que s’admet un tractament diferenciat per a la llengua coofi-
cial (s’entén sempre per cooficial la que és distinta a la llengua espanyola) 
mentre duri la situació de minorització. Ara bé, per reblar el despropòsit, reco-
neix els drets dels pares a triar una escola que segueixi el projecte lingüístic que 
desitgin, un dret que l’administració haurà de garantir fins i tot finançant l’es-
colarització d’aquest infants en escoles privades no concertades. Segurament, a 
banda dels problemes de constitucionalitat que pot presentar aquesta mesura, 
i de trencar el model equilibrat existent, obre unes possibilitats que queden 
lluny de la imaginació dels qui han perpetrat aquest text. Imaginem, per exem-
ple, l’horitzó que s’obre per a les famílies catalanoparlants dels territoris d’Ara-
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gó, el País Valencià o les Illes, que actualment no tenen garantida l’escolaritza-
ció en català, com també els infants galaicoparlants de Galícia, en un context 
de deficitària escolarització en gallec. De la mateixa manera, els alumnes cata-
lanoparlants a Andorra de nacionalitat espanyola, escolaritzats en les escoles 
espanyoles, poden reivindicar el dret que l’escola sigui totalment en català (ara 
com ara la llengua vehicular és l’espanyol i el pla d’estudis el dicta directament 
el ministeri des de Madrid). Però encara podríem imaginar més situacions 
curioses si sortim del tema lingüístic i ampliem aquest dret dels pares a escollir 
altres continguts escolars.

En cap dels països europeus es discuteix la presència de la llengua pròpia o 
territorial com a matèria que ha de seguir un procés metòdic d’aprenentatge, 
que vindrà a completar l’adquisició informal iniciada a l’entorn familiar. Com 
és conegut, els grans estats europeus sense excepció han seguit un procés d’uni-
ficació política, al voltant d’una llengua, que en dos segles els ha permès assolir 
una certa uniformització social i molt sovint identitària. Quan aquests estats, 
a més, han tingut una presència colonial important a escala mundial, el presti-
gi de la llengua unificadora ha suposat també un al·licient o una recompensa 
gairebé xantatgista per als parlants de llengües menys difoses, minoritzades o 
pròpies només d’una part del territori dels estats respectius. La diversitat de 
llengües a Europa és un patrimoni comú àmpliament reconegut, unes llengües 
que són expressió d’identificació cultural per a molts dels seus usuaris. El repte 
del multilingüisme, com s’ha plantejat abans, ho és a escala europea i no es pot 
pretendre que l’escola l’assumeixi sense la concurrència dels altres agents so-
cials, especialment dels mitjans de comunicació.

En aquest sentit, el dèficit més important de l’escola catalana en relació 
amb les llengües no s’ha de buscar en els nivells de domini de les llengües 
pròpies de Catalunya i d’Espanya. El gran diferencial amb Europa el tenim 
amb la competència en llengua estrangera i molt en particular amb l’anglès. 
No és només una diferència amb els països nòrdics o del grup centreeuropeu; 
també amb Portugal i Itàlia, països que acostumen a acompanyar Espanya en 
el grup de cua, el salt és important, com expressen totes les estadístiques.8 El 
domini de l’anglès dels infants catalans i espanyols se situa al mateix nivell que 
el de la llengua estrangera dels francesos i anglesos, poc interessats per altres 
llengües, posseïdors com són de llengües d’un abast internacional considera-
ble, com l’espanyol, cosa que explicaria culturalment aquesta desafecció per 

8 . La referència del darrer informe europeu sobre l’ensenyament de llengües estrangeres la trobareu 
a la nota 6, a la p. 84.
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llengües estrangeres. Sobre aquest particular, tot i que la reforma repeteix sovint 
el mantra del multilingüisme («plurilingüisme», segons el text de l’avantprojec-
te), i que declara que vol ser una de les prioritats del govern, el cert és que no hi 
ha cap mesura concreta per abordar decididament aquest tema, més enllà d’es-
tablir la llengua estrangera com a assignatura obligatòria des del primer curs de 
primària.

En suma, la reforma Wert té una fosca obsessió amb les llengües. Per in-
competència i per irresponsabilitat, el text dibuixa un panorama complicat a 
partir d’un text farcit d’incongruències i d’imprecisions, amb la voluntat de 
liquidar el que funciona (el model de conjunció a Catalunya), des del punt  
de vista de la convivència lingüística, i de generar expectatives (amb el multi-
lingüisme) que saben amb certesa que no es podran complir atesa la retallada 
econòmica en educació. Els límits del model de conjunció lingüística de Cata-
lunya no són d’ordre pedagògic ni social.9 La voluntat política ha determinat 
fins avui l’èxit d’aquesta iniciativa i també la voluntat política s’encarregarà de 
liquidar-la. La decisió sobre el model lingüístic de la reforma respon a criteris 
ideològics perversos de mal encaix pedagògic que només pot portar a un mo-
del de segregació escolar, plenament coherent amb altres parts del text de re-
forma, com veurem tot seguit.

El model social: l’escola elitista

Europa s’ha posicionat al món amb un model que pretén integrar el lideratge 
econòmic amb el benestar social, des d’una aposta per la democràcia formal, i 
amb la voluntat de mantenir el nivell de convivència pacífica dels darrers 
seixanta anys. Això, ras i curt, implica apostar per models educatius inclusius, 
que no perdin de vista l’excel·lència i que assegurin l’assoliment d’una educació 
de qualitat per a tothom. En concret, no podem obviar tres processos perfec-
tament integrats i coincidents en el temps, que en el cas de Catalunya cal llegir 
necessàriament en clau europeista, i que ajudaran a comprendre els despropò-
sits de la reforma Wert en matèria de segregació escolar. En primer terme, 
l’esforç per mantenir almenys el grau actual de prestacions de l’estat del benes-
tar i de cohesió social, amb els canvis demogràfics que això està comportant 

9 . Consulteu un interessant estudi sobre els límits pedagògics a Galindo, M.; Vila-Moreno, F. X. 
«Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes so-
cials, competència i llengua vehicular d’ensenyament». Noves SL, tardor de 2009. Disponible a: www6.
gencat.net/llengcat/noves/hm09hivern/docs/Galindo_vila.pdf (accés: 20 de desembre de 2012).
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(amb un accentuat envelliment dels autòctons i un rejoveniment parcial apor-
tat per la immigració). En segon lloc, la competició econòmica amb altres re-
gions del planeta (com hem vist, amb els Estats Units i el Japó, però també, 
amb les potències consolidades d’Àsia, especialment Corea del Sud i la Xina, i 
sense oblidar Rússia), que exigeix la recerca d’un valor afegit a les produccions 
europees. I per tancar, la consolidació d’un imaginari compartit que pugui 
confluir jurídicament i políticament al voltant d’una ciutadania europea (amb 
les possibles tensions de caràcter identitari ajudades per les lluites locals i re-
gionals pel poder).10

En clau social, la reforma Wert apunta a un model educatiu sectari i elitis-
ta, i capgira els objectius anteriors per servir de manera gairebé exclusiva els 
interessos econòmics, en una mostra més de la seva forta càrrega ideològica. 
L’argumentari de la llei defensa una escola que s’ha de centrar a desenvolupar 
els talents (concepte que abordarem més endavant) de cadascú com a futurs 
treballadors, intenció segurament lloable però que es redueix a un objectiu 
d’etapa i a una assignatura optativa en el currículum, en detriment de l’assig-
natura d’Educació per a la ciutadania. Però, a més, la visió economicista arriba 
també a qüestions organitzatives i d’administració, que considera l’escola com 
una empresa gestionada amb criteris de mercat i controlada des de fora per ge-
nerar beneficis, calculats en forma de resultats acadèmics, que serviran per esta-
blir rànquings i classificacions d’escoles.11

El primer avantprojecte de la reforma, presentat el setembre de 2012, co-
mençava amb una declaració que tenia en primer lloc una frase que va ser 
fortament criticada a les xarxes socials: «L’educació és el motor que promou la 
competitivitat de l’economia i el nivell de prosperitat d’un país». Això serviria 
per «competir amb èxit en l’arena internacional»; a més, millorar el nivell edu-
catiu permetria individualment obrir-se les portes en un mercat competitiu. 
Els primers paràgrafs d’aquell preàmbul continuaven amb el mateix to econo-

10 . Amb motiu del vintè aniversari del Tractat de Maastricht, la Comissió Europea va decidir de-
signar el 2013 Any Europeu dels Ciutadans. Com és habitual, aquestes declaracions intenten mantenir 
el to alt, pel que fa a l’interès col·lectiu envers determinades matèries, i acaben tenint poc impacte en la 
vida real. Podeu consultar més informació a: http://europa.eu/citizens-2013/en/home (accés: 20 de 
desembre de 2012).

11 . Una bona mostra de la funció dels rànquings escolars queda explicada en la notícia, publicada el 
31 de desembre de 2012 per The New York Times, sobre el tancament de trenta-set escoles al districte de 
Philadelphia (EUA) per motius econòmics. Disponible a: www.nytimes.com/2012/12/31/education/
philadelphia-district-may-close-37-schools.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121231&_r=1& 
(accés: 31 de desembre de 2012). Com és habitual, les escoles que van tancar se situaven en la banda baixa 
del rànquing en el rendiment en lectura i matemàtiques.
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micista, i defensaven la necessitat d’una nova llei (que, com sabem, ha quedat 
en una modificació de la llei de 2006) perquè en aquests sis anys «el sistema 
educatiu està experimentant una gran transformació fruit de l’impacte de no-
ves tecnologies i la necessitat d’adaptació als principis d’eficiència i transparèn-
cia». Només aquesta frase ja es mereix tot un llibre. L’evolució tecnològica no 
seria motiu suficient per canviar una llei, ja que aquesta evolució segueix un 
ritme tan frenètic que no podem esperar que la lentitud de les lleis la puguin 
tenir en compte. Però, a més, malament aniríem si haguéssim d’esperar l’apro-
vació de lleis per incorporar innovacions en l’educació. De fet, com veurem 
més endavant, la reforma no planteja cap novetat en el tema de les tecnologies 
i més aviat desvia el tret de manera clamorosa. Però la segona part de l’afirma-
ció anterior encara resulta més surrealista i la necessitat d’eficiència i transpa-
rència no tornarà a aparèixer en la resta del text. D’altra banda, no s’acaba 
d’entendre quins poden ser aquests nous principis d’eficiència i de transparèn-
cia, potser derivats d’una retallada econòmica propiciada el 2012, i no des de 
2006. De tota manera, aquesta afirmació quedava eliminada en el text presen-
tat el desembre de 2012.

En la segona versió de l’avantprojecte, la frase sobre la competitivitat, mo-
tiu de fortes crítiques al primer text, va ser substituïda per una de ben òbvia i 
buida de contingut: «Els alumnes són el centre i la raó de ser de l’educació». 
Aquella primera apareixia notablement modificada i relegada al cinquè parà-
graf del preàmbul: «L’educació és el motor que promou el benestar d’un país». 
El possible lapsus inicial del primer text havia confessat amb claredat les inten-
cions reals de la reforma, ja que el segon text mantenia gairebé intactes els ar-
guments del primer. Així, es continuava afirmant que el benestar només és 
possible amb un bon nivell educatiu i que l’educació rebuda serveix per obrir-
se les portes en un mercat competitiu.

Tot i la rectificació, el segon text encara anava més enllà. La pàgina 5 del 
preàmbul recull el paràgraf següent, que, per reblar el clau de la competitivitat 
i dissimular-ne la presència al text, venia acompanyada de l’equitat social, amb 
un tractament ben curiós en l’articulat de la llei, com veurem tot seguit (la 
cursiva no apareix a l’original):

La propuesta de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOM-
CE) surge de la necesidad de dar respuesta a problemas concretos de nuestro sis-
tema educativo que están suponiendo un lastre para la equidad social y la compe-
titividad del país, primando la consecución de un marco de estabilidad y evitando 
situaciones extraordinarias como las vividas en nuestro sistema educativo en los 
últimos años. 
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La voluntat d’estabilitzar el sistema educatiu i superar les crisis anteriors no 
s’aguanta quan s’analitzen objectivament els fets dels últims temps. La inestabi-
litat del sistema educatiu en els darrers anys ha estat instigada per la FAES i la 
Conferència Episcopal, amplificada per la caverna mediàtica i liderada pel Par-
tit Popular. A més, després del seu primer any de govern, s’ha generat una si-
tuació realment insostenible amb les retallades econòmiques, que han posat en 
peu de guerra tots els sectors educatius en contra del govern amb el resultat d’un 
sistema educatiu certament inestable.

Però l’argument serveix per defensar les propostes de segregació i elitisme 
que vindran a continuació, exposades amb un gir argumentatiu rebuscat: l’equi-
tat del sistema es mesura per les oportunitats que ofereix als més desafavorits, la 
qual cosa significa presentar el màxim d’opcions per respondre a les necessitats 
de cadascú. El que amaga aquesta declaració és el que molts sectors conserva-
dors han estat reclamant per trencar la comprensivitat de l’educació secundària, 
precisament el model que funciona a Finlàndia i la resta de països nòrdics.12 Així 
mateix, la reforma ha oblidat del tot el principi de permeabilitat, reclamat des 
d’instàncies europees, com hem repassat a la p. 88, ja que parteix d’una noció 
clàssica de sistema escolar aïllat del context, i segrega els alumnes per especiali-
tats, en lloc d’establir ponts i trobar sinergies amb els agents de l’entorn. Per als 
instigadors de la reforma, la formació només ha de passar per l’escola, sigui per 
una opció dita «acadèmica» (el batxillerat) o per una opció «aplicada» (la forma-
ció professional). L’obligació de segregar a tercer d’ESO no té punts de compa-
ració en els models educatius d’excel·lència europeus, on es miren els redactors 
de la llei quan volen trobar dades que avalin les seves decisions. Per combatre 
aquesta idea, un seminari sobre el batxillerat, convocat el setembre de 2012 per 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, 
arribava a una conclusió contrària a la reforma Wert: «S’ha d’abandonar la falsa 
dualitat d’ensenyaments “acadèmics” i “ensenyaments aplicats”» i apostar per 
models integradors, en la línia que proposa la mateixa OCDE, sempre usada 
com a font d’autoritat.13

12 . L’estructura simple aplicada en aquests països ofereix el màxim d’opcionalitat dins d’un marc 
comú per obtenir una mateixa titulació, sense fer distincions entre uns ensenyaments i altres. El model 
ha estat explicat a la p. 102.

13 . El text de l’IEC es pot consultar en línia: http://blocs.iec.cat/scp/files/2012/10/SEMBAT.pdf 
(accés: 20 de desembre de 2012). Quant a l’OCDE, l’estudi econòmic de 2012 sobre Espanya recull la 
necessitat que s’aposti per una formació professional dual, que integri formació a les empreses i als ins-
tituts, justament en el sentit contrari de la reforma Wert; podeu llegir el document en línia a: 10.1787/
eco_surveys-esp-2012-en (accés: 20 de desembre de 2012).
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La reforma Wert dinamita els fonaments de l’educació entesa com un servei 
públic que ha de fomentar la igualtat d’oportunitats i l’autonomia dels indivi-
dus, més enllà de les intencions volàtils dels mercats. En aquest sentit, l’avant-
projecte incorpora un article 122 bis, de mesures per incrementar la qualitat dels 
centres, que permet la creació d’escoles i instituts especialitzats, sempre a partir 
de projectes específics que seran aprovats per l’administració. Això vol dir, per 
exemple, que un centre ubicat en una zona d’alta incidència turística podrà 
orientar íntegrament la seva oferta educativa en aquest àmbit; o que un altre 
ubicat en una zona industrial podrà fer el mateix amb el sector productiu que 
ocupi les seves indústries. També inclou la possibilitat que alguns centres ofe-
reixin tot l’ensenyament en anglès, o també que alguns altres s’especialitzin en 
noves tecnologies. La proposta sembla interessant si s’asseguren simultàniament 
els drets de tots els alumnes d’aquella zona a rebre una educació de qualitat 
semblant a la que puguin rebre els de l’escola especialitzada. A més, l’avantpro-
jecte admet que alguns centres podran especialitzar el batxillerat i no oferir les 
quatre branques establertes (ciències, humanitats, socials i arts). Això pot supo-
sar que en les zones d’influència d’aquests centres, sobretot en àrees rurals, es 
provoqui un desplaçament involuntari d’alumnes que desitgin altres opcions, i 
farà que l’oferta de l’educació secundària obligatòria de centres dependents 
d’un batxillerat especialitzat quedi condicionada i limitada. En qualsevol cas, la 
proliferació d’escoles especialitzades pot provocar un mercat d’ofertes, en un 
marc competitiu, que de fet limitarà el dret d’elecció per part de les famílies,  
un principi molt repetit en tot l’aparell argumental de la llei. En aquest sentit, 
la llei estableix que l’admissió d’alumnes a aquests centres podrà ser restringida 
segons els criteris que pugui establir el director, una atribució que també podrà 
aplicar a la selecció del professorat necessari per dur a terme el projecte d’espe-
cialització.

Una mostra més del model elitista que defensa la reforma Wert és l’accepta-
ció de finançament públic per a escoles privades que segreguen per sexes, una 
bandera dels sectors educatius ultracatòlics, tot fent una lectura esbiaixada i 
interessada dels informes i de les declaracions dels organismes internacionals. 
Així, la reforma modifica l’article 84 de la llei anterior, on s’evitava qualsevol 
tipus de discriminació en l’acceptació d’alumnes en escoles sostingudes amb 
fons públics, i hi fa una excepció. Així, segons el nou text, no constitueix motiu 
de discriminació la separació per sexes si aquestes escoles s’acullen a la Conven-
ció de la UNESCO, de 1960, sobre discriminacions en educació. 

Aparentment, la intenció d’aquesta disposició a la reforma Wert és superar 
una sentència del Suprem que, basant-se en la llei de 2006, declarava inconsti-
tucional el que es coneix com a educació diferenciada, un cavall de batalla dels 
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defensors de models educatius elitistes i segregadors.14 Els arguments a favor de 
l’educació diferenciada tenen el seu suposat fonament en les diferències cogniti-
ves i d’aprenentatge entre homes i dones, com les que suposadament queden 
reflectides en els informes PISA (les noies tenen més competència lingüística i els 
nois en matemàtiques, per exemple). La perpetuació de la segregació per sexes, 
que els defensors de la coeducació fa dècades que denuncien, va quedar ferma-
ment assegurada amb l’esmentat text de la UNESCO, resultat d’una forta pres-
sió dels règims teocràtics a principis dels seixanta. De tota manera, des del punt 
de vista pedagògic, si la voluntat de la reforma Wert era augmentar el talent o 
potencial d’aprenentatge de tots els alumnes, també els de la pública, i si és cert 
que la segregació afavoreix el desenvolupament d’aquest potencial, hauria estat 
més apropiat proposar una organització del currículum general clarament dife-
renciat segons els sexes (amb més lectura per a elles i més matemàtiques per a ells, 
per exemple) i encara hauria estat més interessant si hagués decidit crear escoles 
públiques separades per a nois i per a noies. En canvi, el que fa la reforma és fi-
nançar centres privats que separen per sexes. Si tan bona és la mesura, caldria 
generalitzar-la a tot el sistema, o potser perquè és bona només s’autoritza que ho 
facin les privades. Sigui per una raó o per l’altra, la intenció és assegurar un mo-
del educatiu elitista, que separi els millors en detriment dels menys afavorits. És 
un model que defensa la jerarquització d’escoles en rànquings i que classifica els 
centres i els alumnes en bons i dolents a partir de criteris quantitatius que mesu-
ren el rendiment acadèmic i no tenen en compte altres variables.

Una reforma que posa al mateix nivell l’equitat social i la competitivitat, o 
la inclusió i l’excel·lència, com a objectius de l’educació bàsica, significa una 
aposta política decidida però que ha de comptar amb el conjunt de la societat 
per dur-la a terme. Una escola aïllada de l’entorn s’explica per una intenció 
volgudament sectària (de no voler saber què passa al món, origen de tots els 
mals, com defensen algunes confessions religioses), o també per una ceguesa 
absoluta a la realitat que l’envolta (que algunes escoles s’entesten a mantenir per 
no perdre privilegis, normalment econòmics), i fins i tot per una opció pedagò-
gica errònia que manté que l’escola ho pot fer tot (i que li carrega qualsevol 

14 . El debat entre coeducació i educació diferenciada arrossega una llarga ombra ideològica. 
Sense anar més lluny, la majoria d’escoles concertades que segueixen el model d’educació diferenciada 
estan adscrites a l’Opus Dei (vegeu-ne exemples a www.educaciondiferenciada.com; accés: 20 de de-
sembre de 2012). Un article ponderat sobre això el signa Salomone, Rosemary. 2007. «Igualdad y 
diferencia. La cuestión de la equidad de género en la educación». Revista Española de Pedagogía, núm. 
238, pàg. 433-446; disponible a: http://revistadepedagogia.org/descargar-documento/48-igualdad-y-
diferencia.-la-cuestion-de-la-equidad-de-genero-en-la-educacion.html (accés: 20 de desembre de 
2012).
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ocurrència política, com la religió o també la iniciació al món de l’empresa), 
sense comptar amb agents externs.

En aquest sentit, la reforma Wert culmina un procés de reducció de la 
qualitat democràtica dels centres educatius, ja que anul·la el pes de la comuni-
tat educativa en els mecanismes de governança i participació de les escoles. 
Amb la nova llei, el consell escolar, l’òrgan creat amb la llei de 1985 per donar 
entrada a professorat, famílies, alumnes i representants socials en les decisions 
de l’escola, passa a ser un òrgan decoratiu, sense funcions decisòries, que que-
den concentrades en la direcció del centre, en una altra mostra d’instal·lar un 
model de gestió empresarial a les escoles públiques (les privades concertades, 
en queden al marge). Serà complicat generar projectes innovadors i engresca-
dors si l’equip directiu no gaudeix del suport del professorat i no compta amb 
el de famílies i alumnat. Fins ara, almenys sobre el paper, el consell escolar era 
un espai de diàleg que volia transmetre a les generacions joves que l’escola 
aposta per un model de relacions democràtiques també portes endins. La re-
forma Wert elimina la possibilitat que aquests òrgans puguin aprovar i decidir 
sobre aspectes de programació escolar, planificació econòmica, selecció dels 
equips directius (que la llei anterior ja havia eliminat), etc., i els atorga unes 
atribucions limitades a estudiar, proposar o analitzar, sense cap mena d’incen-
tiu democràtic. Amb aquesta llei, la direcció s’haurà de guanyar l’autoritat 
moral, primer del professorat i després del consell escolar, si no és que vol go-
vernar el centre educatiu d’esquena de tothom i, en el pitjor dels casos, amb 
una forta oposició d’aquests òrgans, la qual cosa faria irrespirable el clima mo-
ral del centre.

Això entronca, per acabar aquest apartat, amb la dimensió política de l’edu-
cació, en el sentit que l’escola ha de ser un model de qualitat democràtica i que 
l’educació bàsica ha de treballar per formar ciutadans i ciutadanes per a societats 
democràtiques. Amagar aquesta dimensió política de l’educació és una manera 
de fer política, igual que quan es defensa la neutralitat de l’educació. L’educació 
no pot ser neutral però tampoc no pot ser partidista, una inclinació que es re-
flecteix també en l’orientació ètica dels continguts educatius, com hem vist a la 
tercera part del llibre amb l’eliminació de l’educació per a la ciutadania i el pes 
que se li dóna a la religió, que passa a ser obligatòria. Aquest retrocés en la for-
mació de ciutadans i ciutadanes responsables i actius, una necessitat que recu-
llen els informes europeus i que l’argumentari de la llei oblida del tot, pot satis-
fer compromisos ideològics amb una part de la societat espanyola i amb la 
caverna mediàtica, i només es pot qualificar de capriciós i perillós. Capriciós 
perquè disposem de dades que sustenten la inadequació d’aquesta iniciativa, i 
perillós perquè la distància d’Espanya amb Europa, un cop més, no s’escurça 
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sinó que s’incrementa exponencialment. La reforma dibuixa un panorama que 
ens recorda temps passats, en blanc i negre.

El model pedagògic: l’escola de la nostàlgia

La reforma Wert s’ha construït des de la revenja política i l’enyorança ideològi-
ca de models educatius ja superats. El títol que adopta la llei reforça aquesta 
afirmació (Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa; LOMCE, en 
espanyol), recuperant l’avortada Llei de qualitat educativa (LOCE), aprovada 
pel govern del Partit Popular el 2002, fortament contestada també per la comu-
nitat educativa, i derogada abans d’entrar en vigor immediatament després de 
la victòria socialista a les eleccions generals de 2004. Amb tot, encara que la 
«qualitat» forma part del títol, cal esperar a l’article 122 bis per trobar un paquet 
de mesures específiques sobre això, del tot inadequades i gens meditades.

El concepte de qualitat educativa que traspua la reforma Wert pateix d’una 
manca absoluta de perspectiva global sobre el sistema educatiu i transmet una 
visió volgudament partidista del fet educatiu. Ja hem comentat que el preàmbul 
del segon avantprojecte maquillava una mica el del primer, amb la incorporació 
de l’equitat social i la competitivitat, però cal llegir la lletra petita per detectar 
les repercussions d’alguns dels temes clau de la reforma. Així, igual que a la llei 
de 2002, la qualitat de l’educació pivota sobre dos mecanismes, conceptes se-
grestats per les tendències conservadores en educació: el desenvolupament del 
talent personal i la necessitat de treballar la cultura de l’esforç. Tots dos queda-
ran recollits en el model d’avaluació i en l’arquitectura curricular adoptada, 
com veurem tot seguit.

L’apel·lació de la reforma Wert al talent és una utilització barroera i simplis-
ta del concepte d’intel·ligències múltiples, com podem comprovar amb la lectu-
ra d’alguns paràgrafs del preàmbul del segon avantprojecte: «Todos los estudian-
tes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos». El talent, 
que apareix set vegades a la primera pàgina del preàmbul i queda oblidat en les 
68 pàgines restants del text, serveix també per argumentar la segregació que 
s’estableix a partir de tercer d’ESO entre ensenyaments «acadèmics» (batxille-
rat) i «aplicats» (formació professional).15

15 . Consulteu la figura 36, a la p. 106, on s’ha il·lustrat l’estructura educativa derivada de la reforma. 
Compareu-la amb la figura 35.
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El reconocimiento de esta diversidad entre alumnos en sus habilidades y expecta-
tivas es el primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que con-
temple diferentes trayectorias.

La separació curricular entre itineraris «acadèmics» i «aplicats» és un despro-
pòsit pedagògic; implica sense embuts que els estudis professionals no tenen ca-
ràcter «acadèmic» i, encara pitjor, que els estudis de batxillerat són poc o gens 
«aplicats», una valoració que farà poca gràcia al professorat d’un i altre àmbit. 
Però el més greu és l’elitisme que supura el determinisme social de la mesura, que 
preveu un lloc en el sistema educatiu adequat al talent de cada alumne, una bes-
treta del que, segons aquests corrents, li passarà a cadascú en la seva vida futura, 
socialment i professionalment, amb un lloc reservat dins de l’escala social.16

L’argument del talent també és emprat pels defensors de la segregació per 
sexes, que hem repassat en el punt anterior, quan marquen capacitats cognitives 
clarament diferenciades per a nois i noies, la qual cosa es concretaria en currícu-
lums també diferents, que els permetin preparar-se com a homes i dones en 
tasques socials òbviament segregades. La idea del talent, però, perd tota la força 
quan a la resta de la llei no trobem mesures específiques que instin a desenvolu-
par les capacitats personals, i no només el talent, de cadascú. Sense serveis 
d’orientació a l’educació primària, que permetin canalitzar un procés adequat 
per a la secundària, i amb serveis de suport per individualitzar l’ensenyament, 
no es pot assegurar que el talent trobi sortida als seus interessos. En suma, el gir 
semàntic d’aquesta llei en relació amb l’anterior no deixa cap dubte sobre les 
seves intencions: de l’atenció a la diversitat al desplegament del talent. L’atenció 
a la diversitat és un argument que defensa una escola que creu en la desigualtat 
i treballa per l’equitat; la cura del talent és pròpia d’una escola que creu en la 
desigualtat i treballa per incrementar-la. L’equilibri de totes dues permetrien 
avançar cap a un model inclusiu i d’excel·lència.

El segon concepte que té repercussions curriculars i avaluatives és el de la 
cultura de l’esforç, molt amplificat per la dreta mediàtica. De tota manera, com 
és habitual, la reforma Wert limita els resultats acadèmics a l’esforç individual, 
obsessió també dels corrents conservadors en educació, un esforç que es veurà 
mesurat per proves contínues a mitja etapa de primària, al final de l’etapa, a 
mitja etapa de secundària bàsica (per decidir l’orientació a batxillerat o a forma-
ció professional), al final de secundària obligatòria, i al final del batxillerat per 
obtenir el títol corresponent i accedir a la universitat. Curiosament, si l’esforç i 

16 . Vegeu la nota 13, sobre la recomanació de l’OCDE per evitar aquesta mena de segregacions.
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el talent necessiten proves contínues de revàlida17 per assegurar la qualitat del 
sistema, la formació professional en queda al marge, ja que no s’estableix cap 
mena de proves estandarditzades per a aquest tipus de formació, potser perquè 
no creuen de debò en les bondats de les revàlides o bé en el model de formació 
professional que proposen.

De fet, però, no està clar si les proves incentiven l’esforç o si l’esforç serveix 
per superar les proves, però la llei és determinant en això i, per descomptat, tota 
la qualitat del sistema queda reduïda a aquest esforç, oblidant el pes dels agents 
educatius i de l’entorn que, en forma d’esforç col·lectiu, ajuden a tirar endavant 
en el procés individual d’aprenentatge. Encara és més greu suposar que una 
carrera d’obstacles, com proposa la llei, pot ajudar a incentivar nois i noies so-
cialitzats en una cultura que prima el camí més fàcil, com repetidament mos-
tren els models socials emprats pels mitjans de comunicació. La creació de més 
barreres per a l’obtenció dels diplomes no permetrà precisament augmentar el 
nombre de titulats amb formació mitjana (educació secundària superior), ob-
jectiu de l’OCDE per al 2020, sinó tot el contrari. El més probable és que els 
alumnes menys motivats abandonin abans l’escola i que els més motivats siguin 
entrenats per superar les proves de revàlida de cada etapa, com succeeix ara amb 
la selectivitat per accedir a la universitat. Les revàlides no han demostrat cap 
eficàcia.

Aquest interès per normativitzar i especificar al màxim el currículum i per 
establir proves contínues i programes comuns per a tot l’Estat espanyol, no 
queda recollit a la formació professional, el detall de la qual queda a expenses 
d’un desplegament posterior, i contradiu l’esperit de qualitat que vol imposar 
la llei. A més, la posició dominant del batxillerat, i la clara voluntat de vincu-
lar-lo de manera directa amb la universitat, té com a conseqüència la margina-
ció de la formació professional, com es pot comprovar en l’ordenació de l’arti-
culat de la llei, que relega la descripció de la formació professional fins justament 
després d’explicar els mecanismes d’accés a la universitat un cop s’ha assolit el 
títol de batxillerat. Això no es correspon amb la intenció de considerar la for-
mació professional com l’opció que el sistema ofereix per garantir l’atenció ade-
quada al «talent», ja que no acaba de tenir el mateix tractament que el batxille-
rat. A més, la llei recupera, en un altre exercici de nostàlgia pedagògica, la 
formació professional bàsica, que serà l’alternativa fàcil per als alumnes que no 

17 . La reforma elimina les proves d’accés a la universitat (PAU), conegudes com a examen de selec-
tivitat, vigents des de la llei de 1970. Però en lloc de simplificar el procés d’accés a la universitat, estableix 
uns requisits i un procediment que poden suposar un autèntic maldecap per a alumnes i famílies, ja que, 
a més, admet que les universitats podran establir proves específiques o pròpies per accedir-hi (article 38).
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superin el tercer curs d’ESO, i que vindrà a substituir els Programes de qualifi-
cació professional inicial (PQPI), una formació que havia tingut un cert èxit per 
resituar alumnes amb situacions complicades.18 Finalment, en una altra mostra 
de la marginació de la formació professional, el text de l’avantprojecte recull 
que el nivell bàsic garantirà almenys l’assoliment del nivell 1 del Catálogo Na-
cional de las Cualificaciones Profesionales. Ni més ni menys, el nivell 1 està 
definit de la manera següent:

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. Conocimientos y capacidades limitados.19

No cal especificar gaire més per imaginar les feines que es poden ocupar 
amb aquesta formació. A més, els alumnes que optin per la formació profes-
sional bàsica tenen tancades les portes per obtenir el títol de graduat en educa-
ció secundària obligatòria.

Per tant, com dèiem, la defensa del talent i l’esforç que fa la reforma reper-
cuteix en els models de currículum i d’avaluació. L’avaluació ha de permetre 
assegurar i reforçar els aprenentatges i les competències bàsiques. En cap cas, 
sota un model de competències, com veurem tot seguit, l’avaluació pot coartar 
les possibilitats futures dels nois i noies amb proves successives. El sistema d’ava-
luació de la reforma Wert té un caràcter sancionador en lloc de servir per millo-
rar els processos educatius i detectar els dèficits del sistema, i sembla que enyora 
les proves de revàlida de l’escola franquista per fer-ne una bandera anacrònica.

Des del punt de vista del model pedagògic que s’està adoptant en els països 
capdavanters, la successió de proves periòdiques és del tot incompatible amb 
una formació en competències, com hem estudiat a la p. 79. L’adquisició de les 
competències és un procés continu i el seu domini es demostra en l’execució de 
les activitats educatives quotidianes, en el dia a dia de l’escola. Això requereix 
models d’avaluació contínua, a càrrec dels mateixos professionals que acompa-
nyen el procés formatiu, per mitjà del recull sistemàtic i permanent dels proce-
diments i de les habilitats que els alumnes activen per resoldre els problemes i 
abordar les situacions que els són plantejades. Un model per competències que-
da ben lluny d’un sistema d’avaluació amb exercicis puntuals i estandarditzats 

18 . Podeu seguir una experiència interessant a Lombarte, S.; Merino, M.; Palacios, A. 2012. 
«Otros tiempos y espacios escolares. La apuesta por la diversificació curricular». Aula de Innovación 
Educativa, núm. 217, pàg. 29-33. 

19 . Consulteu la descripció sencera del Catàleg a: www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalo-
goWeb.html (accés: 30 de desembre de 2012).
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que mesuren coneixements aïllats i descontextualitzats de la realitat dels alum-
nes, administrats i valorats per personal extern que desconeix les possibilitats i 
el «talent» de cadascú. 

En aquest sentit, convé destacar la supressió d’un punt important de la llei 
de 2006, que evitava la possibilitat de fer servir les avaluacions generals del sis-
tema amb intencions classificatòries i que poguessin tenir cap repercussió en 
l’avaluació individual dels alumnes. Es tractava del punt 2 de l’article 140, que 
s’expressava de la manera següent:

La finalidad establecida en el apartado anterior [sobre l’avaluació general del siste-
ma educatiu] no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema 
educativo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el 
que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alum-
nos o para establecer clasificaciones de los centros.

No cal fer gaires interpretacions sobre l’eliminació d’aquest apartat. La in-
tenció de la reforma Wert és convertir l’educació en un mercat competitiu a 
partir de les avaluacions generals i de les proves de revàlida per etapes, normal-
ment arbitràries i allunyades de la realitat escolar.

De tota manera, la incongruència i la insensatesa pedagògica de la reforma 
queden materialitzades quan estudiem l’arquitectura curricular adoptada. 
D’entrada és interessant comparar les definicions de currículum entre la refor-
ma actual i la llei de 2006, perquè explica el posterior desplegament dels plans 
d’estudi i defineix els aspectes que conformaran la concreció dels programes 
educatius. L’article 6 de la llei de 2006 ho explicava així:

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto 
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y crite-
rios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.

En canvi, la reforma comença l’article 6 de la manera següent (les cursives 
no apareixen a l’original):

A los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica, se entiende por currículo la regu-
lación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 

S’incorpora la idea de «regulació» d’elements que «determinen» l’aprenen-
tatge dels ensenyaments, i s’abandona la idea de «conjunt» que especificava la 
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llei anterior. A banda de la redundància del mot «ensenyament», provocada per 
una precipitada redacció del text, el caràcter directivista de la llei s’expressa en 
els dos mots remarcats en cursiva, «regulació» i «determinen», que seran refor-
çats després en l’apartat següent de la llei, que detalla els elements en qüestió. 
Des del punt de vista pedagògic, és complicat defensar que una descripció del 
currículum, recollida a la llei, serveixi per regular i, encara menys, determinar 
els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Aquests processos són el resultat 
d’un seguit de factors, alguns propis de la tasca docent, altres del que fan real-
ment els alumnes, però també de factors externs a l’aula i al centre educatiu, 
com la família, la qualitat cultural del barri i la ciutat, etc. La simplificació que 
mostra la llei torna a ser una mostra d’incredulitat pedagògica, segurament per 
incompetència tècnica dels seus redactors. 

Però la tendència normativista de la llei queda reflectida quan detalla els 
elements que conformen el currículum, i que apareixen al segon punt d’aquest 
article. El currículum està format per objectius d’etapa i ensenyament, compe-
tències (que només serveixen per aplicar els continguts apresos), continguts 
(que s’agrupen amb criteris confusos: «matèries, àmbits, àrees, blocs i mòduls»), 
i «metodologia didàctica» i estàndards i criteris d’avaluació. Quant a la meto-
dologia, la llei anterior s’hi referia com a «mètodes pedagògics» sense concretar, 
però ara significa textualment: «descripció de les pràctiques docents i organit-
zació del treball dels docents», una incursió inèdita en la tasca docent. Pel que 
fa a l’avaluació, s’anticipa l’establiment de proves comunes i úniques per a tot 
el territori espanyol, que hem vist en l’apartat del model lingüístic, que redu-
eixen l’autonomia dels centres i ataquen les competències de les comunitats 
autònomes.

El disbarat pedagògic de la reforma prové del concepte de competència i 
sobretot del seu desplegament normatiu. Si prenem en consideració el caràcter 
holístic i global de les competències, l’ordenament del pla d’estudis hauria de 
partir d’una definició precisa de les competències, establir uns eixos rectors i 
organitzar els continguts formatius en àrees prou àmplies per encabir-les de tal 
manera que es permetés el desenvolupament de propostes educatives adaptables 
a cada realitat. Exactament, la reforma Wert va en la línia contrària: defineix les 
assignatures curs a curs i s’oblida radicalment de les competències. D’aquesta 
manera, després de declarar, en la modificació de l’article 18, que l’educació 
primària s’organitza en àrees que tindran un «caràcter global i integrador», 
adopta l’ordenament curricular tradicional amb assignatures aïllades i segrega-
des, com per exemple en la separació de ciències naturals i ciències socials (des-
prés de més de dues dècades en què les escoles i les editorials havien treballat 
amb una àrea genèrica de coneixement del medi), o en la perpetuació de l’assig-
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natura de llengua (espanyola i cooficial quan correspongui) en lloc de caminar 
cap a una àrea integrada de comunicació. A secundària, a més, el currículum 
queda desmembrat i esmicolat amb una ordenació que estableix les assignatures 
de cada curs, obligatòria i estandarditzada per a totes les escoles espanyoles, en 
contra de qualsevol criteri evolutiu i de contextualització a les realitats dels 
alumnes. Aquesta tendència normativista arriba a l’extrem de detallar les assig-
natures «específiques» (optatives, en realitat) que els alumnes hauran de triar en 
cada curs de qualsevol de les quatre branques del batxillerat. 

Un altre aspecte pedagògic important, i complementari del de les compe-
tències pel seu caràcter integrador i global, és el concepte de cicle d’aprenentat-
ge, creat amb la llei de 1990. El cicle permet una organització del currículum i de 
les activitats educatives que supera les limitacions del treball a un any i amb el 
mateix grup classe, segons la decisió de cada escola. La reforma Wert elimina  
els tres cicles de primària i crea un cicle de tres anys a secundària. Per descomp-
tat, aquesta opció té el seu reflex en les proves de revàlida finals, que només me-
suren els coneixements adquirits a les assignatures troncals en lloc d’avaluar les 
competències, i s’obliden totalment de recollir el grau d’aplicabilitat real de  
les destreses i dels coneixements adquirits per part dels alumnes. No és accepta-
ble que es mesurin les competències bàsiques, que validen el pas d’etapa educa-
tiva, a partir dels resultats que s’obtenen en proves de llengua i matemàtiques; 
les competències van més enllà de dues assignatures instrumentals i necessiten 
la totalitat del currículum per ser desenvolupades, si no és que realment es reco-
neix la inutilitat d’una bona part dels continguts, amb la qual cosa tampoc no 
s’entén que s’incloguin matèries, com l’educació física o la religió, que no tenen 
caràcter vinculant en l’avaluació final.

Tot plegat no només fa pudor de ranci sinó que restaura solucions pedagò-
giques ja superades. És un text que sembla fruit de la manca d’anàlisi i de refle-
xió detingudes i sinceres sobre els models d’excel·lència a escala europea que han 
adoptat un sistema integrat i per competències, que evita la segregació dels 
alumnes segons les seves capacitats i prioritza l’aprenentatge permanent, amb 
un ús intensiu i normalitzat de les tecnologies a l’escola. En aquest aspecte, un 
penúltim exemple de la inadequació de la reforma Wert als temps que corren és 
la redacció de tot el capítol que fa referència a la integració de les tecnologies 
informàtiques a l’escola. En primer terme, hi dedica uns paràgrafs del preàmbul 
per dignificar aquests instruments com a recursos innovadors per a l’escola, tot 
i que en limita molt l’ús:

Por una parte, servirá de refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y, por 
otra, permitirá expandir los conocimientos transmitidos en el aula sin limitaciones.
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És recomanable que les tecnologies s’apliquin també com a suport a la do-
cència i que permetin obrir els límits de l’aula, però és decebedor que quedin 
restringides a aquestes situacions i sembla contraproduent i perillós que se’n 
vulgui normativitzar i estandarditzar l’ús, com s’expressa més endavant, quan 
s’anuncia la creació d’un «ecosistema digital de ámbito nacional». L’obsessió re-
centralitzadora de la reforma Wert s’eleva a la màxima expressió quan pretén 
crear un sistema comú a totes les escoles públiques del territori espanyol, en 
base a criteris d’interoperabilitat per compartir informació i recursos. El nyap 
de la reforma arriba a confondre l’ús de la informàtica per a la gestió escolar i 
l’ús per a qüestions pedagògiques. L’absurd arriba a l’extrem quan la reforma 
dicta el següent:

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, los formatos que deberán ser soportados por las herra-
mientas y sistemas de soporte al aprendizaje en el ámbito de los contenidos educa-
tivos digitales públicos con el objeto de garantizar su uso, con independencia de la 
plataforma tecnológica en la que se alberguen.

Ha calgut repetir literalment el fragment per comprovar la complicada re-
dacció del text i el grau d’incompetència que demostren els seus responsables, a 
qui potser no els ha arribat encara l’onada 2.020 i encara menys el moviment de 
programari lliure. Però encara és més preocupant que es vulgui concentrar tota 
l’operativa informàtica dels centres educatius en un mateix entorn de treball, a 
més d’imaginar-nos el pitjor pel que fa a les empreses que aspiraran a la conces-
sió de les llicències corresponents a escala «nacional». Potser per amagar el cop, 
l’apartat següent explica que el ministeri oferirà «plataformes digitals i tecnolò-
giques» a la comunitat educativa, una iniciativa que ja existeix des de fa més de 
tres dècades a Catalunya, amb la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, i a 
la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles.

Finalment, un darrer detall que il·lustra la precipitació tècnica, la perversió 
ideològica i la incongruència pedagògica que respira tot el text, és la manca de 
cap referència a l’impuls d’una consciència ciutadana a escala europea. Tot i que 
en el preàmbul, la Unió Europea és emprada quatre vegades per reforçar alguns 
dels punts importants de l’avantprojecte (estratègia europea per al 2020, com-

20 . La tercera part del llibre ha estat dedicada a aquest concepte i les seves repercussions a l’escola. 
Vegeu també el monogràfic de la revista Aula de Innovación Educativa, núm. 217, desembre de 2012, 
sobre espais i temps, coordinat per Àlex Egea. Concretament, l’article que signa ell mateix amb Elisabet 
Higueras, «La mediaquest», sobre un exemple d’utilització del web 2.0 a les aules.
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petències bàsiques, permeabilitat del sistema i plurilingüisme), en la resta de 
l’articulat només hi ha una referència final però tan sols per convalidar els estu-
dis d’altres països de la Unió. Malgrat les directrius europees sobre la necessitat 
que els sistemes educatius dels estats membres treballin de manera decidida per 
consolidar un imaginari polític compartit, que quedaria materialitzat en el con-
cepte de ciutadana europea (vegeu la nota 10), ni el currículum ni encara menys 
les indicacions precises que expliquen el model d’avaluació recullen cap referèn-
cia en aquest sentit. Més aviat sembla tot el contrari, ja que l’eliminació de 
l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, a més de suposar un retrocés peda-
gògic en relació amb Europa, evita qualsevol possibilitat de desenvolupar aques-
ta consciència compartida, més enllà que s’hi puguin trobar continguts particu-
lars en algunes matèries específiques.

En definitiva, a més d’una oposició ferma al model lingüístic i a la invasió 
de competències, també cal presentar objeccions serioses al model social i al 
model pedagògic de la reforma. No fos cas que, un cop redreçat el tema lin-
güístic, tinguem una escola en català però elitista i nostàlgica, que camini d’es-
quena a Europa també en el terreny pedagògic.

Consideracions finals

Malgrat les reformes educatives i, molt especialment, més enllà de la que tenim 
en marxa, l’escola sobreviu i l’educació va fent el seu camí. Els fenòmens edu-
catius s’han d’estudiar i valorar en funció del marc contextual i des d’una po-
sició intel·lectual sincera que reconegui els referents ideològics de partida. Res 
en educació és neutral i per aquest motiu convé identificar els reptes i analitzar 
amb cura les diverses opcions adoptades sempre amb aquests dos pressupòsits. 
Aquesta consideració s’ha d’aplicar quan s’estudien les causes dels deficients 
resultats acadèmics de l’educació secundària bàsica o inferior; la relació difícil 
i complicada entre educació i món productiu; la poca o deficient integració de 
les tecnologies actuals a l’escola; el tractament complicat i confús de les diver-
sitats, especialment la cultural, i sobretot de la immigració; la gestió deficient 
dels conflictes de convivència i dels episodis de violència als centres educatius; 
la discutible motivació del professorat per atendre amb satisfacció la seva feina, 
etc. Tot plegat sense oblidar l’existència de models d’èxit que saben acollir 
tothom a l’escola fins al final de l’educació obligatòria i amb resultats acadè-
mics positius sense excloure ningú; que posen en marxa dispositius de perme-
abilitat que validen la formació i la fan més polivalent; que destinen recursos 
econòmics a la formació del professorat i en recerca i innovació pedagògica; 
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que engeguen iniciatives que milloren la qualitat democràtica dels centres edu-
catius, etc. 

El desafiament d’aquest llibre ha estat estudiar alguns dels mecanismes 
emprats a Europa per abordar algunes de les problemàtiques esmentades, 
que no són més que una mostra, sens dubte parcial, de la realitat escolar. 
Com s’ha vist, en la majoria dels països de l’entorn s’ha arribat a un alt nivell 
d’escolarització a edats primerenques (educació infantil) i en etapes mitjanes 
(secundària bàsica), i s’ha obert l’escola a noves realitats, especialment a par-
tir de les noves tecnologies i també quant a l’atenció a la diversitat. En la 
majoria dels països occidentals, l’escola és encara un dels pocs espais públics 
on es practica un alt nivell de tolerància i es predica la necessitat de crear 
hàbits saludables de convivència. Els programes educatius recullen aquests 
objectius i en general el professorat aposta per models inclusius i renega de 
models exclusius i segregacionistes, almenys en el pla teòric. Només quan 
augmenten les interferències indegudes sobre el sistema escolar, el professo-
rat recula i pot arribar a adoptar posicions més conservadores, que defensen 
models selectius i elitistes, allunyats de qualsevol pretensió equilibradora de 
les desigualtats.

També s’ha incrementat la capacitació del professorat, en quantitat i quali-
tat, i els recursos materials i d’equipaments han experimentat una millora ob-
jectiva, potser no tant com caldria, però important en fons i efectius. Amb tot,  
queden ben lluny objectius com l’èxit escolar per a tothom, la inclusió social i 
la formació de ciutadanes i de ciutadans, unes finalitats que formen part del 
nucli dur del sistema educatiu, i que no acaben de ser considerades com a tas-
ques centrals de l’activitat escolar, malgrat tots els esforços. 

Assistim a cicles de contracció i retracció en educació, amb la intervenció de 
molts protagonistes que intenten incidir en el sistema educatiu, la qual cosa 
posa novament de manifest les complicades i envitricollades relacions entre es-
cola i societat. Que les finalitats de l’educació es troben allunyades d’allò que 
reclama la societat és un diagnòstic compartit i acceptat comunament: l’escola 
no ajuda en el procés de transició al món productiu i viu d’esquena als proble-
mes reals; el món audiovisual i digital és absent de la vida escolar; l’escola no 
valora prou la família; els docents es consideren el melic del món i sobrevaloren 
la seva funció, situant-la al mig de les preocupacions dels infants, i oblidant que 
els nens i les nenes en tenen d’altres, d’ocupacions i de preocupacions; les famí-
lies opten per la competició en lloc de la col·laboració. Podem compartir par-
cialment o rebutjar del tot aquestes afirmacions, però és important recordar que 
l’escola admet moltes lectures i que l’educació se’ns mostra sempre de manera 
polièdrica, amb moltes arestes. 
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La implicació de les famílies, la intervenció del sector productiu i la partici-
pació de la comunitat en el hardware i també en el software de l’educació són 
ingredients del tot necessaris per situar el sistema en un punt òptim, però la 
falta d’aquests ingredients no és responsabilitat de l’escola, sinó de cadascun 
dels àmbits esmentats. Quan les famílies no s’impliquen, els empresaris perden 
l’interès o no en mostren cap per intervenir-hi, i la comunitat política està man-
cada de voluntat i ganes de participar en un engranatge que no li aporta objec-
tivament res, l’escola es troba desemparada. L’escola no ho pot fer tot i tampoc 
no és responsable dels resultats que se li atribueixen. 

Per posar-ne un exemple, ningú no discutiria que les universitats han d’ofe-
rir solucions per contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible, per 
millorar la qualitat democràtica i per assegurar un bon nivell de salut entre els 
ciutadans, però ningú amb una mica de seny admetria que aquests tres vectors 
de progrés són responsabilitat exclusiva de les universitats, sinó que hi concor-
ren diversos factors, com ara la complicitat del sistema polític, el compromís 
col·lectiu de la societat i la confiança dels sectors productius. El mateix criteri el 
podem aplicar a l’escola: una cosa és definir les seves finalitats, i una altra de ben 
diferent és exigir que aconseguir-les sigui una responsabilitat exclusiva de l’esco-
la. L’educació per a la ciutadania, per exemple, il·lustra perfectament aquesta 
afirmació: el grau de qualitat democràtica de la ciutadania depèn en bona me-
sura del seu tractament educatiu, sens dubte, però també de la que demostrin 
els seus governants. Eliminar aquesta tasca de l’educació obligatòria només pot 
deteriorar encara més la qualitat democràtica de la societat en general, perquè 
l’escola és l’únic espai social on podem treballar per a l’equitat i assegurar la 
igualtat d’oportunitats. Això mateix és aplicable a les competències tecnològi-
ques o digitals, i a tota la resta de les competències bàsiques que l’escola ja tre-
balla prou bé.

En un context de societats cada cop més obertes, dinàmiques i multicultu-
rals, on els tradicionals poders polítics han perdut molt de pes en les decisions 
últimes que afecten la vida de les persones a favor dels poders econòmics, i on 
s’arriba a qüestionar constantment la funció central de l’escola, també els estu-
dis internacionals confirmen que en educació no hi ha solucions úniques i inte-
grals. Amb tot, sembla que, igual que en el terreny econòmic, avancem cap a un 
panorama de pensament únic en pedagogia, d’uniformització dels sistemes edu-
catius, amb una pèrdua d’identitat pròpia i un predomini de propostes homo-
geneïtzadores. Aquest pot ser el preu d’una falsa integració europea.

Els governs es veuen llançats a fer tota mena de reformes que solen argu-
mentar amb conclusions d’aquests estudis, amb més paroxisme en els països 
que apareixen en els pitjors llocs dels rànquings, i plantegen propostes que so-
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vint són només pals de cec en terrenys plens d’obstacles. Per la seva banda, sa-
bem que el mercat laboral no té miraments amb la formació rebuda per la gent 
i és capaç d’absorbir la mà d’obra més predisposada a ocupar qualsevol feina 
independentment dels requeriments formatius necessaris. La intenció d’harmo-
nitzar els sistemes educatius europeus, en vista a la sana idea de facilitar la mo-
bilitat interna d’estudiants i professionals, s’ha substituït per un objectiu més 
pervers d’unificar-los i uniformitzar-los a partir de criteris quantitatius en for-
ma de resultats acadèmics, al marge de qualsevol altra consideració històrica, 
social, cultural i, per descomptat, de tradició pedagògica.

Així, malgrat les problemàtiques internes existents, a Europa s’ha posat en 
marxa una iniciativa única d’harmonització de l’espai universitari, el procés de 
Bolonya, que va més enllà de les titulacions i vol incidir en la compaginació  
de les cultures educatives diverses, amb l’interès posat en la competitivitat i l’ocu-
pació. Aquest procés no ha tingut, encara, una correspondència amb els nivells 
educatius previs a la universitat, i és que potser les accions dutes a terme per 
avaluar els sistemes educatius, sobretot els estudis PISA, han provocat de fet una 
harmonització o convergència forçades, que fa que no calgui dedicar esforços a 
modificar estructures ni a unificar legislacions nacionals.

Els estudis internacionals ofereixen una gran quantitat de dades, potser 
massa i tot, difícils de pair també per part dels que es pretenen entesos en la 
matèria. Ens inunden amb informes descriptius que organitzen les dades i jerar-
quitzen resultats. Ens cal, però, elements de judici per interpretar adequada-
ment el perquè de tot plegat i desbrossar el camí per on ens porta aquest procés, 
especialment quan s’intenta construir una realitat nacional integrada en un marc 
europeu que no vol ensopegar de nou. Aquesta ha estat la constant d’aquest lli-
bre, que ens ha obligat a moure’ns entre una perspectiva descriptiva, per expli-
car els detalls de cada una de les realitats dels sistemes educatius més destacats, 
i una perspectiva interpretativa, que volia evitar expressament comparacions 
competitives però destacant allò significatiu des de la nostra mirada particular. 
En realitat, com va escriure Pere Rosselló, «més que resoldre problemes, allò que 
podem fer en educació comparada és plantejar-los».21

21 . Rosselló, 1960, pàg. 7. Dediquem la darrera nota del llibre a un important comparatista empor-
danès, nascut el 1897. Com recull en el seu estudi previ de l’obra publicada a Eumo (vegeu la bibliogra-
fia), el professor Sanvisens recordava que Rosselló havia nascut al carrer de l’Educació, més tard conegut 
com a carrer Delícies. Tota una premonició: «Rosselló tenia una idea pedagògica global que li permetia 
enfocar diferents aspectes de l’educació i de l’ensenyament amb un criteri segur».
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