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No fa gaire temps el prestigiós 
Le Monde publicava un article en 
que s'afirmava: ·Sempre s'ha dit 
que el nivell baixava, que I'escola 
formava ineptes i que s'imposa 
una reforma radicar (1). Aquesta 
afirmació adquireix especial relleu 
des de I'inici deis setanta en obrir
se la via de les reformes educati
ves com a conseqüencia, entre 
d'altres, de fets com I'era espacial 
(reacció nord-americana alllan~a
ment de I'Sputnik), I'etapa de ge
neralitzat desenvolupament eco
nómic, I'aposta per I'educació com 
a factor de canvi social (igualtat 
d'oportunitats) o els creixements 
demografics. Si als fets objectius 
hi afegim que cada generació 
pensa que la seva formació esco
lar va ser más ·seriosa· que la de 

*Sebastién Rodrfguez Espinar és catedritlc 
de M.todes d'lnvestigacl6 I Diagn6stic en 
rEducac16 de la Unlversltat de Barcelona Autor 
entre altres publicacIons, del IIIbre Factores ~ 
rendimiento esooIar. 

la següent no ha de sorpren
dre'ns que la reforma educativa 
sigui una qüestió de permanent 
actualitat en les últimes decades. 
Ara bé, en I'últim quinquenni, 
I'horitzó mític de I~any 2000 sem
bla haver for~at un esprint, com a 
mínim en les propostes, de nom
brosos grups intel.lectuals i admi
nistracions educatives (2). Aques
tes pro postes comparteixen en 
major o menor grau, les caracterís
tiques següents: 

a) Una demanda d'exigencies a 
I'escola que sobrepassa nivells 
anteriors. No només es demana 
que instrueixi i transmeti el,s conei
xements que una societat tecno
logica necessita, sinó també que 
resolgui els múltiples problemes 
d'índole social. 

b) L'adopció, per part del siste
ma educatiu, d'un ritme de canvi 
accelerat per tal de no perdre ·el 
tren competitiu" de les societats 
desenvolupades. S'oblida sovint 
que les institucions educatives 
canvien lentament i necessiten un 
temps per sincronitzar amb les 
orientacions generals de la socie
tat. Com afirma Altbach (3), els 
canvis de la política educativa han 
de recórrer un camí lIarg i compli
cat fins que es fan realitat. 

c) L'adopció d'una situació 
d'ambivalencia en que la qualitat o 
exceLlencia de I'educació justifica 
el refor~ament de les ano mena
des disciplines principals del pro
grama d'estudi, mentre que les di
ficultats de trobar una feina deis 
més joves legitimen I'atenció al 
contingut professional de I'educa
ció secundaria (4). 
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d) L'opinió de la societat que 
I'escola ha perdut el nord i que el 
sistema educatiu, on es gasten 
milions, Hno produeixH. Ara bé, la 
confusió sobre que s'ha de pro
duir és desorientació de I'escola. 
El primer punt en un debat social 
sobre la reforma educativa ha de 
ser clarificador, si és possible, de 
lescaracterístiques que ha de 
tenir el ·producte educatiuH. 

e) El fet que les polítiques 
educativa, social i economica pre
senten un alt nivell d'interrelació 
en els moments actuals pot 
explicar la mateixa complexitat per 
trobar una alternativa valida de re
forma deis sistemes educatius. 
Maximum si tenim present el ca
racter pendular deis moviments 
de reforma. Als períodes de crisi 
economica sempre hem emfasit
zat la necessitat de I'esfor~ i 
d'aprenentatges escolars més sis
tematics i més productius en 
saber i en perícia (ensenyament 
centrat en les materies). Per con
tra, períodes d'abundancia preco
nitzen una educació basada en el 
desenvolupament de la responsa
bilitat i recomanen de dotar 
I'alumne deis mitjans adequats per 
adaptar-se al medio 

Les característiques esmenta
des posen en relleu que el pro
blema fonamental que predomina 
en qualsevol intent de reforma 
educativa és poder discenir o clari
ficar la meta i objectius de la inter
venció educativa. En definitiva, es 
tracta de definir, ni més ni menys, 
el perfil i la qualitat del producte 
procedent de les institucions edu
catives. 
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Qualitat de I"educació: un 
concepte univoc? 

Diversos analistes de projectes 
de reforma coincideixen a asse
nyalar que, si bé el concepte qua
litat d'educació té un sentit vague, 
exerceix una poderosa atraccló en 
I'ambit polític i social ja que permet 
ser interpretat de diferent manera 
per cada persona o grup i en cada 
moment o situació particular (5). 
Malgrat aixo, cal aclarir que Hel mo
viment per la qualitat de I'ense
nyamentH, tal com s'identifica en la 
literatura HcientíficaH, fa seva la filo
sofia de la competivitat, I'indivi
dualisme i I'elitisme. Els seus parti
daris, afirma Kallen (6), Hestan más 
interessats pel rendiment deis 
alumnes amb més facilitat que 
pels altres, i accepten el fet que la 
recerca de la qualitat no beneficir 
els que aprenen lentament i difícil
mentN

• El pronostic que el s. XXI 
promet el poder i lIoc de treball als 
que hagin aconseguit desenvolu
par millor les facultats intelJec
tuals superiors (capacitat d'analisi, 
síntesi, flexibilitat i creativitat) ser
veix de base a pro postes que fo
namenten la qualitat en I'adopció 
d'un únic programa per a tots els 
alumnes (7). 

Aquests plantejaments defen
sen la tesi de la necessitat de la 
uniformitat de competencies a 
desenvolupar en I'alumne i accep
ten I'existencia d'un ampli con
sens social pel que fa als valors as
sociats al producte educatiu. 
L'informe del College de France 
(8) parla del greu error d'imposar a 
tots la possessió d'unes mateixes 
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competencies perque esta en 
contradicció amb la realitat social. 
A m~ a més, com más de pressa 
es fa el canvi social, més escassos 
són el ambits en que es troba el 
consens sobre quines han de ser 
les competencies que han de 
configurar el perfil de I'alumne 
-educat- (9). Davant de la visió 
monista de la inteLligencia, afirma 
I'esmentat informe (Principi 11), que 
duu a jerarquitzar les formes de re
lació individual amb relació a una 
de sola, cal multiplicar les formes 
d'exceLlencia cultural socialment 
reconegudes. Enfront de la jerar
quització que avui presenten les 
carreres s'imposa una ampliació 
de les branques socialment equi
valents. 

Una segona qüestió que es 
mereix reflexió és el concepte del 
producte obtingut com a resultat 
del procés educatiu. ¿Sobre 
quins ambits o dimensions s'han 
d'aplicar els criteris de qualitat pre
fixats? La resposta no és facil, ja 
que I'-educació- d'un alumne no 
és exclusivament el resultat de 
I'acció sistematica de I'educació 
formal, sinó que és transcendida 
pel conjunt d'estímuls provinents 
del marc ambiental de I'individu. El 
que fa i aconsegueix I'escola res
pon a interaccions com I'ambient 
en un procés sense límits que 
configura I'educació general de la 
persona, no pot centrar-se només 
en allo que -aconsegueix- el sis
tema educatiu formal. Cal ampliar 
les responsabilitats a la societat en 
general ja que hi ha una dimensió 
social del mateix producte educa
tiu (10). Considerar que la qualitat 

del producte social de I'educació 
s'aconsegueix exclusivament amb 
una reforma deis sistemes educa
tius formals, sense alterar estruc-

. tures i mecanismes del sistema 
social mateix, és condemnar a la 
permanent frustració els agents 
formals del sistema educatiu. 

S'imposa assumir la necessitat 
d'una acotació parcial del produc
te educatiu si volem centrar el 
tema de la qualitat de I'educació. 
La vaguetat -es pot permetre- als 
polítics, pero és impresentable en 
un plantejament científic de I'acció 
educativa. Des d'aquesta posició 
(11), s'ha de reconeixer que el sis
tema educatiu no pot acontentar
se amb I'avaluació de la qualitat 
deis aprenentatges immediats i 
centrats en el domini deis contin
guts científics (materies), ni de 
I'adquisició de determinades habi
litats o tecniques de caracter más 
o menys permanent i amb valor de 
generalització o transferibilitat a 
múltiples situacions vitals. Si es re
coneix que coneixements i habili
tats (el problema és el consens 
sobre el grau i ti pus d1assoliment) 
són components importants de la 
qualitat, cal tenir en consideració i 
integrar en el disseny d'instrucció 
el desenvolupament de les di
mensions de la propia personalitat 
de I'alumne, creativitat, actituds, 
valors, etc. El repte que han d' as
sumir els professionals del siste
ma educatiu, sigui quina sigui 
I'estructura que finalment s'adopti, 
és precisament no esbiaixar la 
seva intervenció educativa de ma
nera que s'elimini deis criteris de 
qualitat el guany en I'alumne d'un 

133 



Sebastián Rodríguez 

desenvolupament com a persona. 
Acceptar que I'escola fracassa 
perque no col.loca tots els alum
nes en igualtat de condicions a la 
línia de sortida de la cursa per al 
següent tram educatiu és portar el 
sistema educatiu i els seus profes
sionals a un carreró sense sortida. 

Preeisions i vaguetats 
sobre la qualitat de I'edu
eació en el projeete de re
forma de I'ensenyament. 

En primer 1I0c he d'esmentar el 
fet positiu que el Projecte de Re
forma (12) expliciti que la qualitat 
de I'ensenyament és un objectiu 
prioritari de la política educativa 
(4.1 )*. En abordar el concepte de 
qualitat s'assumeix la dificultat de 
definir-la i també I'absencia d'ho
mogene"itat i universalitat deis 
seus indicadors. Per la via del corr 
sens s'especifiquen els següents 
indicadors de qualitat (4.1. p. 59): 

1.- Desenvolupament personal 
de I'alumne i el seu accés al patri
moni cultural d'un poble. 

2.- Adaptació a les necessitats i 
interessos deis educats. 

3.- Resposta del sistema edu
catiu a les exigencies d'una socie
tat democratica, complexa i molt 
tecnificada. 

4.- Compensació de les desi
gualtats socials i culturals deis es
tudiants. 

5.- Coherencia deis objectius 
del currículum i també les varietats 
de I'oferta educativa i la connexió 
de les seves diverses modalitats. 

6.- Reducció del tracas i aban
dó escolar, I'elevació general deis 
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nivells de rendiment, d'adquisició 
de coneixements i d'habilitats per 
part deis estudiants. 

La reflexió i analisi sobre 
aquests indicadors posa de mani
fest: 

a)La inadequada categorització 
deis esmentats indicadors. Difícil
ment pot aconseguir-se el desen
volupament personal de I'alumne 
si el punt de partida no es els seus 
interessos i necessitats. Per altra 
banda, la coherencia interna deis 
objectius del currículum no pot 
considerar-se indicador de qualitat 
del producte educatiu. ¿Per ven
tura no hi ha coherencia d'ob
jectius en les propostes que pre
conitzen un retorn a les -habilitats 
basiques- (lIegir, escriure i comp
tar)? La coherencia deis mitjans no 
garanteix el valor de la finalitat a as
solir. En identic sentit es pot parlar 
de la varietat de I'oferta educativa. 
L'existencia de múltiples alternati
ves o modalitats pot constituir-se a 
si mateixa com a generadora de 
discriminatoria diferenciació si no 
responen i s'adeqüen a les ne
cessitats reals deis alumnes. Final
ment, el concepte de rendiment 
presenta un perillós reduccionis
me en centrarse en els coneixe
ments i habilitats. Com he indicat 
abans, prendre en consideració 
només el producte immediat de 
I'educació és altament inadequat, i 
més quan en el món d'avui és im
possible determinar un corpus 
comú d'informació que pugui i 
hagi de ser apres per cada alumne 
en les diferents etapes educatives. 

b) La síntesi explicitada no es 
distingeix per la seva coherencia 
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teorica o ideologica. Sense cap 
mena de dubte perque és una 
síntesi derivada de postulats que 
entren facilment en contradicció: 
els principis d'igualtat i de justícia 
en educació o la perpetua tensió 
entre el fi del desenvolupament 
general de la persona i I'adquisició 
de coneixements, habilitats i tec
niques que reclama la societat tec
nificada d'avui. 

No és facil, perque tal vegada 
no és possible, conjugar igualtat i 
equitat o justícia en educació, so
bretot quan el referent és la quali
tat de I'educació. La tesi que una 
veritable democracia ha de donar 
igualtat d'oportunitats educatives 
i permetre que tots els alumnes 
rebin la mateixa quantitat i qualitat 
d'educació es basa en I'argument 
que equitat i qualitat poden ser 
aconseguides incorporant tots els 
alumnes al mate ix currículum des 
de preescolar fins a I'acabament 
de I'ensenyament secundario 
Aquest és I'eix vertebrador de la 
proposta de reforma de I'escola 
nord-americana del grup Paideia. 
Nombrosos analistes coincideixen 
a remacar la fal.lacia d'aquest argu
ment (13) ja que ignora el fet dife
rencial i prejutja que hi ha una 
única vía per educar-se com a per
sona. És cert que el projecte del 
MEC (lntrod. pago 23) precisa que 
-reivir:'ldicar una escola igualitaria 
no significa reclamar la uniformitat 
per a tots els alumnes sinó, que 
suposa educar en el respecte de 
les peculiaritats de cada estudiant 
i en I'estima par la diversitat, el plu
ralisme i la tolerancia-. Pero a
quest, com d'altres paragrafs del 

Projecte, fa no més que matisa
cions intel.ligents que van gene
rant ambivalenc1a no gens·desitja
da des de la perspectiva d'un 
plantejament ciar i coherent. A ve
gades es té la impressió d'estar 
lIegint una suma de pagines ela
borades en diferents lIocs i mo
ments i per persones diferents. 
Així des de la lectura del capítol 
16 (Adaptacions curriculars) un es 
pot preguntar sobre la validesa i 
viabilitat de I'estructura curricular 
proposada. S'hi fa un cant a la indi
vidualització de ¡'ensenyament ja 
que els ambits i tipus d'adap
tacions possibles poden figurar a 
la primera pagina d'un manual 
d'ensenyament individualitzat. 

Per altra banda, assumir que la 
qualitat del sistema educatiu, 
basada en una igualtat d'oportu
nitats, compensara les desigual
tats socials és un rumor que es co
menya a sentir. Com afirma Kallen 
(14), els polítics a favor de la igual
tat d'oportunitats no van intentar 
ni intenten resoldre la contradicció 
fonamental que hi ha entre la re
cerca de la igualtat en educació i la 
persistencia de la desigual distri
bució del treball, la riquesa i el 
poder. Demanar, com demana el 
Projecte de Reforma (lntrod. 
pag.21), una esperanyada aposta 
sobre la possibilitat que I'educació 
pugui contribuir al canvi de la so
cietat és esquivar un altre tipus de 
responsabilitats i accionsCJ.18 no són 
competencia del sistema educatiu. 

c) Finalment, he de mencionar: 
els indicadors de qualitat que 
s'expliciten en el Projece i que fan 
referencia a les reformes que amb 
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caracter experimental s'estan por
tant a terme en el Cicle Superior 
d'EGB i en l'Ensenyament Mitja. 
L'interes de I'analisi que s'hi fa 
esta en el fet que els resultats 
d'aquestes reformes semblen 
constituir un argument fonarnental 
per fer seu el Projecte. Aquests 
són els indicadors de qualitat pre
sentats: 

Cicle Superior d'EGB 
(3.B, pag.53) 

- Millors nivells de comprensió 
en els alumnes. 

- Els professors fan servir una 
metodologia més activa i indivi
dualitzada. 

- Augment del treball d'equip 
entre els docents. 

- Major participació de les famí
lies. 

- Elevada satisfacció deis 
pares, professors i alumnes que 
participen en I'experiencia. 

Ensenyament mitja 
(3.10, pag.54) 

- Canvi important de la metodo
logia d'ensenyament. 

- Els alumnes aprenen amb 
más interes i satisfacció. 

- Enfortiment de la tasca de tu
toria. 

- Major participació i discussió a 
classe. 

Una primera qüestió és evi
dent: ¿Quina relació tenen 
aquests indicadors amb els sis in
dicadors que apareixen en el Pro
jecte (4.1)? La resposta és clara: 
molt poca (amb benevolencia) No 
és ara el moment d'entrar en els 
plantejaments de I'avaluació d'a-
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questes reformes experimentals, 
pero sí que cal exigir coherencia 
en les informacions i dades que 
han d'avalar els arguments. 
Malgrat aixo, crec que de la falta 
de relació de les dues categorias 
d'indicadors se'n despren un en
senyament evident: si es vol ser 
realista, coherent i eficae; a I'hora 
de plantejar I'objectiu de la qualitat 
de I'ensenyament, hem de cen
trar-nos a definir un producte edu
catiu, amb un perfil de qualitat 
constitu"it per elements sobre els 
quals sigui factible observar els 
canvis o efectes produ·its par la in
tervenció educativa de cada esco
la. No hem d'oblidar que per millo
rar la qualitat de I'ensenyament en 
general cal millorar la qualitat de la 
intervenció educativa de cada es
cola en particular. És ciar que sé 
que hi ha altres causes de canvi 
que són alienes al sistema educa
tiu, pero s'ha de fer un esfore; per 
acotar els objectius que científica
ment poden ser assumits amb 
possibilitat d'aconseguir-Ios per 
mitja de I'acció sistematica del sis
tema educatiu. En altres casos, 
hauran d'especificar-se les ac
cions economiques, socials o es
tructurals que s'han d'emprendre 
per tal d'aconseguir els objectius 
desitjables per a una societat del 
segleXXI. 

Els objectius generals com 
a indicadors del perfil de 
qualitat. 

Malgrat la dificultat i el risc de 
parlar sobre el perfil de qualitat del 
producte educatiu que s'explicita 
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en el Projecte de Reforma, pre
nent com a unitats homogenies 
cadaficun deis objectius generals 
proposats par les diferents etapes 
educatives, crec que pot ser útil 
intentar-na la categorització i exa
minar el pes relatiu de les dife
rents categories. 

Es poden comptabilitzar 45 ob
jectius genera1s per a les 5 etapes 
proposades: 7 per a I'E. Infantil 
(7.16 pag.78), 7 per a I'E. Primaria 
(8.4 pago 83-84), 11 per a la prime
ra etapa de I'E. Secundaria (10.4, 
pago 98-99), 15 per a la segona 
etapa -batxillerat- de I'E. Secunda
ria(12.5,pag. 115-116), i 5 per a 
I'E. Tecnico-Professional. La des
proporció per etapes potser és 
deguda ala possible existencia de 
diferents redactors, al diferent ni
vell de valoració de la importancia 
de cada etapa**, o al fet d'adoptar 
directrius de la CEE (Resolució de 
1'11-7-83), tal com s'expressa en 
referencia a I'E. Tecnico
Professional. El tema de més im
portancia és el de la tipologia deis 
anomenats objectius generals. En 
el quadre següent recollim la dis
tribu ció. N'hem exclos els 5 de I'E. 
Tecnico-Professional per la distor
sió que generen en centrar-se ex
clusivament en la preparació tecni
ca par al treball. Podem preguntar
nos on és la dimensió educativa 
d'aquesta etapa educativa.· 

Som conscients que les dades 
aquí expressades no reflecteixen 
fidelment la realitat. Són només 
un indicador, pero, sense cap 
mena de dubte, reflecteixen una 
tendencia perillosa en considerar 
excessivament I'ambit deis conei-

xements i el desenvolupament 
inteLlectual de I'alumne. Que difí
cil que és sostréure's a la tradició 
academicista de I'educació! Amb 
aquests plantejaments es corre el 
risc que les materies, i no els alum
nes, siguin la base per determinar 
el currículum. Fins i tot s'hauran 
de fer molts esforc;os perque les 
materies es converteixin en mitja, 
no en finalitat, del mateix desen
volupament cognitiu de I'alumne. 
Pero no hem d'oblidar que el des
envolupament de I'alumne és 
alguna cosa més que el desen
volupament cognitiu, encara que 
admetem que és la base de tot 
desenvolupament huma. 

Ja només em queda per dir 
que aquestes pagines no tenen 
altra finalitat que aportar al lector al
guns punts de reflexió i controver
sia que activin I'interes a participar 
en una empresa difícil i arriscada: 
es tracta del disseny del pla edu
catiu que ha de preparar una ge
neració del s. XXI. El frac as 
d'aquesta generació no sera per la 
falta de coneixements, sinó, com 
afirma Kallen (15), perla incapaci
tat d'adaptar-se al permanent estat 
d1ncertesa i a la rapidesa de la mu
tació social i economica que carac
teritza la societat post industrial. 

Notes i referencies 

(0) Utllltzem les anotaclons corresponents als 
eprgrafs del Document del MEC. 
(") Encara que en el punt (3.12, pég.54) s'hi pot 
lleglr que un deis objectius de la renovacl6 del 
sistema educatiu és el d'augmentar la qualltat, 
especlaIment en I'etapa d'E. Infantil BésIca. 
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educatives com a con~~ncia de la crisi eco
n6mica. 
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359-371. 
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Definir el perfil y cali
dad del ·producto· 
egresado de las institu
ciones constituye uno 
de los objetivos bási
cos de cualquier pro
yecto de reforma edu
cativa. Sin embargo, la 
dificultad que plantea 
tal objetivo hace que el 
tema de la calidad de la 
educación, pese a su 
atracción política, sea 
objeto de imprecisio
nes como consecuen
cia de la falta de univo
cidad en el mismo y del 
intento político de sos
layar un compromiso 
ideológico. En este tra
bajo se analizan dife
rentes conceptualiza
ciones de la calidad de 
la educación, defen
diéndose la necesidad 
de precisar y acotar el 
concepto de calidad 
que se explicitan en el 
Proyecto de Reforma 
de la Enseñanza a la 
luz de los objetivos ge
nerales para cada una 
de las etapas educati
vas. De dicho análisis 
se deriva una impreci
sa y mutilada concep
ción de calidad de la 
educación. 

La qualitat de I'educació en el projecte ... 

Abstracts 

La définition du profil 
de la qua lité du .pro
duW issu des institu
tions éducatives cons
titue un des objectifs 
fondamentaux de tout 
project de reforme édu
cative. Cependant, la 
difficulté posée par un 
tel objectif fait que la 
question de la qualité 
de I'éducation soit, 
malgré la séduction po
litique qu'elle exerce, 
objet d'imprecisions 
dues a I'absence 
d'univocité de ce con
cept et de la tentative 
politique d'éluder un 
engagement idéologi
que. Cette étude ana
Iyse différentes con
ceptualisations de la 
qualité de I'éducation 
et défend la nécessité 
de préciser et cerner le 
concept de produit 
éducatif. Ensuite, elle 
examine les indica
teurs de qualité explici
tés dans le Proyecto 
de Reforma de la Ense
ñanza, par rapport aux 
objectifs généraux de 
chacune des étapes 
éducatives. Cette ana
Iyse dévoile une con
ception imprécise et 
mutilée de la qualité de 
I'éducation. 

Defining the profi/e and 
quality of the "outpur 
of institutions is one of 
the main goals of any 
educational reform pro
ject. However, the diffi
culty posed by such an 
objective makes the is
sue of the quality of ed
ucation, in spite of its 
political attractive
ness, an object of im
precision as a result of 
the lack of single
mindedness regarding 
it and the political at
tempt to evade an ideo
logical commitment. 
This article looks at dif
ferent conceptualiza
tions of the quality of 
education and defends 
the need to state clear
Iy and delimit the con
cept of educational 
output. Then it exam
ines the quality indica
tors contained in the 
Educational Reform 
Project in the ligM of 
the general goals for 
each educational 
stage. Out of this 
analysis comes an im
precise, mutilated con
ception of the quality of 
education. 
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