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Presentació 

Mª Cinta Portillo i Vidiella* 

La reforma de I'ensenyament se
cundari ha estat i és encara un 
tema polémic, controvertit. En sentir 
crítiques referents a I'estat actual de 
I'ensenyament secundari per part 
de professionals procedents de 
sectors deis diferents estaments 
educatius, tant si aquestes crítiques 
són favorables a la reforma com si 
no ho són, és facil percebre un am
bient general de preocupació. Da
vant d'aquest ambient, cal pensar 
que alguna cosa no deu acabar 
d'anar bé perqué s'hagi creat un cli
ma de descontent tan generalitzat. 

Tanmateix, també és cert que 
aquestes crítiques coexisteixen 
amb la consideració, també per 
part de professionals de I'educació, 
que convé posar en dubte la con-
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cepció que tots els mals de I'educa
ció secundaria i, sobretot, que totes 
les problematiques socials que es 
generen actualment en aquesta 
etapa educativa hagin estat gene
rades per la reforma. En general, 
podríem resumir aquest estat d'opi
nió crítica sobre la reforma de I'en
senyament secundari, dient que hi 
ha un ampli respecte pels planteja
ments teorics que la sustenten i una 
crítica, generalitzada també, al pro
cés d'implantació del qual és res
ponsable I'administració educativa. 

Les manifestacions de desacord 
se centren preferentment, pero, en 
la reforma de l'Educació Secunda
ria Obligatoria (ESO). Aquesta és 
I'etapa que ha sofert canvis que 
sembla que han estat, i ho són en
cara, difícils d'assumir pels sectors 
docents implicats. Entre d'altres 
canvis, convé destacar que, d'una 
banda, s'hi ha incorporat I'alumnat 
de 12 a 14 anys, que abans pertan
yia a l'Educació Primaria i, de I'altra, 
que s'ha ampliat I'obligatorietat 
d'escolarització de 14 a 16 anys. 
Aquesta ampliació té com a con se
qüéncia que en aquest segon cicle 
de I'ESO hi coincideixin I'alumnat 
que abans continuava els estudis 
de secundaria, I'alumnat que estu
diava formació professional i I'alum
nat que deixava els estudis. 

També observem que, en la mani
festació de les crítiques, sovint hi ha 
una gran confusió a I'hora d'establir 
relacions de causa i efecte i a I'hora 
de fer assumir responsabilitats. El 
sistema educatiu i la reforma són 
fenomens multifactorials, complexos, 
que no admeten analisis causals 
simplificades. En les crítiques, sovint 
s'hi barregen nivells d'analisi i es 
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confonen principis ideológics amb 
deficiencies tecniques, o bé man
canQa d'estratégies didactiques amb 
manca de recursos materials. 1, final
ment, hi ha una gran coincidéncia a 
denunciar deficiéncies irresponsa
bles de dotació económica per part 
de I'administració educativa. 

Sembla, doncs, oportú que 
Temps d'Educació es faci ressó 
d'aquesta polémica i que ofereixi 
una secció de la revista com a fó
rum per a la presentació d'expe
riencies i de reflexions i per a la cla
rificació d'idees. La secció Tribuna 
és adient per al tractament d'aquest 
tema perque és un genere discursiu 
que pretén el debat, la confronta
ció, la manifestació de I'acord i del 
desacord, alhora que permet apor
tar opinió i argumentació. En 
aquesta edició de la Tribuna, els 
lectors i les lectores hi podran tro
bar dades i arguments per comple
tar la própia construcció d'opinió 
sobre la reforma de I'ensenyament 
secundari, o, si més no, per tenir-ne 
més elements de judici. 

He volgut fer una Tribuna basi
cament professional i diversa, no 
exhaustiva, que doni cabuda a 
veus procedents de sectors dife
rents i vinculats d'una o altra ma
nera amb la reforma d'aquesta eta
pa educativa, que aportin elements 
per a la comprensió crítica d'un fe
nomen tan complex com aquest. 
S'han volgut evitar aquelles opi
nions que només són radicalment 
negatives, que no aporten argu
mentacions o que no donen cap al
ternativa constructiva. 

Han estat convidades a partici
par-hi persones expertes en el 
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tema, tant des de I'elaboració deis 
plantejaments teórics i del disseny 
de la reforma, com des de la recer
ca i I'analisi, o bé des de la direcció 
i gestió de centres de secundaria i 
de la docencia. Professionals de 
I'ensenyament secundari, tots ells i 
elles amb una extensa i aprofundi
da experiencia. El resultat ha estat 
un conjunt de nou articles que co
breixen sectors de vivencia, res
ponsabilitat i opinió diversos. 

Entre les aportacions deis dife
rents articles hi ha la diversificació 
de les argumentacions desitjada, i, 
a la vegada, notables coinciden
cies. A continuació i resumidament, 
presentaré unes reflexions elabora
des a partir d'un recorregut fet per 
algunes de les idees deis textos 
que composen la Tribuna. 

La reforma de I'ensenyament se
cundari és una opció moral que 
s'inscriu en una concepció demo
cratica de la societat. És una opció 
ideológica que assumeix la funció 
social democratica que ha de tenir 
I'escola. Els principis o valors cen
trals d'aquesta opció són la com
prensivitat i la diversitat. Aquests dos 
conceptes convé no considerar-los 
independentment I'un de I'altre. La 
comprensivitat i la diversitat no s'han 
d'entendre a'illadament, el que els 
dóna sentit és el joc o la dinamica de 
tensió que s'estableix entre ells. 

Podem considerar una perversió 
del principi de comprensivitat el fet 
que des d'alguns sectors socials i 
polítics s'interpreti com a sinónim 
d'igualitarisme o d'homogeneHza
ció. luna perversió del principi de 
diversitat, el fet que només s'apliqui 
fent referencia als alumnes que ne-
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cessiten atencions educatives es
pecials o als més desafavorits so
cialment o económicament, en lIoc 
de considerar que I'atenció a la di
versitat ha de ser I'atenció al desen
volupament de les capacitats indivi
duals de tot I'alumnat. Hi ha el perill 
d'adoptar una concepció excloent 
de diversitat; en conseqüéncia: els 
diversos són sempre els altres. 

Pel que fa a la comprensivitat, 
les crítiques teóriques i ideológi
ques a aquest principi poden tenir 
objectius diferents que fan confon
dre I'opinió pública no especialitza
da. Convé distingir les crítiques a la 
comprensivitat fetes des de sectors 
conservadors, que rebutgen aquest 
principi, de les crítiques que el de
fensen, peró que demanen que es 
reforci més clarament i que denun
cien contradiccions al respecte des 
deis plantejaments teórics de la 
LOGSE. 

D'altra banda, veiem com la di
versitat és desitjable perqué és ne
cessaria per a la integració social, 
per tal d'evitar la creació de centres 
gueto que acullen únicament alum
nes procedents de sectors socials 
en situació de risco Mentre que la 
diversitat és rebutjada des de sec
tors socialment i económicament 
benestants, perqué no és necessa
ria, ans al contrari, s'interpreta com 
un factor que fa abaixar el nivell, ja 
que, com déiem abans, es conside
rada com una característica deis 
més desafavorits. 

La reforma neix per una necessi
tat imperiosa de millorament del sis
tema educatiu. Sovint es perd de 
vista aquesta dada histórica i, para
doxalment, es responsabilitza la re-

forma d'haver provocat el que volia 
combatre. 

S'admet que I'escola té una clara 
funció social, i que la reforma pretén 
contribuir a la reforma social. Aixó 
no obstant, la reforma social no és 
responsabilitat exclusiva de I'esco
la. Per la qual cosa, cal pensar que 
la distancia entre el desenvolpupa
ment democratic de la societat i el 
desenvolupament democratic esco
lar desitjat a la reforma pot fer fra
cassar les bones intencions teóri
ques que la sustenten. 

La reforma pretén impulsar una 
nova imatge deis docents poten
ciant la formació de professionals 
reflexius. S'intenta impulsar I'auto
nomia deis centres, la creació d'e
quips docents, la presa de deci
sions reflexiva, la participació de 
I'alumnat..., són components de la 
cultura educativa democratica que 
cal ensenyar i aprendre, no són 
drets que es puguin exercir au
tomaticament. Aquests aprenentat
ges necessiten temps, experimen
tació i reflexió sobre la practica. Es 
tracta d'iniciar un procés d'apre
nentatge que provoca tensions i in
certeses. I potser és cert que la re
forma de I'ensenyament acaba de
cidint-se en els contextos més mi
cro, en el cara a cara de la vida 
quotidiana del centre i, sobretot, de 
I'aula. 

A més a més, tota reforma ha de 
comptar, des de la seva concepció, 
amb les resisténcies al canvi per 
part deis sectors humans que I'han 
d'assumir. Per aquests motius, els i 
les docents que, en una gran majo
ria, no han participat de tot el pro
cés de disseny i de planificació de 
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la reforma, consideren que no han 
tingut ni una informació, ni una for
mació extensa i intensa adient a la 
reprofessionalització que ha reque
rit el canvi de funció social de la 
seva feina. La qual cosa s'ha vist 
agreujada per la manca de pressu
postos suficients. Centres, profes
sorat i alumnat se'n veuen perjudi
cats. Més concretament, les man
cances de dotació económica fan 
que les vi es que han de possibilitar 
la implantació adequada de la re
forma se'n vegin afectades: ratio, 
agrupaments flexibles, professorat 
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especialitzat, professorat de suport, 
hores de dedicació a I'acció tuto
rial, espais, materials, formació per
manent del professorat, etc. 

Aquestes són només algunes re
flexions per encetar la lectura de la 
Tribuna. Dades, reflexions, qües
tions obertes i demandes per al de
bat col'lectiu, que aporten els arti
cles que trobareu a continuació, 
crec que contribuiran a clarificar i a 
identificar, si més no, els elements 
que intervenen en aquesta pro
blematica. 
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