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La influencia decisiva que té 
I'economia en la majoria deis 
aspectes que configuren la vida 
humana és una evidencia, i 
I'educació no constitueix cap 
excepció. Philip H. Combs, 
prestigiós expert en temes 
relacionats amb els problemes 
educatius en general i més 
concretament en la seva di
mensió economica i social, en 
analitzar els factors que carac
teritzaven la crisi educativa a 
escala mundial a partir deis anys 
seixanta, va destacar com a 
essencials: el desbordament 
estudiantil (augment de la 
demanda). I'aguda escassesa de 
recursos, I'augment deis costos, 
la inadaptació del producte i la 
inercia i ineficiencia. Actual-
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ment, les seves tesis no tan sois 
tenen vigencia sinó que els fac
tors esmentats es manifesten 
amb una major intensitat, prin
cipalment si tenim en compte la 
crisi economica en que estem 
immersos. 

La dimensió economica de 
I.'educació ha estat una preo
cupació constant per a pedagogs 
i economistes, els primers 
interessats fonamentalment en la 
milfora de la qualitat de I'edu
cació, i també a procurar gene
ralitzar-Ia, facilitant a totesles 
pe~sones I'oportunitaf d'acce
dir-hi; els economistes des d'una 
pretesa eficacia economica 
acostumen a centrar els seus 
treballs en I'analisi de les. in
versions que es realitzen en 
educació, tenint en compte els 
beneficis que s'obtenen. 

Aquest treball pretén recollir 
I'opinió d'algunes destacades 
personalitats(*) de la nostra 
vida pública, respecte a algunes 
qOestions relacionades amb el 
terna central d'aquesta Tribuna. 

Vull destacar I'amabilitat i les 
facilitats concedides de les 
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persones que han accedit a col
laborar en la nostra prbposta. 

El treball no pretén analitzar 
les opinions expressades, desi
guals en el tractament formal 
-sobretot patent en I'extensió
i, la major part de les vegades, 
en el seu contingut. Sí que es 
respecten íntegrament les 
respostes, malgrat que no 
sempre se cenyeixen estricta
ment a la pregunta formulada, a 
causa que I'objectiu fonamental 
d'aquest apartat ésprecisament 
conéixer, des de la perspectiva 
de quatre persones lIigades a 
ambits essencials i diferenciats 
de la nostra vida pública (Admi
nistració central, Administració 
autonómica, empresariat i sin
dicats), la seva visió sobre els 
temes plantejats, deixant als 
lectors/es les interpretacions 
posteriors. 

Qüestions: 

1. ¿Ha de ser anal/tzada l'educaci6 
des d'una perspectiva económica, 
considerant-Ia com una inversi6, 
un producte, subJecte a les I/eis 
de I'oferta i la demanda, própies 
del model económic vigent en la 
nostra societat? 

Josep M. Bas Adam: En pri
mer Iloc és necessari considerar 
I'educació com un dret, tal com 
estableix la Constitució en I'ar
ticle 27.1.: «Tothom té dret a 
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I'educació ... » Principi cons
titucional desenvolupat poste
riorment per una lIei organica 
d'inequívoc enunciat: Llei orga
nica reguladora del dret a I'edu
cació (LODE). 

L'educació pot ser també en
tesa com una part fonamental del 
desenvolupament deis recursos 
humans, al costat del treball, el 
medi ambient, la salut i la nu
trició, i les Ilibertats polítiques 
i economiques, tal com es re
flecteix en el Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvo
lupament. 

Dit aixó, no hi ha dubte que 
des d'una perspectiva económi
ca, I'educació ha de ser consi
derada més com una inversió que 
com un article de consum, en tant 
que contribueix a la futura 
creació de riquesa i de progrés 
sostingut. I aixo tant a les so
cietats en vi es de desenvolupa
ment com a les més avanQades 
económicament, socialment i 
polfticament. 

Antoni Gelonch i Viladegut: 
L'educació no ha de ser analitzada 
només des d'una perspectiva 
económica. No obstant aixó, sí 
que han de ser analitzades les 
perspectives económiques de 
I'educació. Cal estudiar des de 
I'analisi del cost de I'ense
nyament i les diferents tipologies 
de I'oferta educativa fins als 
possibles estudis cost-benefici 
de les accions i les inversions. 
Tot aixo al costat de I'analisi de 
les perspectives social, familiar 
i personal. 
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Alfred Molinas i Bellido: El que 
és ciar és que la perspectiva amb 
qué es regeixen els criteris 
educatius en I'ambit universitari 
no funciona correctament. Des 
d'aquest punt de vista, afegir 
criteris de racionalitat eco
nómica pot aconseguir resultats 
positius. L'educació és un bé del 
qual les persones obtenen una 
clara rendibilitat, invertir en 
capital huma és una bona 
inversió. Els criteris de I'oferta 
i la demanda han d'estar sempre 
presents en I'avaluació de qual
sevol alternativa. Es prengui amb 
posterioritat la decisió que es 
prengui, conéixer els costos 
d'una decisió és imprescindible 
per no cometre errades que 
després es pagaran en el futur i 
a un preu més elevat. 

Joan Caries Gallego i Herrera: 
L'educació, en primer Iloc, ha de 
ser considerada com un dret 
fonamental de la persona. Així 
ho sentencia la nostra Cons
titució. Un dret de tota persona, 
de tot ciutada d'una societat 
democratica, que amb I'educació, 
al Ilarg de tota la seva vida, ha 
de poder desenvolupar al maxim 
les seves potencialitats i capa
citats i ha de disposar deis ins
truments necessaris per inserir
se a la vida social i professional. 

Més enlla d'aquesta concepció 
democratica de I'educació, és 
ciar que aquesta ha de ser 
considerada també com una 
inversió en termes de capital 
huma per part de les societats. 
Com a inversió, I'educació ha de 
produir i augmentar els recursos 
humans disponibles en la societat. 

De les disponibilitats i capacitats 
d'aquests recursos humans, en 
dependran la capacitat d'inno
vació i d'investigació, la capa
citat d'anticipació, i la capacitat 
d'utilització deis propis recur
sos. 

Difícilment, peró, podem en
tendre I'educació integrada en les 
teories de I'economia de mercat, 
de I'oferta i la demanda. Com a 
dret democratic, ha de ser ga
rantit I'accés a I'educació i el 
tractament educatiu integrador 
i promocionador de les capaci
tats. Com a inversió productiva, 
s'ha de garantir el creixement 
del seu producte entés en termes 
de recursos humans i capacitats. 

Limitar I'analisi de les teories 
de I'oferta i la demanda posa en 
perill el concepte de dret fona
mental, perqué justifica selec
cions en I'accés, segregacions en 
les sortides i limitacions en les 
promocions. Tanmateix, limitar
nos al model de I'economia de 
mercat pot desvirtuar el con
cepte d'inversió i transformar
lo en des pesa i, per tant, 
plantejar-se la rendibilitat a curt 
termini, amb la qual cosa es 
genera una descapitalització a 
mitja o Ilarg termini deis re
cursos humans disponibles. 

Concebre I'educació com a 
des pesa assumible en termes de 
cost/benefici a curt termini ens 
porta a la Ilarga a mantenir els 
déficits estructurals de la nostra 
societat que, com es demostra 
en époques de crisi internacional, 
dificulten les anticipacions, les 
adaptacions i les sortides. 
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És, per aixo, necessari que 
I'analisi de I'educació es faci en 
termes d'inversió i no de' cost, 
pero sobretot que es faci en 
termes de dret democratic deis 
ciutadans i ciutadanes. 

2. Sabeni que la major part deis 
.paisos europeus destinen a 
I'educació percentatges més 
e/evats dins deis seus pres
supostos generals (I'any 1992, el 
nostre país va destinar el 4, 1% del 
PIS, sent la mitjana europea' del 
6%). Aquest any les despeses en 
educac/ó a Espanya pateixen un 
. descens del 0,2% sobre el total 
deis PGE, respecte a I'anyanterlor. 
¿ ere"; que són adequades les 
part/des pressupostaries destina
des a educac/ó? ¿Considera que 
s'apliquen mesures de caracter 
compensatori, tendents a superar 
les diferencies quantitatives i 
qualitatlves existents? 

J.M.B.A.: Durant el perlode 
de 1982 a 1992, la despesa 
pública en educació en relació 
amb el PIB ha augmentat a Es
panya considerablement, passant 
del 2,8% I'any 1982 al 4,7% el 
1992, i s'ha acostat de forma 
apreciable a pa'isos' del nostre 
entorn europeu amb més tradició 
escolar que el nostre, com és el 
das de Bélgica o Fran9a (ambdós 
amb el 5,4% I'any 1991). 

Per tant, i malgrat I'actual 
conjuntura económica adversa, 
es pot pronosticar' amb moltes 
garanties quel'objectiu d'assolir 
la mitjana europea aban s de 
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finalitzar aquesta década resulta 
perfectament assequible, sempre 
que I'educació es continu'i con
siderant com una de les prioritats 
governamentals en materia de 
des pesa pública, com ho ha estat 
durant els últims deu anys. 

Pel que fa a la pérdua de pes 
especlfic del pressupost del 
Ministeri d'Educació en el total 
deis PGE per a 1993, és con
venient assenyalar que I'es
mentada conjuntura adversa ha 
determinat un major creixement 
en els interessos del deute, en 
els fons per a I'atur, en les 
pensions no contributives i en la 
major cobertura sanitaria. Aixl 
dones, I'educació i les inversions 
en infrastructura han quedat en 
el següent bloc de prioritats i 
aquesta ha registrat una baixa 
moderada en el seu pes relatiu, 
pero amb una variació interanual 
positiva respecte a 1992. També 
convé destacar que la indubtable 
propensió a l'al9a de la des pesa 
pública educativa durant els anys 
anteriors -i especialment entre 
1986 i 1990- tant en el Ministeri 
d'Educació com en les comunitats 
autónomes, ha consolidat aquesta 
despesa en una cota bastant sa
tisfactória dins I'estructura in
terna deis pressupostos públics, 
la qual cosa permetra afrontar 
millor la situació que en anteriors 
conjuntures recessives, 

Finalment convé assenyalar 
que la polltica educativa desen
volupada durant aquests anys 
s'ha inspirat en el principi d'e
quitat i de compensació de desi
gualtats. Podrlem esmentar com 
a exemple, I'impuls donat a la 
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política de beques (el nombre de 
becariss'ha quadriplicat), a la 
integració escolar de nens i joves 
disminu'its, als programes com
pensatoris a I'escola rural, i la 
forta ampliació quantitativa de 
la xarxa escolar pública i deis 
efectius de professorat, el no
table creixement de la xifra 
d'estudiants universitaris o el 
fet que, per exemple, la meitat 
de les dones titulades universi
taries del nostre país s'han for
mat a la universitat durant 
aquests anys. En resum, una 
societat amb menys discrimi
nació i desigualtat. 

A.G.V.: La reducció del pres
supost del Ministeri d'Educació i 
Ciéncia (MEC) per a 1993 és de
gut parcialment al nou tracta
ment pressupostari de les parti
des que fan referéncia a la grac 

tu'itat de I'ensenyament (con
certs). Fins a 1992, el pressu
post del MEC en recollia I'import 
corresponent a tot l'Estat. A 
partir de 1993, el pressupost del 
MEC només consigna la part 
corresponent a la gratu'itat deis 
centres del territori dependent 
de l'Administració central. Aixo 
representa una reducció del 
pressupost del MEC d'aproxi
madament 120.000 milions de 
pessetes. 

De tota manera, penso que cal 
augmentar les partides pressu
postaries dedicades a I'ense
nyament, pero també cal millo
rar la gestió deis centres i deis 
serveis educatius. S'estan fent 
esforr,(os importants en reci
clatge del professorat i en mi
llores de les infrastructures. 

Aquestes accions tendeixen, sen s 
dubte, a mili orar la qualitat del 
sistema educatiu en e I seu 
conjunt. 

A.M.M.B.: L'educació és un bé 
sobre el qual la demanda avanr,(a 
a un ritme superior al de la propia 
evolució economica. Les persones 
no se saturen d'educació i, per 
tant, no existeix un límit a la 
seva demanda. Aixo suposa que 
s i s' assumeix la pretensió 
d'oferir sense límits al 100% de 
la població un sistema educatiu, 
aquest esta condemnat al fracas 
sigui per motius de qualitat o per 
I a i n s u f i cié n c i a fin a n cera a 
I'origen. 

Penso que dins de la distribu
ció de la des pesa pública I'atenció 
a I'educació ha de ser prioritaria 
enfront d'altres aspectes; així i 
tot, hem de ser conscients del 
cost i deis objectius als quals es 
pretén arribar. Si ho volem en
globartotcomfinsara, probable
ment aconseguirem poc i dolent. 

J.C.G.H.: Espanya i Europa han 
seguit camins molt diferents pel 
que fa a la construcció de I'estat 
del benestar. Així, mentre Eu
ropa, acabada la Segona Guerra 
Mundial, augmenta el paper de 
l'Estat a la societat dotant de 
recursos els serveis socials, 
Espanya, amb un régim dictato
rial, té unes prioritats que estan 
lIuny d'aquells parametres. Aixo 
consolida la gran distancia pel que 
fa a prestacions socials i equi
paments públics. 

La LGE de I'any 70 és pos
siblement un deis primers intents 
de canvi de concepció global del 
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nostre sistema educatiu, peroles 
propies contradiccions existents 
van impossibilitar la seva 
realització, i es van utilitzar per 
consolidar una estructura 
educativa fragmentada. 

No sera fins a la restauració 
de la democracia que s'inicien 
canvis en I'orientació de la 
despesa pública. Amplies mobi
litzacions socials en demanda de 
majors equipaments educatius 
públics i la constitució deis 
primers ajuntaments democra
tics estan darrere d'uns pactes 
de la Moncloa que recullen la 
necessitat de la millora quan
titativa del parc escolar i 
determinen la creació d'un milió 
de places escolars. 

. Aquests últims anys hem as
sistit a un augment deis pressu
postos destinats a educació, que 
han permés solucionar alguns 
deis problemes quantitatius del 
nostre sistema educatiu. Pero 
partíem d'una situació allunyada 
de la mitjana de l'Europa comu
nitaria, que destinava majors 
percentatges del PIB a Educació 
i durant forga temps. Aixo fa que 
estiguem encara Iluny de la 
realitat deis sistemeseducatius 
d'aquests pa'isos i, per tant, 
Iluny deis nivells de qualitat 
desitjables. 

En els darrers pressupostos 
generals hem· observat com 
Ensenyament ha perdut pes 
global sobre el pressupost total, 
tant a l'Estat com a Catalunya. 
Aquesta situació és paral'lela al 
discurs sobre la contenció del 
déficit públic i del retall de les 
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des peses socials. Un discurs que 
neix en l'Europa més desenvo
lupada, pero que no pot ser mi
méticament traslladat al nostre 
país, on portem pocs anys en qué 
es pugui parlar d'existéncia de 
tímides polítiques socials. 

No podem, per tant, afirmar 
que les actuals polítiques pres
supostaries d'educació són 
satisfactories. Per la situació de 
partenga, el nostre país reque
reix d'uns anys de sobreesforg 
superior al de la mitjana europea 
per, un cop assolit el nivell 
d'aquests pa'isos, dedicar el 
mític 6% del PIB al manteniment 
i la millora del sistema educatiu. 

Pel que fa a I'existéncia de 
polítiques compensatories, tant 
quantitatives com qualitatives, 
hem de dir que en els darrers 
anys, i d'acord amb la situació 
de partida, s'ha avangat. És cert 
que s'han augmentat les polí
tiques de beques, que s'ha obert 
camp a una política d'inversions, 
que s'han dotat programes d'in
novació educativa i de formació 
del professorat. El problema rau 
en si les des peses realitzades han 
estat suficients i eficaces. 

Possiblement I'aveng més 
substancial d'aquests darrers 
anys hagi estat la política de 
construccions escolars que ha 
permés arribar a taxes d'esco
larització plenes en els trams de 
I'ensenyament obligatori i forga 
elevades en els de postobligatori, 
en especial de 14 a 16 anys. La 
política de construccions esco
lars ha fet possible augmentar 
de manera clara el. parc escolar 
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públic i cobrir així un deis 
déficits més significatius en les 
prestacions socials en el nostre 
país. Tot i així, hem de dir que 
encara ens trobem amb situa
cions de desequilibri pel que fa a 
I'oferta pública d'educació en 
determinats indrets, en especial 
en les grans ciutats, on el paper 
de les escoles privades és 
determinant i on en I'actualitat 
és difícil aconseguir solars cén
trics per construir-hi equipa
ments escolars públics. 

Hem de constatar, també, que 
les taxes d'escolarització pel que 
fa a I'educació infantil es troben 
entre les més baixes d'Europa. 
Si parlem només de la franja de 
O a 3 anys aquesta taxa és 
irrisória -per sota del 10%-. 
Aquestes dades són prou signi
ficatives i les hem de contrastar 
amb la peculiar manera d'establir 
les prioritats pressupostaries en 
educació. Sembla que és polí
ticament més rendible destinar 
part de la despesa social a 
eixamplar les subvencions i 
concerts a centres i nivells edu
catius que recullen sectors 
socials que ja estan escolaritzats 
en I 'ensenyament privat en 
nivells no obligatoris, que no pas 
cobrir aquel les mancances d'al
tres sectors socials que en de
terminats nivells educatius, en 
especial el 0/3, no poden gaudir 
de I'opció d'escolarització per 
manca d'oferta pública suficient. 

El més preocupant és que avui 
s'esta desaprófitant una opor
tunitat histórica, com és la da
vallada de la taxa de natalitat, 
per qualificar el nostre sistema 

educatiu. Els poders públics 
aprofiten les condicions demo
grafiques per amortitzar despesa 
pública -en plantilles, en con s
truccions ... -, en comptes d'a
profitar-Ies per millorar els 
aspectes qualitatius i establir 
mesures de caracter compen
sador. 

3. ¿Existeixen, al seu ludiei, raons 
de earaeter eeonómie en el retard 
que esta patint la implantaeió de 
la LOGSE en el nostre sistema 
edueatiu? 

J.M.B.A.: Amb independéncia 
de I'esmentada circumstancia 
d'estar immersos en la fase re
cessiva del cicle económic, han 
estat raons de tipus académic les 
que han desaconsellat el canvi del 
calendari d'implantació de la 
LOGSE. Entre aquestes raons 
podríem anomenar, per exemple, 
el diferent ritme d'adaptació de 
les vuit administracions edu
catives implicades, cosa que 
obliga a un cert realisme en el 
calendari a fi d'evitar que ningú 
es quedi enrere; la complexitat 
del procés de formaciói reci
clatge d'un nombre tan important 
de professors; la preparació de 
materials didactics i la seva 
evident i estreta vinculació amb 
la indústria editorial; la compli
cada programació d'obres d'a
daptació en edificis escolars ja 
existents i, per tant, ocupats per 
nens; etc. 

A.G.V.: Molts deis aspectes 
previstos a la LOGSE requerei
xen modificacions profundes en 
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I'estructura deis centres, tant 
des d'un punt de vista físic com 
en els recursos humans neces
saris. Fa temps que denunciem, 
en aquest sentit, la manca d'una 
Ilei de finane;:ament específica 
sobre la implantació del nou sis~ 
tema educatiu. Sense aquest 
finane;:ament sera molt difícil fer 
una reforma en profunditat. 

A.M.M.B.: Tota reforma 
acostuma, per desgracia, a su
posar un increment de la des pesa 
pública. En aquests moments la 
insuficiénciafinancera de l'Ad
ministració no esta per alegries. 

J.C.G.H.: El canvi en els 
terminis prescrits en el primer 
calendari d'aplicació de la LOGSE 
ha estat justificat pel MEC 
d'acord amb les necessitats pe
dagógiques i les insuficiéncies de 
les editorials. La realitat, peró, 
és segurament una altra, i és 
determinant el retall que estan 
patint les partides pressupos
taries destinades a prestacions 
socials. 

Els governs juguen amb 
aquesta variable en els diferents 
plans de convergéncia amb Eu
ropa presentats, fent-nos con
vergir. en termes monetaris, 
peró no quant a protecció i ser
veis socials. I no és imputable a 
la situació de crisi económica que 
travessem, ni a la necessitat de 
complir els extrems del tractat 
de Maastricht, sinó a I'estratégia 
de política económica que s'ha 
optat, que pretén incidir en els 
aspectes de recuperació de la 
taxa de guanys, abandonant els 
redistributius i, per tant, optant 
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per la contenció de la despesa 
pública, . en especial la despesa 
social. 

Pel que fa a Catalunya hem 
conegut, tant en les pro postes 
de mapa escolar, com en dife-

. rents declaracions de responsa
bles de la Conselleria d'Ense
nyament, la voluntat de costejar 
la reforma educativa amb la 
variable demogratica. Així, es 
diu que és I'horitzó del 2000 el 
que permetra encarar les millo
res qualitatives, sense disposar 
ni planificar avui el necessari 
sobreesfore;: pressupostari a 
realitzar. La disminució natural 
de nens i nenes a escolaritzar 
permetra amortitzar part deis 
recursos actualment disponibles 
i, per tant, I'esfore;: es fara en 
reconversió i no en major dota
ció. 

Aquestespropostes, que 
económicament parteixen del 
suposit de I'estalvi, poden posar 
en perill la consecució deis 
objectius educatius i socials que 
figuren en I'entramat legal. 
Poden provocar que el procés de 
generalització de la nova orde
nació educativa, en fer-se sense 
els fonaments materials neces
saris, posi les bases per a la seva 
desvirtuació futura i, per tant, 
objectius com integracióeduca
tiva, significativitat deis ense
nyaments, generalització de 
I'ensenyament postobligatori, 
etc., no només no s'assoleixin 
sinó que, a més, quedin com a 
mostra de la impossibilitat 
técnica de fer un sistema edu
catiu més democratic. 
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Existeix el perill que aug
mentin les resistencies al canvi 
i que la inexistencia d'esfon;:os 
economics de l'Administració, 
que tradueixen el grau de cor
responsabilització de la societat, 
s'utilitzi com a argumentació 
definitiva contra els nous objec
tius educatius. 1, per tant, que 
tot el que representava la re
forma educativa, en termes de 
demanda social, acabi sent només 
I'augment en dos anys del perióde 
d'escolarització i la reforma de 
la FP. 

Deiem que un deis arguments 
que el MEC apuntava també per 
justificar I'endarreriment en els 
terminis d'aplicació, era les 
dificultats existents en lesedi
torials per produir el material 
necessari, els nous llibres de 
text. Possiblement sigui cert que 
les editorials tenen aquest 
problema. El fet preocupant és 
que el MEC utilitzi aquest argu
ment, ja que mostra una clara 
opció de com s'ha de fer el canvi 
i com s'ha de sustentar. Una 
reforma que havia de gaudir de 
la major autonomia curricular, 
de la voluntat d'adaptació .dels 
continguts de I'ensenyament a 
I'entorn de I'alumnat, etc., pot 
quedar així desdibuixada. ¿No era 
millor disposar deis recursos 
económics necessaris per fo
mentar la investigació i la inno
vació educatives a I'aula, afa
vorint els anys sabatics, via 
IIicencies per estudi, potenciant 
el treball col'lectiu, les rela
cions entre experiencies educa
tives, etc. que esperar que les 
editorials sigui n I'element sus-

tentador del canvi cultural i 
professional que la reforma ha 
de comportar? 

Una aplicació real de !¡l LOGSE 
pot revaloritzar el· paper qel 
sistema educatiu. En primer lIoc, 
un esfore; per democratitzar 
I'ensenyament en el sentit de fer 
que més gent i durant més temps 
discorrri pel sistema educatiu, 
procurant universalitzar els 
aspectes integradors, genera
litzar els instruments compen
sadors i augmentar el nivell 
cultural mitja. 1, en segon lIoc, 
una voluntat de recuperar la 
útilitat de I'ensenyament, en fer 
definicions curriculars fona
mentades en intents de recuperar 
la significativitat i la rellevaricia 
d'allo que s'apren a I'escola i 
apostant per ampres marges 
d'autonomia pedagógica i curri
cular deis centres docents que 
permetin apropar el que s'ense
nya a I'entorn social i cultural 
deis nens, nenes i joves. En 
qualsevol cas, dependra dé la 
voluntat de les administracions 
educatives i de les dotacions 
pressupostaries que s'aconse
gueixin la totalitat deis objectius 
educatius previstos a la Lleio 
que ens quedem només amb els 
canvis d'ordenació de les etapes, 
cicles i nivells. 

4. En termes absoluts, és una 
evidimcla la mlllora quantltatlva de 
l'educacl6 en el nostre pals. Els 
progressos qualitatius en edu
caci6 podrlen ser més discutibles 
ja que moltes persones qües
tlonen I'existencia d'una autentica 
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igualtat d'oportunitats, sent els 
aspectes socio-economics deter
minants, en la majoria de les 
ocasions, en I'exit o en el tracas 
de I'experiencia educativa perso
nal. ¿Pot expressar el seu punt de 
vista? 

J.M.B.A.: Éscert que durant 
aquests anys s'havien d'assolir, 
en primer Iloc, objectius quan
titatius; és a dir, elevar les 
taxes d'escolarització en tots els 
nivells educatius, des de I'escola 
infantil a la universitat, fins al 
punt que la mitjana deis estan-. 
dards assolits satisfan raona
blement els mínims exigibles. 

Per tant, el repte fins al final 
d'aquesta década se centra fo
namentalment en la millora 
qualitativa del sistema educatiu 
i en el seu rendiment, que s'haura 
de mesurar d'acord amb el grau 
de compliment deis onze grans 
principis que s'assenyalen a la 
LOGSE i que es poden resumir 
amb les pinzellades següents: 

- Forrnació personalitzada. 

- Participació i col'laboració 
deis pares. 

- Igualtat de dret entre els 
sexes. 

- Desenvolupament de la 
creativitat i del sentit crítico 

- Habits democratics. 

- Autonomia pedagogica deis 
centres. 

- Atenció psicopedagogica i 
orientació educativa i profes
sional. 
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- Pedagogia activa. 

- Avaluació. 

- Relació amb I'entorn. 

- Defensa del medi ambient. 

A.G.V.: La Ilibertat d'opció 
de centre educatiu és un principi 
constitucional. I per altra part, 
la immensa majoria deis centres 
docents no universitaris de 
titularitat privada al nostre país 
són concertats. Aixo hauria 
d'implicar que I'accés als 
diferents centres no condicionés 
els resultats del procés d'apre
nentatge. El resultat de I'expe
riéncia educativa personal és 
sempre fruit de la combinació de 
molts factors, alguns deis quals 
-I'entorn socio-familiar, les 
aptitud s i capacitats personal s
són d'una ir:nportanci,q cabdal. 

A.M.M.B.: Mentre existeixi 
massificació no hi haura qualitat. 
Ni els nous métodes d'ensenya
ment,ni la connexió professor
alumne, per esmentar alguns 
factors, són possibles en un 
ensenyament massificat. Pel que 
fa a I'éxit o al fracas, indepen
dentment de les aptitud s perso
nals de cadascú, un entorn en el 
qual I'educació constitueixi un 
valorimportant pot incidir molt 
favorablement. 

J.C.G.H.: Les teoriesreferi
des a I'escola com a factor ge
nerador de la igualtat d'oportu
nitats han estat irrellevants. 
S'ha mostrat com una falsa 
il'lusió optica, des d'una pers
pectiva social, que I'educació 
sigui una escala de promoció 
social, a través de la qual les 
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classes i els grups socials més 
baixos poden resituar-se a I 'al ya 
en I'escala social. Una teoria que 
pot servir per amortir els 
aspectes d'injustícia social de 
I'actual sistema economic i 
social, pero que contrasta amb 
una realitat que ens mostra com 
els factors socials continuen sent 
a I 'origen deis desequ i I i bris 
educatius i de la segmentació 
social. 

És cert que avui tothom, al 
marge deis seus orígens, té 
garantida una playa escolar en el 
període de I'ensenyament obli
gatori. Pero també ho és que el 
sistema escolar no disposa deis 
instruments suficients per 
contrarestar les diferencies amb 
qué els nens i les nenes arriben 
a I'escola. La pressió de I'entorn 
social i cultural, la situació 
familiar, etc. són elements que, 
Iligats a un cert uniformisme de 
la dinamica educativa, generen 
diferents resultats de sortida del 
sistema escolar. 

Els esforyos compensadors 
han incidit més en aspectes 
quantitatius, com pot ser 
garantir playa escolar, que a 
buscar fórmules flexibilitza
dores de la mateixa estructura 
escolar que permeti adequar el 
discurs educatiu a les diferents 
realitats. Avui la LOGSE fa pro
postes en aquesta línia quan ens 
planteja una major autonomia del 
centre docent per adaptar els 
currículums a I'entorn i a 
I'alumnat. Pero les successives 
concrecions deis dissenys cur
riculars van tancant i limitant 
aquestes adaptacions. Pel que fa 

a la dotació de recursos dife
rencials per tractar aquestes 
situacions, hem de dir que també 
ens movem en un terreny d'una 
certa precarietat: existeixen 
professors de suport, equips 
d'assessorament, etc., pero 
continuem mantenint una certa 
uniformitat pel que fa a aspectes 
organitzatius i de funcionament 
deis centres docents. 

Tanmateix, pero, és neces
sari insistir en el paper integra
dor i compensador que correspon 
al sistema educatiu. En aquest 
sentit I'aposta decidida per 
estendre el servei públic d'edu
cació hauria de ser una garantia 
de tractament integrador i de 
posada en marxa de mecanismes 
compensadors. Hem de situar ací 
els perills que apareixen quan 
s'insisteix a parlar de major 
privatització d'aquest servei 
públic. Darrere d'aquestes 
pro postes ens trobarem amb una 
major segregació real, ja que 
correm el perill que uns centres 
educatius assumeixin la inte
gració educativa d'aquells sec
tors socials segregats d'altres 
centres que estableixen traves 
selectives economiques, cultu-
rals o académiques. " 

5. L 'import en concepte de taxes 
que ingressen les nostres uni
versitats públiques no supera el 
20% del volum total d'ingressos 
(xifra molt superior a la deIs altres 
paisos comunitaris), sent la resta 
(80% aproximadament) aportat 
com a subvenci6 per part de 
I'Estat. Ambd6s conceptes cons-
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titueixen les úniques formes de 
finant;ament de les nostres 
universitats públiques l • ¿Consi
dera correcta la sltuació actual? 
¿Proposa noves formes de 
finan~ament? 

J.M.8.A.: En primer Iloc, he 
de corregir la informació sobre 
la situació actual atés que les 
dades sobre distribució en 
percentatges són aproximada
ment les següents: 

- Subvenció .................. 75% 

- Taxes .......... , ............. 15% 

- Altres ........................ 10% 

En el grup «altres» .figuren 
ingressos competitius per a 
investigació, venda de serveis i 
transferéncia de tecnologia, 
tercers cicles, masters, etc., i 
també I'obtenció de fons de 
diverses procedéncies (corpo
racions locals i governs auto
n6mics, fundacions, f9ns es
tructu ra'ls, etc.) 

Aquesta distribució s'apropa 
més a un model 6ptim, en el qual 
la corresponsabilitat de la so
cietat en el finanQament univer
sitari sigui major, per la via de 
taxes, el patrocini i el mece
natge, i també la compra a preus 
reals de I'oferta universitaria en 
els serveis esmentats. 

A.G.V.: La situació actual és 
fruit de I'evolució deis darrers 

(1) CasI milja per alumne/a i any (curs 
91-92): UAB: 411.780 PTA. UPC: 
551.206 PTA. UB: 401.945 PTA. 
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anys, en els quals I'aportació 
econ6mica de l'Administració a 
les universitats ha crescut de 
manera exponencial. En I'actual 
moment de crisi econ6mica i de 
congelació pressupostaria, les 
administracions públiques, i 
també les universitats, han de 
fer un esforQ per contenir la 
des pesa tot millorant la gestió 
deis seus recursos, i també han 
d'augmentar el seu percentatge 
d'autofinanQament. 

A.M.M.8.: Per una banda, les 
taxes haurien d'aproximar-se 
més al cost real perqué s'arribi 
a valorar més el que su posa 
I'ensenyament universitari 
públic. Tanmateix, per altra 
banda, el sistema hauria de ser 
capaQ de subvencionar en la seva 
totalitat aquells que demostres
sin estar per sota d'un nivell de 
capacitat econ6mica. El sistema 
ha de ser menys universal i més 
generós amb els casos parti
culars. 

J.C.G.H.: Certament les taxes 
estan per sota del preu real deis 
estudis, per6 en els darrers anys 
s'han anat augmentant progres
sivament, i, paral'lelament, 
s'han anat modificant els criteris 
de permanéncia i encarint les 
repeticions de curs o matéria. 
Mentre, la política de beques i 
ajut a I'estudi, que podrien ser 
un element real de redistribució 
i d'igualtat d'oportunitats, ha 
anat també augmentant, per6 a 
ritmes que no ens permeten 
plantejar un canvi radical en les 
fórmules de finanQament de les 
universitats. En concret, en els 
pressupostos de l'Estat del 93 
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la partida de beques i ajuts 
augmenten un 5,1 % i, per tant, 
no cobreix ni I'augment de I'IPC 
generat I'any 92; aixó fa que 
estiguem, en termes reals, per 
sota de I'any passat. 

Les dificultats pressupos
taries de les universitats i la 
massificació que estan acon
seguint, fan que determinats 
equips rectoral s i les admi
nistracions educatives plantegin 
la necessitat de canviar el model 
de finanQament i apuntin veus que 
reclamen que el cost total deis 
estudis -o una part important
sigui assumit íntegrament ¡:iels 
estudiants o les seves famílies. 

Creiem, pel que fa al finan
Qament de les universitats pú
bliques, que aquesta no és la 
solució. L'Estat, per via impo
sitiva, ha de treure del sector 
privat els recursos necessaris 
per al finanQament de les uni
versitats públiques, i posar en 
marxa així polítiques redis
tributives i de solidaritat en la 
societat. Possiblement sigui cert 
que el manteniment de taxes 
baixes benefici'¡ més als econó
micament més afavorits, peró 
aquest efecte podria ser corregit 
i compensat amb una política 
fiscal suficientment progressiva 
-que gravi més a qui més té-, 
que anés acompanyada d'una 
millor gestió tributaria que 
combatés el frau fiscal. 

Avui, el finanQament de les 
universitats per part de l'Estat 
és insuficient, si volem aconse
guir uns nivells de qualitat mit
jans. Tal com passa quan parlem 

en general de I'éducació i recla
mem el 6% del PIB, a la uni
versitat la part del PIB que s'hi 
destina esta per sota dé 1'1 %, 
que és el percentatge mitja del 
PIB que es destina en l'Europa 
comunitaria. És per tant contra
dictori, mentre l'Estat no assu
meixi els nivells de despesa 
mitjans que ens homologarien 
amb Europa, plantejar-se que la 
solució és que els estudiants, o 
lesseves famílies, hagin de 
costejar la des pesa real deis 
estudis. Una mesura d'aquest 
tipus dificultaria enormement 
I'accés igualitari als estudis 
universitaris i la trava se.lectiva 
es fonamentaria en la situació 
económica de partida. 

Plantejar I'augment de les 
taxes i recórrer com a alter
nativa a la política de beques té 
la dificultat afegida que, sobre 
I'actual sistema fiscal, planeja 
el dubte del frau i, per tant, ens 
podríem trobar que les beques 
afavoreixin a aquells sectors 
socials que, amb menor decla
ració de renda, no sóri els que 
disposen de menys recursos 
económics -no oblidem que els 
professionals i empresaris 
tributen en termes mitjans per 
sota de les rendes de treball-. El 
mateix passaria amb els crédits 
a baix interés que es plariteja 
com a alternativa, amb I'afegitó 
de generar un nivell d'endeu
tament que en el futur allargui la 
dependéncia familiar deis joves 
titulats de poco 

De tota manera, la LRU va 
iniciar una certa via per diver
sificar el finanQament de les 
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universitats, que atorgava un 
major protagonisme al sector 
privat, a partir deis convenis que 
establia I'article 11 de la LRU, 
per contribuir a costejar deter
minades des peses d'investigació. 
La realitat és que aquesta via no 
acaba de donar uns bons resul
tats. La utilització excessiva de 
I'article 11 pot crear dependen
cies directes d'interessos aliens 
a la universitat i a la mateixa 
societat, o afectar la docencia, 
ja que es disminuirien els 
beneficis de la investigació. 

Els convenis d'investigació 
amb les empreses tenen la di
ficultat afegida que determinats 
estudis són poc susceptibles de 
ser utilitzats, mentre que altres 
tenen una major capacitat per 
ser rendibles des del punt de 
vista de I'empresa. I d'altra 
banda, els mateixos consells 
socials han tingut dificultats per 
controlar i fer el seguiment 
d'aquests convenis. Així veiem 
com la via deis convenis pot ser 
un mecanisme per augmentar el 
finanr;;ament de les universitats, 
pero encara ens manca dotar-nos 
deis mecanismes de control i 
seguiment necessaris perqué no 
siguindesvirtuats els seus 
objectius i perqué s'augmenti la 
transparéncia en la seva uti
lització. 

6. Existeixen certs desequilibris 
entre I'oferta i la demanda en 

(2) Filologia Classica (UAB). Cost mitja: 
1.226.745 PT A.Places ofertes: 
100. Places sol'licitades: 14. 
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relació amb les diferents litu
lacions universitaries, de manera 
que curiosament resulten més 
cares (cost mitja per alumne/a) 
aquel/es amb menor demanda 
estudianti/ 2

• ¿Respon I'oferta de 
titulacions universitaries a les 
necessitats reals de la nostra 
societat? ¿Com creu que han de 
resoldre's els desequilibris 
mencionats? 

J.M.B.A.: En general, I'oferta 
actual de titulacions universi
taries s'aproxima cada vegada 
més a les necessitats reals de la 
societat. La reforma de I'ense
nyament superior -actualment en 
fase d'implantació- ha configurat 
ja un cataleg de 125 titulacions 
universitaries diferenciades i 
que s'ajusten a exigéncies con
cretes de I'entorn socio-econo
mico 

Malgrat aixo, el procés 
d'ajust és bastant complex. Així, 
per exemple, a Espanya el 60% 
del s estu d i anís un ive rs itari s 
estan matriculats a carreres de 
cicle Ilarg iel 40% a les de cicle 
curt, quan a la resta d'Europa la 
situació és practicament la 
inversa. Per tant, aquesta 
situació constitueix un primer 
desequilibri que és urgent 
corregir d'arrel. Des d'una altra 
perspectiva, s'han d'accentuar 
i intensificar més les carreres 
técniques, atés I'insuficient 
nombre d'enginyers existents 
tant a, Espanya com, en general, 
a tot Europa. 

S'ha d'avanr;;ar en la cor
recció d'aquests desequilibris 
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d'una manera coordinada entre 
les universitats i les diferents 
administracions públiques cbm
petents en I'educació superior, i 
intensificant les relacions entre 
les mateixes universitats i el seu 
entorn socio-economic. 

A.G.V.: Cal anar corregint els 
desequilibris existents entre la 
demanda i I'oferta de places 
universitaries. En aquesta línia, 
s'han creat més places en car
reres técniques i més estudis de 
cicle curt. S'ha d'analitzar el 
futur de les titulacions d'hu
manitats i s'han de mantenir 
grans ofertes en els estudis de 
ciéncies socials. Tot aixo, pero, 
s'ha de dur a terme amb una 
perspectiva clara definida basi
cament per les demandes pro
fessionals i del mercat.de treball 
del nostre entorn immediat. Les 
reformes que no respectin 
aquesta referéncia basica, no 
seran viables en la perspectiva 
d'una correcta administració 
deis recursos públics, i en la 
previsió del mercat de treball 
deis propers anys. De tota ma
nera, caldria, en la mesura que 
sigui possible, respectar també 
les opcions deis estudiants i 
caldria comengar-se a plantejar 
determinades reformes estruc
turals a les nostres universitats. 

A.M.M.B.: Els sistemes uni
versal s en els quals la uni
versitat pública pretén englobar 
tota la gamma d'opcions són molt 
cars, perqué en alguns casos es 
dóna la situació que, en no existir 
demanda, el cost mitja de la 
mateixa estructura es multiplica. 
A causa d'aixo, el sistema edu-

catiu públic no s'ha d'entendre 
com compartiments estancats 
sinó que s'ha de considerar des 
d'una perspectiva global. Així, 
els passos cap endavant s'han de 
fer sota la perspectiva de la 
suficiéncia financera; altrament, 
acaben fracassant. 

El progressiu apropament de 
la universitat a I'empresa és 
I'únic mitja. La universitat hade 
sortir de la seva bola de vidre. 
L'empresa pot oferir mitjans i 
realisme a la universitat. 

Amb tot, aixo necessita 
d'estímuls fiscals i de contractes 
a mitja termini que assegurin un 
benefici mutuo 

J.C.G.H.: Al marge de les 
necessitats de qualificació 
professional de la societat, s'ha 
instal'lat una certa dinamica en 
la qual la possessió de títols, 
diplomes, certificats, etc. es 
converteix en condició neces
saria per accedir a un !loc de 
treball. Altrament, els mateixos 
empresaris utilitzen I'existéncia 
de titulacions com un element per 
seleccionar els futurs treba
Iladors. En aquest marc, és logic 
que hi hagi un augment important 
en la demanda d'estudis uni
versitaris per part de la joven
tut, i més si veiem que la pos
sessió d'una titulació es con
verteix en una certa asseguranga 
contra I'atur -no oblidem que 
quan s'analitzen les dades de 
I'atur, aquest afecta més els qui 
tenen nivells baixos de titulació. 

Pel que fa a la inadequació 
entre I'oferta i la demanda de 
titulacions ens movem en un 

209 



Javier Ventura 

terreny contradictorio Podem 
analitzar-ho des de la perspec
tiva del manteniment d'interes
sos corporatius que generen un 
cert numerus clausus per ga
rantir la continu'itat de I'estatus 
professional. O podem entendre
ho en termes de demanda social 
satisfeta. 

És cert també que ens trobem 
amb un cert índex de subocupació 
-un nombre important de titulats 
universitaris realitzen feines per 
sota del seu nivell de quali
ficació-. Peró aquesta realitat 
contrasta amb les enormes 
lIacunes que té el nostre país en . 
camps com la investigació, tant 
basica com aplicada, o en les 
capacitats de gestió de les unitats 
productives. I potser, en última 
instancia, ens mostra també una 
certa incapacita.t per part del 
nostre sistema productiu d'ab
sorbir i fer rendibles -socialment 
parlant- la quantitat de conei
xements en circulació en la nos
tra societat. Possiblement, 
darrere aquesta qüestió hi ha un 
debat profund no abordat sobre 
I'escala salarial real i I'estruc- . 
tura jerarquica del món pro
ductiu. 

Inevitablement ens trobarem 
amb determinades especialitats 
que generen poca demanda social 
-sigui per qüestions de moda o 
de sortides réals-, peró és difícil 
pensar quel'encariment en els 
costos mitjans per alumne 
d'aquestes especialitats faci que 
la universitat hagi d'abandonar 
aquesta via d'estudis. La uni
versitat, més enlla de la funció 
expedidora de títols, compleix 
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determinades funcions socials, i 
entre. elles la investigació i 
I'aprofundiment en diferents 
arees del saber, que difícilment 
poden suportar una analisi 
estrictament económica. 

7. Com a conclusió, ¿que ti 
agradaria afegir sobre el tema que 
ens ocupa que no hagi estat 
suggerit per les qüestions 
precedents? 

J.C.G.H.: Possiblement un 
tema que caldria plantejar-se és 
el paper dela formació profes
sional inicial en el nostre sistema 
educatiu, i les relacions que 
aquest subsistema educatiu té 
amb el món de I'empresa i amb 
la formació permanent deis 
ciutadans. 

La formació professional 
apareix com un deis elements a 
tenir present en la pro posta de 
nova ordenació educativa. Una FP 
més flexible i adaptada al mercat 
de treball, concebuda com a via 
de transital món del treball, en 
conta'cte amb el món de I'em
presa~ etc. Una formació pro
fessional que pretén augmentar 
les qualificacions professionals 
i evitar el descrédit actual 
d'aquest subsistema, fent-Ia més 
atractiva als joves i més rendible 
als empresaris. És un repte 
important abordar la reforma de 
la FP. O'una banda, els empre
saris hi han d'estar interessats, 
ja que una FP adequada abarateix 
els costos d'acollida deis nous 
treballadors i facilita la mobilitat 



Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 

funcional o I'actualització de les 
qualificacions delstreballadors. 
Una FP en contacte amb el món . 
de I'empresa, com pretén la 
proposta de les practiques en 
alternanQa, permet també posar 
en contacte els recursos humans 
existents en un territori amb 
I'oferta de treball i, per tant, 
pot afavorir un procés de 
selecció de personal. luna FP de 
curta durada, molt centrada en 
els aspectes professionalitza
dors, amb una certa ocupabilitat 
de sortida, pot afavorir que un 
bon nombre de joves hi circulin 
motivats per les perspectives 
d'independéncia económica i 
familiar que els pot plantejar. 

Haurem de veure com res pon 
la realitat en aquestes aspira
cions. Dependra de la contribució 
i implicació que els agents 
economics i socials tinguin en el 
seu desenvolupament i del grau 
de compromisos que el govern 
assoleixi. Peró en darrera ins
tancia dependra també del grau 
de valoració social que en tinguin 
les sortides. Si ens trobem que 
els treballadors qualificats que 
arriben a les empreses se situen 
en escales salarials depaupera
des, o generen precarietat en les 
formes contractual s, o no obren 
perspectives de promoció, o la 
qualificació no es correspon amb 
I'ocupació, etc., ens trobarem de 
nou amb un fracas de I'FP, que 
s'instal'lara com una via del 
frac as escolar i no com I'opció 
voluntaria del transit rapid al 
món laboral. 

La dispersió de polítiques de 
formació professional existents 
-FP, FO, FC ... -, i les seves múl
tiples dependéncies administra
tives -educativa, laboral, etc.
fan necessari plantejar-se se
riosament una estructuració 
d'aquest subsistema que parteixi 
de la necessaria coordinació i que 
tingui present la realitat social i 
territorial i la contribució 
necessaria al reequilibri i ho faci 
a partir de la participació i 
corresponsabilització deis agents 
socials en les diferents fases de 
la planificació, la programació, 
I'execució i I'avaluació. 

Per últim, hauríem de plan
tejar en aquest esquema la re a
litat de formació permanent de 
les persones adultes, tenint 
present la realitat actual de la 
nostra població activa i els alts 
índexs existents d'analfabetisme 
funcional i no tant funcional, pero 
també el que representa que tota 
persona tingui el dret d'utilitzar 
el sistema educatiu perassolir 
majors nivells de coneixement i 
preparació alllarg de tota la seva 
vida. Aixó ens ha de fer plan
tejar-nos I'EPA com un element 
de caracter educatiu i no com 
una concepció estrictament 
assistencial, i hauria de garantir 
I'establiment de plans que 
facilitin tant I'accés des del món 
productiu -amb clasules en els 
convenis, desenvolupant I'acord 
de formació contínua ... - com 
I'acolliment des deis diferents 
nivells i ambits del sistema 
educatiu. 
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Javier Ventura 

El articulo recoge las 
opiniones de cuatro 
personalidades de 
nuestra vida pública, 
desde la perspectiva 
de diferentes ámbitos 
(Administración 
central, 
Administración 
autonómica, 
empresariado y 
sindicatos), en torno a 
cuestiones sobre la 
relación entre la 
economía y la 
educación. 
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Abstracts 

L 'auteur nous présente 
I'opinion de quatre 
personnalités 
d'horizons divers 
(administration 
centrale, 
administration 
autonome, monde de 
I'entreprise et 
syndicats) sur des 
questions relatives au 
lien entre économie et 
éducation. 

The article has 
collected the opinions 
ot tour leading figures 
from public life, al! 
from different spheres 
(central administration, 
autonomous 
administration, 
employers and trade 
unions), on questions 
concerning the relation 
between economy and 
education. 




