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Una de les preocupacions 
basiques de la reforma educa
tiva preconitzada per la LOGSE 
era la d'apropar el sistema edu
catiu a les necessitats del sis
tema productiu, qüestió que hom 
considerava una de les princi
pals fallences de la LGE de 1970. 
Si existia aquesta preocupació, 
entre altres coses, era perqué la 
formació professional, tal com 
havia estat dissenyada en aquella 
Llei, no havia donat resposta a 
les expectatives deis que la van 
concebre. De fet, la idea origi
nal del legislador era que fos 
una sortida majoritaria per a la 
població escolar, peró en re a-
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litat es va convertir en una opció 
de segon ordre davant el batxi
Ileral, que en teoria havia estat 
concebuda com una via prope
déutica vers els estudis supe
riors. 

Les raons d'aquest fracas i 
de I'enorme decalatge provocat 
en el sistema educatiu són forga 
complexes; entre les que s'han 
arguH hi ha: la manca d'una estra
tégia que prestigiés I'FP, la manca 
de recursos destinats a la seva 
posada en funcionament, la contrac
ció brutal del mercat de treball 
produ·(da per la crisi económica 
del petroli, la manca d'adequació 
a les necessitats d'un mercat 
laboral canviant... 

El cert és que les necessitats 
d'una economia en procés de 
canvi, i sotmesa a successives 
crisis que provocarien períodes 
terriblement durs de contracció 
i expansió del mercat laboral, 
com mai abans s'havien cone
gut en aquest país de forma tan 
rapida, segurament hi incidiren 
de manera determinan!. Peró tam
bé hi va influir la dilació de la 
incorporació deis joves a un mer
cat de treball amb majors exi
géncies de formació i amb ne
cessitats de capacitació diferents 
a les exigides per un sistema 
productiu més rutinari, com ho 
era el deis anys seixanta; sobre
tot, hi van influir les noves for
mes d'organització del treball i 
la introducció de noves tecno
logies que obren pas de forma 
progressiva al que s'ha volgut 
anomenar a societat de la infor
mació o, més recentment, so
cietat del coneixement. 
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En aquest final de segle estem 
assistint a transformacions pro
fundes que afecten la cultura, 
I'economia i les propies regles 
de la dinamica social. L'educació 
no escapa a aquest procés de 
canvi, i molt menys encara ho 
fan les relacions que manté amb 
la resta de sistemes que confor
men el conjunt de la societat. 
Aquesta dinamica trenca els 
esquemes de relació intersisté
mica tradicionals alllarg d'aquest 
segle, i davant els decalatges 
que aixo provoca estem obligats 
a repensar el paper que hi ju
guen tots i cadascun d'ells i de 
quina manera cal afrontar aquests 
desajustaments. 

L'escola i el sistema educa
tiu formal, tal i com els coneixem, 
són un fet relativament recent. 
Responen a un determinat mo
del d'organització social i han 
exercit un paper rellevant en 
determinades societats -les que 
denominem desenvolupades i en 
vi es de desenvolupament- pero 
no són un fet «universal" i, de 
fet, hi ha molts analistes socials 
que comencen a posar-n e en 
dubte la funcionalitat i la capa
citat de donar res posta a les 
necessitats de les societats 
emergents. 

Els forts desajustaments entre 
sistema educatiu i sistema pro
ductiu, són un símptoma d'aquesta 
manca d'adequació del sistema 
d'educació formal i de la seva 
incapacitat real, tal com ara funcio
na, per donar satisfacció a les 
noves demandes i necessitats 
socials? Sembla haver-hi acord 
sobre la necessitat d'assolir majors 
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i millors quotes de capacitació 
de la forQa de treball i d'aconseguir 
nivells més alts i consistents de 
cultura per afrontar les formes 
de vida que eixigira aquesta nova 
societat de la informació i del 
coneixement. Pero, són I'escola 
i els sistemes educatius actuals 
els millors mitjans per aconse
guir les capacitats emergents que 
ara ja comencen a fer falta? Tenim 
I'escola del present projectada 
cap al futur o vivim encara en 
un model ancorat en el passat? 

Aquestes, entre d'altres, són 
reflexions que cal fer actualment, 
perqué si permetem que el sis
tema educatiu visqui basat en 
una inércia institucional i segons 
els interessos corporatius deis 
seus actors principals, només 
perqué encara juga un paper 
que serveix a les estratégies de 
determinats grups socials mino
ritaris, pero no dóna vertadera 
res posta a les necessitats que 
ja tenen plantejades les actual s 
societats i no preve u les que 
s'albiren, a un termini no gaire 
Ilarg esta condemnat a desapa
réixer. De fet, avui, I'escola no 
és ja sois un Iloc d'aprenentatge, 
tal com Planas i Merin0 1 afirmen 
a I'article d'aquesta TRIBUNA, sinó 
un espai que els joves utilitzen 
molt més enlla del que I'ordenament 
escolar té previst i, sovint, de 
manera diferent a la prevista. És 
necessari estudiar aquests com
portaments i aquestes tendén-

(1) PLANAS, J.; MERINO, R. "Els iti
neraris postobligatoris deis joves i 
la reforma escolar». 
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cies per copsar la real dimensió 
deis canvis que ja s'han produ'lt 
i els vectors de transformació. 

El que sembla cada vegada 
més ciar és la necessitat d'apropar, 
ara ja, el sistema educatiu i el 
productiu, intercanviant i com
plementant sinérgies de cara a 
produir les qualificacions deis 
treballadors que avui requereixen 
les organitzacions, i que, a causa 
deis canvis produ'lts a les darre
res décades, el sistema educa
tiu formal no pot assolir sol. Cal 
complementar I'educació dona
da a I'escola, als instituts i a la 
universitat amb períodes de practi
ques pilotades no des del sis
tema educatiu, sinó des de les 
propies organitzacions i amb la 
intervenció deis agents socials 
implicats. Cada vegada més caldra 
anar cap a formes d'alternanga 
entre treball i formació, per tal 
de fer possible I'actualització deis 
coneixements; el sistema edu
catiu, en aquest sentit, haura 
d'adoptar formes més flexibles 
d'adaptació a aqueixes formes 
noves de relació amb el món del 
treball, prescindint de les traves 
burocratiques i del tancament 
davant la possibilitat de reconéixer 
que el treball també qualifica i 
que, de vegades, ho fa de forma 
molt més eficag que no pas el 
sistema d'ensenyament formal. 

Cal que el sistema d'ensenya
ment incorpori alguns deis va
lors i de les formes de capaci
tació provinents del món del tre
ball, que hi hagi un major apro
pament entre aquests dos siste
mes, i, sobretot, cal que el sis
tema d'ensenyament adopti for-

mes molt més flexibles de reco
neixement deis aprenentatges 
aconseguits amb la realització 
d'un treball, que asseguri for
mes d'admissió d'aquests tipus 
d'aprenentatge de cara a la con
tinuació d'estudis, amb la co
rresponent certificació formal deis 
crédits i les titulacions assoli
des mitjangant el treball, la practica 
i I'experiéncia, a més de la re
flexió i I'estudi. Pero, com as
senyala Francí2: "L'alternanga es
cola-treball no existeix sense una 
col'laboració directa entre els 
centres escolars i les empreses 
del seu entorn". 

Encara és d'hora per analit
zar amb profunditat els efectes 
d'una reforma que esta a mig 
aplicar o que encara no s'ha apli
cat en totalment, especialment 
pel que fa a la formació profes
sional. Malgrat tot, ja podem co
mengar a albirar algunes de les 
seves virtuts i de les seves limi
tacions. La dinamica social sovint 
va més rapida que no pas les 
reformes legals, i moltes de les 
qüestions que hem apuntat abans 
encara no estan ben assumides 
per un siste-ma d'ensenyament 
molt encotillat per formalismes, 
inércies i interessos corporatius. 
Cal una reflexió a fons sobre 
totes aques-tes qüestions si volem 
de veritat donar resposta al que 
la societat necessita, ara ja, a 
les acaballes del segle xx. 

(2) FRANCí, J ... Alternatives de supor! 
a la inserció en la formació profes
sional inicial". 
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