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Nombrosos estudis mostren que hi ha una pèrdua dramàtica
d’interès per l’escolarització per part dels estudiants a mesura
que passen a graus superiors, amb tot just un 20 % mantenint
l’interès quan es troben en els graus 11 i 121 (...). Altres estudis
revelen que l’ansietat i l’estrès han estat augmentant constantment durant l’última dècada. Fins i tot els països amb resultats
d’aprenentatge de l’alumnat que se situen en els primers llocs
de la classificació mundial, com Singapur, Corea del Sud i la ciutat de Xangai, han estat informant de nivells cada cop més alts
d’angoixa, incloent índexs de suïcidi més elevats. Sens dubte,
els sistemes educatius estaven ja en un estat d’estancament
abans de l’inici de la pandèmia covid-19. Era cada cop més clar
que les escoles no estaven satisfent les necessitats de la majoria dels estudiants i no els estaven preparant per al segle xxi
(Fullan, 2020).

1. Aquests graus es corresponen amb 1r i 2n de batxillerat del nostre sistema educatiu.
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Mirant al futur des del present
Dues idees són a la base del plantejament d’aquesta edició de l’Anuari
2020. La primera és la decisió d’abordar l’estat de l’educació a Catalunya
mirant cap al futur. Això vol dir tenir en compte, d’una banda, on som,
els avenços assolits, els punts febles i els aspectes que cal millorar; i, de
l’altra, els desafiaments, molts dels quals inèdits, a què fa front actualment l’educació en el nou escenari social, econòmic i cultural d’aquestes
primeres dècades del segle xxi. Des d’aquesta perspectiva, la finalitat de
l’Anuari és aportar elements de reflexió, arguments i propostes que contribueixin a dibuixar una agenda política al nostre país partint de la realitat educativa que tenim, però al mateix temps fent atenció al fet que els
desafiaments als quals hem de fer front són sovint nous o relativament
nous i que, fins i tot quan no són nous, es presenten en un escenari que
exigeix noves maneres d’abordatge i noves respostes. Una segona idea,
estretament relacionada amb l’anterior, és que els desafiaments als quals
fa front actualment l’educació són àmpliament compartits per totes les
societats desenvolupades, si bé les seves manifestacions, i molt especialment les actuacions proposades per abordar-los i superar-los, prenen
formes diferents depenent de l’estat de l’educació i de les polítiques educatives a cada país. D’acord amb aquestes dues idees, les col·laboracions
de l’Anuari responen a una doble mirada. D’una banda, es plantegen en
el marc dels desafiaments que compartim amb els països del nostre entorn, fent especial atenció a la recerca d’estratègies i vies d’actuació que
ja s’han emprat, o s’estan començant a emprar, en aquests països per
afrontar-los i intentar superar-los. I de l’altra, parteixen de la realitat del
sistema educatiu català, de les seves fortaleses, febleses i mancances, i,
sobretot, de les aspiracions de la comunitat educativa i de la societat, per
formular propostes alhora ambicioses i realistes.
El tancament dels centres educatius provocat per la pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest aquest doble vessant, alhora compartit i amb
trets diferencials, dels desafiaments que tenim plantejats. En tots els països on els centres educatius s’han vist obligats a tancar durant una bona
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part del curs 2019-2020 —la majoria—, el professorat ha hagut de fer esforços immensos per continuar acompanyant els processos d’aprenentatge i posar a disposició de l’alumnat, confinat amb les seves famílies,
el suport emocional i cognitiu que implica aquest acompanyament. No
obstant això, i a manca d’estudis que ho avalin i d’evidències que a hores
d’ara no tenim, la impressió és que, també en general, els resultats assolits han estat més aviat minsos amb relació a la magnitud dels esforços
duts a terme. Aquí i allà hem vist com el professorat sovint no ha pogut
acompanyar satisfactòriament els processos d’aprenentatge d’un sector
més o menys important de l’alumnat, segons els casos. I no ha pogut ferho per raons múltiples i diverses: les unes, relacionades amb les carac
terístiques de les llars familiars i la seva escassa idoneïtat per acollir el
desenvolupament d’unes activitats d’aprenentatge previstes inicialment per ser dutes a terme en el context escolar (condicions materials i
dinàmiques familiars poc o gens favorables per desenvolupar activitats
d’aprenentatge; oportunitats i recursos per aprendre limitats; inexis
tència o deficiències en la connexió a Internet; dispositius electrònics
insuficients o inapropiats, etc.); les altres, relacionades amb les característiques dels centres educatius i les seves limitacions per fer front a la
nova situació (ràtios elevades; percentatge elevat d’alumnat en situació
de vulnerabilitat; manca d’informació sobre les condicions materials i la
viabilitat de desenvolupar les activitats d’aprenentatge previstes en el
context familiar; etc.); i d’altres, encara, relacionades amb la manca de
rapidesa i claredat en les instruccions i recomanacions adreçades als
centres educatius per les administracions educatives competents i amb
l’absència de recursos i suports addicionals necessaris per afrontar la
nova situació.
Certament, la desproporció entre, d’una banda, els esforços duts a terme
pels centres educatius i el professorat, i, de l’altra, els resultats aconseguits ha estat força desigual en funció de la situació de partida i de cada
context particular. Hi ha hagut centres que han aconseguit acompanyar
els processos d’aprenentatge de la majoria del seu alumnat malgrat les
condicions adverses derivades del confinament, però en molts casos això
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ha estat lluny d’aconseguir-se. Com hem apuntat abans, fora bo fer una
anàlisi acurada de quins han estat els factors que expliquen aquesta diferència. Ara bé, més enllà de la importància d’identificar aquests factors
diferencials, el que posa de manifest la magnitud dels esforços desplegats
en general pels centres educatius i el professorat, tant dels que han aconseguit arribar a la majoria del seu alumnat com dels que només ho han
aconseguit parcialment, són les limitacions dels sistemes educatius, inclòs
el nostre, per fer front a una situació excepcional, com ho és certament la
provocada per la pandèmia de la covid-19, aprofitant l’ampli ventall
d’oportunitats i recursos per aprendre presents en les societats actuals.
Segons el nostre parer, però, aquestes limitacions no tenen el seu origen
en la pandèmia, sinó en l’organització i el funcionament dels sistemes
educatius i, més concretament, en la visió de l’aprenentatge que els sustenta, una visió cada cop més allunyada de la consideració de què im
plica aprendre en les societats actuals. Com ens recorda encertadament
Michael Fullan (2020) en el text que encapçala aquesta introducció, els
sistemes educatius es trobaven ja en una situació d’estancament abans
de la pandèmia i ja fa temps que sabem que les escoles i els instituts tenen dificultats per satisfer les necessitats d’aprenentatge d’una bona part
de l’alumnat i proporcionar-los una formació adequada per al segle xxi.

L’aprenentatge en el segle xxi
i els desafiaments que enfronta
el sistema educatiu
Aquest allunyament, d’una banda, entre la visió de l’aprenentatge que
sustenta l’educació escolar, i, de l’altra, què implica i què vol dir aprendre
avui té el seu origen en les transformacions socials, econòmiques, tecnològiques i culturals associades al nou escenari de la societat de la informació que s’han produït en el transcurs de les darreres tres o quatre
dècades i que han impactat en pràcticament tots els àmbits d’activitat de
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les persones, des de la manera de comunicar-nos, relacionar-nos o viatjar
fins a la manera de treballar o divertir-nos. Les activitats relacionades
amb l’aprenentatge no han estat una excepció. Una bona part, si no tots,
dels paràmetres que caracteritzen l’activitat d’aprendre han experimentat canvis importants a conseqüència d’aquestes transformacions. S’han
produït canvis en el que aprenem i en el que necessitem aprendre, en els
recursos i mitjans que utilitzem per aprendre, en els contextos socials i
institucionals en els quals aprenem, i també en les persones que ens ajuden a aprendre i de les quals aprenem. Considerats en conjunt, aquests
canvis reflecteixen una visió de l’aprenentatge i de com aprenem les persones que no només no es correspon amb la visió de l’aprenentatge que
presideix l’educació formal i escolar, sinó que en alguns aspectes és fins
i tot contradictòria.
Les limitacions mostrades per la majoria dels sistemes educatius (inclòs el nostre) per poder acompanyar els processos d’aprenentatge de
l’alumnat durant els mesos de tancament dels centres educatius són, en
una bona part, una conseqüència de la manca de sintonia entre, d’una
banda, l’ecologia de l’aprenentatge (Barron, 2006) que s’ha anat con
formant en el marc de la societat de la informació, i, de l’altra, la visió de
l’aprenentatge que impregna l’educació escolar, una visió que ja no es
correspon amb la realitat dels aprenents actuals. Tancats els centres educatius i obligats els docents a acompanyar els processos d’aprenentatge
a proporcionar un suport emocional i cognitiu a un alumnat immers en
contextos i dinàmiques d’activitat pròpies de la nova ecologia de l’aprenentatge, les limitacions es van fer inevitables, i en molts casos insuperables, malgrat la magnitud i la intensitat dels esforços d’una bona part
del professorat. I és que els factors que hi ha a l’origen de les limitacions
que la pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest amb tota cruesa
ja eren aquí. Són uns factors que tenen a veure bàsicament amb les característiques de la nova ecologia de l’aprenentatge (Coll, 2013) i amb els
desafiaments que la necessitat de tenir en compte aquestes característiques planteja als sistemes educatius en general i a l’educació escolar en
particular.
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Entre aquests desafiaments n’hi ha alguns que passem a descriure breument a continuació, que involucren pràcticament tots els nivells, components i actors del sistema educatiu i són objecte d’especial atenció en
aquest anuari. De vegades, indirectament com a referents per valorar la
informació proporcionada pels indicadors de l’estat de l’educació a Catalunya; d’altres, com a factors moduladors de les anàlisis i les propostes
d’actuació en els temes i aspectes que s’aborden en els capítols (formació
inicial del professorat; processos d’innovació i transformació educativa;
polítiques d’equitat); i també, encara, com a desafiaments que s’aborden
directament (les necessitats d’aprenentatge en el segle xxi; l’articulació
d’espais i temps educatius; l’ús de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació).

L’aprenentatge al llarg i ample de la vida
i l’educació escolar
En primer lloc, cal fer esment dels desafiaments que planteja el fet que
l’aprenentatge es produeix, i es produirà cada cop més, al llarg i a l’ample
de la vida (Banks et al., 2007). D’una banda, i com a conseqüència en gran
part de la generalització i ubiqüitat de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació (TIC), s’ha ampliat significativament el ventall de
contextos d’activitat que ofereix recursos i oportunitats per aprendre a
les persones que hi poden accedir. Val a dir que les TIC no sols són a l’origen de l’aparició de nous contextos d’activitat que tenen aquesta potencialitat per a l’aprenentatge (xarxes socials, comunitats virtuals d’interès,
de pràctica i d’aprenentatge, mons i entorns virtuals, etc.). A més a més,
la seva incorporació a contextos d’activitat ja existents, com ara, per
exemple, la família, el lloc de treball o les institucions culturals i d’oci
(museus, casals, ludoteques, etc.) ha incrementat de manera significativa
el potencial d’aquests contextos com a eventuals nínxols d’aprenentatge
per als seus membres i usuaris. D’altra banda, s’ha posat de manifest que
les persones ens veurem confrontades cada cop més sovint i amb més
intensitat amb noves necessitats d’aprenentatge al llarg de la nostra vida,
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molt més enllà dels períodes de l’educació bàsica i de la formació inicial
en els diferents àmbits del coneixement i de l’experiència. L’acceleració
del desenvolupament científic i tecnològic, dels canvis socials i culturals
i dels cicles econòmics, com també les continuades reestructuracions
del món laboral i l’aparició de noves professions, apunten en aquesta
direcció.
La multiplicitat i varietat dels contextos d’activitat que ofereixen als infants i joves oportunitats i recursos per aprendre fan que calgui tenir en
compte els aprenentatges que es produeixen en aquests contextos. El
focus de l’acció educativa es desplaça, així, des dels aprenentatges escolars a les trajectòries personals d’aprenentatge, enteses com el conjunt
d’aprenentatges i experiències d’aprenentatge de les persones, resultants
de la seva participació en els contextos d’activitat, escolars i no escolars,
als quals tenen accés. El desafiament més important que es planteja als
sistemes educatius és, en aquest cas, com es poden articular els aprenentatges escolars amb els aprenentatges que tenen lloc en altres contextos;
i, sobretot, com es pot ajudar l’alumnat, especialment el més vulnerable,
a construir-se trajectòries personals d’aprenentatge enriquidores que li
permeti desenvolupar les seves potencialitats com a aprenent.

L’impacte de les tecnologies digitals de la informació
i la comunicació en l’aprenentatge i l’educació
Un segon bloc de desafiaments remet al paper de les TIC en la nova ecologia de l’aprenentatge i al seu impacte sobre l’activitat d’aprendre en
aquest escenari. Com ja hem apuntat, aquestes tecnologies no només
són a l’origen de l’aparició de nous contextos d’activitat que ofereixen
recursos i oportunitats per aprendre i de l’increment de la potencialitat
d’altres contextos d’activitat ja existents com a nínxols d’aprenentatge.
Tot i la importància d’aquest fet, l’abast del seu impacte consisteix, segons el nostre parer, en el protagonisme que han assolit en la trans
formació de les pràctiques socials i culturals que són el referent de les
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necessitats d’aprenentatge de les persones, en la redefinició dels espais
i temps d’aprenentatge i en la seva capacitat per crear entorns simbòlics.
Pel que fa al primer aspecte, les TIC han penetrat en pràcticament tots
els àmbits d’activitat i s’hi han incrustat, han transformat les pràctiques
socials i culturals que s’hi despleguen i, mitjançant aquesta transformació, han obligat i estan obligant a revisar els aprenentatges necessaris per
poder actuar i participar de manera competent en aquestes pràctiques.
En altres paraules, en el marc de la nova ecologia de l’aprenentatge l’ús
extensiu i generalitzat de les TIC està tenint un impacte de primer ordre
en els aprenentatges que ens cal assolir en aquest nou escenari.
L’impacte, però, no es limita a què ens cal aprendre, sinó que afecta també a l’on, al quan i al com aprenem. La connexió sense fils i la mobilitat
dels dispositius electrònics de darrera generació han comportat, entre
altres coses, la possibilitat de deslligar l’aprenentatge de l’espai físic i del
context institucional en el qual té lloc. Les oportunitats i els recursos per
aprendre que ofereixen les tecnologies WMUTE —Wireless, Mobile and
Ubiquitous Technologies— poden aprofitar-se amb independència d’on
som —llar familiar, institució d’educació formal, lloc de treball, institució
cultural, espai de lleure, etc. Això significa que actualment les TIC ens
permeten transportar amb nosaltres i continuar aprofitant allà on anem
una bona part de les oportunitats, recursos i instruments per aprendre
que posen al nostre abast, inclosos els contactes i les xarxes de les quals
formem part, a condició que ens puguem connectar sense fils a Internet.
Finalment, les TIC han impactat també fortament la manera com accedim a la informació, la representem, la processem i, en definitiva, com
aprenem. La capacitat d’aquestes tecnologies, precisament a causa de la
seva naturalesa digital, per combinar i fer convergir diferents llenguatges
i formats de representació de la informació en un mateix espai simbòlic
ha estat assenyalada repetidament. El que potser no ha estat objecte de
tanta atenció són les implicacions que això té per a l’aprenentatge. La
utilització simultània i convergent de diferents llenguatges i formats de
representació combinant, per exemple, llenguatge oral i escrit, imatges
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estàtiques i en moviment, representacions icòniques i sistemes de símbols, s’ha tornat un fet habitual i gairebé quotidià en la presentació de
la informació. I també, conseqüentment, en la transformació en coneixement d’aquesta informació i la seva apropiació per les persones mitjançant els corresponents processos d’aprenentatge. Una bona part dels
aprenentatges que fem i de les experiències d’aprenentatge que tenim
estan actualment modulades per la presència simultània i convergent
d’una multiplicitat de llenguatges i formats de representació de la informació i del coneixement.
En aquest moment, però, l’impacte de les TIC sobre les activitats i els processos d’aprenentatge és més aviat potencial i és encara lluny d’haver-se
fet realitat. En els contextos d’activitat no escolars aquesta potencialitat
s’actualitza només en alguns casos: quan l’alumnat participa en activitats
en les quals els usos que es fa de les tecnologies estan clarament orientats
a l’aprenentatge o a generar experiències que, al marge de la seva finalitat
explícita, l’afavoreixen. En el context de l’educació escolar, malgrat els
importants avenços assolits pel que fa a la incorporació de les TIC als centres educatius i a les aules, els seus usos sovint també són lluny d’aprofitar
la seva potencialitat per aprendre. La revisió en profunditat dels currículums de l’educació bàsica tenint en compte la transformació produïda en
les pràctiques socioculturals de referència com a resultat de la incorporació de les TIC és una tasca que encara està en gran part per fer. L’ús dels
dispositius electrònics per promoure l’aprenentatge mòbil es troba en els
seus inicis. Finalment, la utilització de les TIC per fer un seguiment i un
acompanyament de l’alumnat en el seu trànsit per diferents contextos
d’activitat i, més concretament, per exercir una acció educativa centrada
en les trajectòries personals d’aprenentatge, és en aquest moment una
potencialitat sense explotar. Resumint, les TIC han tingut un paper decisiu en la conformació de la nova ecologia de l’aprenentatge, però l’aprofitament de la seva potencialitat per millorar els processos d’aprenentatge
es troba encara en els seus inicis. Tot apunta al fet que l’aprofitament
d’aquesta potencialitat és una de les claus perquè l’educació escolar pugui
fer front a les exigències derivades de la nova ecologia de l’aprenentatge.
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Les noves necessitats d’aprenentatge i la formació
d’aprenents competents
Un tercer bloc de desafiaments particularment rellevants per les seves
implicacions per a tots els nivells, components i actors del sistema educatiu, i que estan directament o indirectament presents en totes les contribucions d’aquest Anuari 2020, tenen a veure amb la naturalesa de les
necessitats bàsiques d’aprenentatge en el marc de la nova ecologia de
l’aprenentatge. En principi, el consens sobre l’aparició de noves necessitats d’aprenentatge en aquest escenari és força ampli, com ho acrediten
les propostes d’incorporar al currículum escolar les anomenades competències o habilitats del segle xxi. Ara bé, més enllà d’aquest consens i del
debat sobre la identificació d’aquestes necessitats d’aprenentatge i de
com concretar-les en el currículum i en els centres educatius, hi ha un
aspecte que és particularment desafiant.
En un escenari en el qual ens podem trobar de sobte amb l’exigència de
dur a terme nous aprenentatges en qualsevol moment del nostre cicle
vital i en qualsevol context, sembla lògic posar l’accent en l’adquisició
d’habilitats i competències genèriques i transversals que ens permetin
aprendre en un ampli ventall de situacions i circumstàncies. En aquest
escenari, el que ja sabem, els aprenentatges adquirits, són importants;
però encara ho és més el que podem arribar a saber, els aprenentatges
que serem capaços d’assolir en el futur. Evidentment, aquests dos aspectes, els aprenentatges ja adquirits i els que som capaços d’arribar a assolir, estan estretament relacionats. La novetat consisteix en la importància
que prenen en aquest nou escenari les habilitats i competències per
poder aprendre allò que, sense cap mena de dubte, tindrem necessitat
d’aprendre en el transcurs de la nostra existència. Tan important com
l’acompliment d’aprenentatges específics és, per tant, l’adquisició i el
desenvolupament d’aquestes competències i habilitats. En definitiva,
es tracta de formar aprenents competents. Aquest canvi de perspectiva
implica desafiaments importants per a un sistema educatiu que està orientat bàsicament a la formació de bons estudiants.
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La desigual distribució d’oportunitats
i recursos per aprendre i les desigualtats
en l’accés a l’aprenentatge
Finalment, encara cal fer esment d’un quart bloc de desafiaments que,
com els anteriors, són transversals en el sentit que repercuteixen en tots
els nivells, aspectes i actors dels sistemes educatius. Ens referim a les
desigualtats associades a la multiplicació i diversificació dels contextos
d’activitat que ofereixen recursos i oportunitats per aprendre que hem
assenyalat més amunt com una de les característiques més destacades de
la nova ecologia de l’aprenentatge. El fet és que la riquesa i varietat dels
recursos i oportunitats per aprendre que ofereixen aquests contextos
— els nous i els que ja existien— són força desiguals i que aquesta desigualtat està estretament associada al nivell econòmic i al capital cultural
de les famílies i de l’entorn comunitari. Els infants i joves, les persones
en general, no tenim accés als mateixos contextos d’activitat i els contextos als quals tenim accés són tremendament desiguals pel que fa a les
oportunitats i recursos per aprendre que ens ofereixen.
Si a això hi afegim que els aprenentatges que s’assoleixen en alguns
d’aquests contextos poden arribar a tenir un impacte significatiu en
els processos de formació i desenvolupament dels infants i joves, el re
sultat és que som davant d’una cada cop més important font de desigualtats en l’accés a l’aprenentatge que el sistema educatiu no pot ignorar.
Les desigualtats d’accés a l’aprenentatge vinculades a desigualtats econòmiques i de capital cultural de les famílies no són noves, però en l’escenari actual agafen una dimensió inèdita que, segons el nostre parer,
obliga a revisar les polítiques d’equitat que s’han anat implementant les
darreres dècades. En el marc de la nova ecologia de l’aprenentatge,
les institucions d’educació formal continuen tenint, al nostre entendre,
un paper destacat en la lluita contra les desigualtats d’accés a l’aprenentatge. Per poder exercir aquest paper amb eficàcia cal, però, que les
polítiques d’equitat ampliïn la seva visió i el seu abast i deixin de ser únicament polítiques escolars.
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Afrontar els desafiaments des
d’una visió de conjunt
Els desafiaments apuntats són a l’origen d’una bona part de les tensions
presents en el nostre sistema educatiu i en el rerefons, si no en el primer
pla, de diferents propostes i experiències d’innovació que s’han endegat i
desenvolupat en moltes escoles i instituts del nostre país les dues darreres
dècades i, molt especialment, els darrers anys. Així, la necessitat de tenir
en compte els aprenentatges i les experiències d’aprenentatge no escolars,
conseqüència de la multiplicitat i diversitat dels contextos d’activitat que
ofereixen oportunitats i recursos per aprendre, és el nucli del projecte
Educació 360, actualment en curs. Però és que tant aquest projecte com la
preocupació que recull per aprofitar les oportunitats i els recursos per
aprendre ubicats més enllà dels murs dels centres educatius tenen uns
antecedents destacats que es remunten a la dècada del 1990 amb el moviment de ciutats educadores2 i posteriorment als projectes educatius de
ciutat3 i els plans d’entorn (Alegre i Collet, 2007), la qual cosa fa pensar
que som davant d’un desafiament que ha anat agafant rellevància a mesura que s’ha anat perfilant la nova ecologia de l’aprenentatge.
Un fet semblant succeeix amb els altres desafiaments comentats. L’adopció d’un enfocament curricular basat en competències i la decisió d’incloure unes competències bàsiques i unes competències específiques en
els currículums escolars reflecteixen la preocupació per satisfer les noves
necessitats d’aprenentatge dels infants i joves en l’escenari actual incorporant-hi les anomenades competències o habilitats del segle xxi.
Aquest canvi en l’enfocament curricular ha donat lloc a nombroses ex
periències d’innovació orientades a revisar les pràctiques pedagògiques
i a explorar metodologies coherents amb un enfocament competencial,
en el marc d’iniciatives impulsades des de diferents instàncies i entitats
2. https://www.edcities.org/ca/carta-de-ciutats-educadores/
3. Vegeu, per exemple, https://ajuntament.barcelona.cat/pec/
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i des del mateix Departament d’Educació. De la mateixa manera, la in
corporació de les TIC als centres escolars i l’ús educatiu d’aquestes
tecnologies han estat també repetidament objecte d’atenció per part de
l’administració educativa i de diferents entitats i col·lectius al llarg
d’aquests anys, fins a arribar a l’actual Pla d’educació digital de Catalunya
2020-2023 (Departament d’Educació, 2020), i han donat lloc a nombroses experiències d’innovació. Finalment, la preocupació per combatre les
desigualtats educatives que tenen el seu origen en les desigualtats socioeconòmiques ha estat i continua sent una constant en el nostre sistema
educatiu des de fa dècades.
Els desafiaments comentats no són, doncs, completament nous ni han
arribat de cop. De fet, d’alguna manera ja són presents, en formes i intensitats diverses, en els esforços que s’han anat esmerçant aquests darrers
anys des de diferents àmbits per millorar l’educació escolar i que sovint
s’han concretat en iniciatives i pràctiques docents transformadores. El
que és nou és l’abast dels desafiaments i la convicció que no és possible
enfrontar-los i superar-los de manera satisfactòria mitjançant actuacions
sectorials i parcials, per molt ben plantejades que estiguin. No ens manquen iniciatives i experiències interessants i exitoses que proporcionen
pistes summament valuoses sobre el que cal seguir. Ara bé, són iniciatives i experiències que, en general, tenen un caràcter sectorial, parcial,
responen a plantejaments diversos impulsats des de diferents col·lectius,
entitats o instàncies de l’administració educativa, el desplegament de les
quals depèn sovint més de la dedicació i la voluntarietat dels professionals implicats que de canvis estructurals susceptibles de contribuir a assegurar-ne la continuïtat i estendre-les més enllà de les escoles i els
instituts en què es desenvolupen. La manca d’una visió compartida de la
naturalesa i les característiques del tipus de sistema educatiu que cal per
fer front als desafiaments ha estat un obstacle insalvable per treure profit
de les ensenyances, força prometedores a vegades, d’aquestes iniciatives
i experiències. Això no els treu cap valor ni interès, però sí que en limita
fortament la capacitat transformadora.
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El panorama de conjunt resultant de la breu presentació precedent dels
desafiaments que enfronta actualment el sistema educatiu porta a pensar en la necessitat d’una transformació global i sistèmica. La transformació que ha de permetre al sistema educatiu atendre les exigències
derivades de la nova ecologia de l’aprenentatge serà sistèmica o no ho
serà. Aquesta idea, la necessitat de respondre als desafiaments des d’una
visió de conjunt del sistema educatiu que asseguri la coherència de les
respostes i des d’una perspectiva sistèmica que tingui en compte els diferents nivells, aspectes i actors implicats, és compartida per totes les
contribucions incloses en aquest anuari.

Estructura i continguts de l’Anuari 2020
D’acord amb el plantejament adoptat, els continguts d’aquest Anuari
d’Educació 2020 s’organitzen en dos blocs. El primer està dedicat a revisar els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a Catalunya. Disposar d’informació com més objectiva i precisa possible sobre els factors
que incideixen en l’organització, el funcionament i els resultats del sistema educatiu és essencial per poder valorar la situació des de la qual
enfrontem els desafiaments esmentats, identificar les actuacions que
ens han de permetre avançar cap a un sistema centrat en l’aprenentatge
i els aprenents, concretar-les en termes de polítiques educatives i de propostes pedagògiques, i prioritzar-les tenint en compte criteris de coherència i continuïtat.
Com en les edicions anteriors que han incorporat informacions esta
dístiques sobre l’estat de l’educació a Catalunya (Martínez i Albaigés,
2012, 2014; Albaigés i Pedró, 2017), l’Anuari 2020 revisa de manera
sistemàtica els principals indicadors sobre la situació del sistema edu
catiu des d’una perspectiva evolutiva i comparada per comunitats autò
nomes i països europeus, sempre a partir de les fonts oficials disponibles.
La revisió dels indicadors s’organitza en quatre grans apartats: els in
dicadors d’èxit e
 ducatiu, fonamentalment de resultats del sistema;
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els condicionants d’origen, relacionats amb les desigualtats socials i educatives; els condicionants de sistema, centrats en diferents àmbits de la
política educativa com ara la provisió d’oferta o la inversió; i els condicionants de destí, que tenen a veure amb aquells elements de context que
incideixen en el retorn de la inversió en educació.
En conjunt, els indicadors mostren la millora experimentada la darrera
dècada en aspectes com ara l’allargament de les trajectòries formatives de
l’alumnat o l’increment del nivell d’instrucció de la població, però també
la persistència d’alguns dèficits estructurals del sistema, com són les desigualtats educatives o el finançament de l’educació, i també l’estancament
dels nivells d’escolarització en les diferents etapes educatives durant el
darrer trienni. El sistema educatiu, que no ha superat encara l’impacte
de la crisi econòmica del 2008, no ha aconseguit consolidar una ten
dència clarament positiva durant el període de progressiva recuperació
econòmica iniciada a partir de l’any 2014. La forta relació existent entre
comportament del sistema educatiu i cicle econòmic fa preveure, a més
a més, a la vista dels indicadors socials i educatius, un escenari enormement complex per a la política educativa en el context de crisi econòmica
que ara s’inicia derivada de la pandèmia de la covid-19. Una complexitat
a la qual s’afegeix, d’acord amb els arguments presentats en les pàgines
anteriors, la urgència d’endegar les transformacions necessàries per fer
front als desafiaments que planteja el nou escenari en què ens trobem.
El segon bloc està dedicat a aprofundir en aquests desafiaments tant
en un vessant analític, revisant-ne la incidència, les manifestacions i les
experiències i propostes més destacades posades en marxa en el nostre
sistema educatiu per afrontar-los, com propositiu, formulant criteris i
propostes d’actuació. A més a més, el fet que els desafiaments assenyalats siguin en bona part compartits ha permès incorporar en el seu abordatge una mirada comparativa i un referent internacional de com es
manifesten i estan impactant en altres sistemes educatius i de les actuacions que s’han posat o s’estan posant en marxa per afrontar-los i intentar superar-los.
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El bloc s’inicia amb l’aportació de Fernando Hernández «De la innovació com a moda a una cultura de la innovació per a la transformació de la
vida dels centres». Amb una mirada alhora descriptiva i crítica, l’autor
passa revista a dues iniciatives i experiències d’innovació educativa desplegades a Catalunya els darrers anys —concretament, Escola Nova 21 i
la Xarxa de Competències Bàsiques—, i també a dues iniciatives des
plegades a Finlàndia i Califòrnia, respectivament, que mostren resultats
interessants. Aquesta revisió el porta a identificar algunes claus per
instal·lar una cultura innovadora orientada a la transformació i millora
del sistema educatiu. Dues d’aquestes ens semblen particularment importants quan es tracta d’impulsar processos d’innovació d’abast global
com ho són els que cal estimular perquè el sistema educatiu pugui atendre les exigències derivades de la nova ecologia de l’aprenentatge. La primera és la crida d’atenció sobre el fet que els veritables canvis, els canvis
profunds, són lents, de manera que els seus efectes només es poden percebre a mitjà i llarg termini. La segona, que les innovacions adquireixen
tot el seu sentit quan es vinculen a processos de transformació global,
mentre que el seu potencial transformador es veu fortament limitat quan
són fruit d’iniciatives aïllades i sectorials.
En la col·laboració següent, «Les necessitats d’aprenentatge en el segle xxi o què cal ensenyar i aprendre a les escoles i els instituts», César
Coll i Raül Manzano aborden directament les qüestions relacionades
amb els canvis que cal impulsar, segons el seu parer, en els currículums
de l’educació bàsica per poder satisfer les necessitats d’aprenentatge de
tota la població en edat escolar en l’escenari actual. Segons els autors,
aquests canvis han de respondre a la voluntat d’avançar cap a un sistema
educatiu centrat en l’aprenentatge i els aprenents, i han d’estar presidits
pel propòsit d’afavorir, promoure i reforçar el sentit i el valor personal
dels aprenentatges escolars mitjançant l’adopció d’un conjunt d’actuacions i estratègies de personalització de l’aprenentatge. En el marc d’aquest
plantejament, s’analitza el concepte de competència, se’n valora i qüestiona la idoneïtat per concretar les intencions educatives en termes de
competències i prendre decisions sobre la seva incorporació al currículum
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escolar, i es revisen algunes propostes de competències o habilitats del
segle xxi que han tingut repercussió a escala internacional. Aquestes
anàlisis porten els autors a concloure que els desafiaments que la nova
ecologia de l’aprenentatge planteja a l’educació escolar en l’àmbit del currículum no es poden afrontar amb una reforma curricular de l’estil de les
que s’han dut a terme les darreres dècades. És evident que cal canviar els
currículums. Però aquest canvi s’ha de fer partint d’un model de currículum substancialment diferent al que s’ha utilitzat per elaborar els currículums vigents. El capítol es tanca amb una breu presentació dels trets
més destacats que hauria de tenir, segons els autors, aquest nou model
de currículum, i també amb alguns criteris que convindria emprar en
l’elaboració i el desplegament dels currículums construïts a partir
d’aquest nou model.
El tema del qual s’ocupa Moisès Esteban-Guitart en la seva aportació,
«L’articulació d’espais i temps educatius: les trajectòries personals d’aprenentatge com a focus de l’acció educativa», és un altre dels desafiaments
que interpel·la el conjunt de nivells, aspectes i actors que intervenen en
l’organització i el funcionament del sistema educatiu. «L’encapsulament
de l’aprenentatge» i la reducció de l’acció educativa als continguts, espais
i temps escolars, trets distintius del model d’escolarització al qual respon
el sistema educatiu actual, són contradictoris amb la multiplicitat i
diversitat de contextos d’activitat que ofereixen a l’alumnat oportunitats
i recursos per aprendre. La pervivència d’aquest model dificulta enor
mement utilitzar aquestes oportunitats i recursos, fet que resulta es
pecialment greu en les situacions en què, com ha posat de manifest el
tancament dels centres educatius amb motiu de la pandèmia de la
covid-19, són una de les poques vies disponibles per acompanyar emocionalment i cognitivament l’alumnat en els seus processos d’aprenen
tatge. La nova ecologia de l’aprenentatge encaixa millor amb una visió
àmplia de l’educació, allunyada de la seva identificació amb l’escolarització, i això passa per articular temps, espais, aprenentatges i experiències
d’aprenentatge escolars i no escolars de l’alumnat. Per fer realitat aquesta articulació, argumenta l’autor, cal posar el focus de l’acció educativa en
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les trajectòries personals d’aprenentatge, concepte que es presenta en
detall i s’il·lustra amb exemples concrets. Ara bé, com destaca i desenvolupa Esteban-Guitart, situar les trajectòries personals d’aprenentatge en
el focus de l’acció educativa no sols té implicacions en el nivell micro
—actuacions i estratègies de personalització de l’aprenentatge—, sinó
també en els nivells meso —establiment de xarxes educatives, potenciació d’ecosistemes educatius locals i projectes educatius comunitaris— i
macro —polítiques educatives de redistribució de competències, funcions i recursos.
En «L’ús de les TIC per ampliar, diversificar i connectar espais i temps
d’aprenentatge», Juana María Sancho ens recorda el contrast existent
entre, d’una banda, les elevades expectatives dipositades en el poder de
les tecnologies digitals de la informació i la comunicació per transformar
i millorar l’educació, i, de l’altra, els més aviat minsos resultats aconseguits en general. Hi ha pocs dubtes que aquestes tecnologies poden jugar
un paper destacat en la planificació i el desplegament d’actuacions i estratègies de personalització de l’aprenentatge, com també facilitar moltes de les tasques habituals del professorat. Ara bé, en paraules de
l’autora, «aquestes possibilitats no es materialitzen miraculosament per
si mateixes», sinó que acaben fent-se o no realitat en funció de com s’incorporen a les pràctiques docents, dels usos que se’n fa, de les condicions d’infraestructura, recursos i formació existents i, molt especialment,
de la coherència d’aquests usos i condicions amb les finalitats i els objectius generals del sistema educatiu. Per això mateix són importants les
recomanacions generals i específiques per aprofitar la potencialitat de
transformació i millora educativa de les TIC, entre les quals en destaquen les següents: adoptar una perspectiva sistèmica, emmarcar les TIC
en una visió àmplia de l’educació abandonant la identificació entre educació i escolarització, definir polítiques globals amb objectius a curt, mitjà i llarg termini, assegurar un finançament adequat i prioritzar la
formació del professorat. És un fet àmpliament reconegut i acceptat que
les TIC han jugat un paper central en la conformació de la nova ecologia
de l’aprenentatge. Tot fa pensar que poden jugar un paper igualment
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important i decisiu en la transformació que s’ha d’operar en els sistemes
educatius en aquest nou escenari. L’aportació de Juana María Sancho
posa de manifest, però, que per aconseguir-ho cal dissenyar i desplegar
un pla d’actuacions que, si bé ha d’incloure l’existència d’infraestructures i la dotació dels equipaments necessaris, ha de tenir un abast més
global.
La formació del professorat és un peça essencial en qualsevol procés de
transformació i millora educativa i, conseqüentment, no podia estar absent en aquest Anuari 2020 enfocat a l’anàlisi dels desafiaments que la
nova ecologia de l’aprenentatge planteja a l’educació i a la formulació de
propostes per afrontar-los. La col·laboració de Teresa Mauri i Antoni
Tort, «La formació inicial del professorat en un sistema educatiu orientat a la personalització de l’aprenentatge», se situa en el marc d’un procés de transformació que ens hauria de permetre avançar cap a un
sistema educatiu centrat en l’aprenentatge i els aprenents i, més concretament, en la personalització de l’aprenentatge. El fet de circumscriure
l’abordatge a la formació inicial i a les competències docents per personalitzar l’aprenentatge no impedeix, però, fer-ho en el context més ampli
dels debats i les tendències actuals en formació del professorat. És el cas,
per exemple, de l’atenció que es concedeix al tema de la col·laboració
universitat-escola en els processos de formació, o també a les relacions
teoria-pràctica i a la importància de la reflexió en els processos de formació del professorat. En realitat, aquest context més ampli està present en
l’anàlisi dels àmbits competencials identificats com a nuclears per personalitzar l’aprenentatge i al voltant dels quals s’organitza el capítol. Particularment interessant és, segons el nostre parer, la doble perspectiva
adoptada en la presentació d’aquests àmbits competencials: com a competències que els professors i professores han d’adquirir per poder personalitzar l’aprenentatge del seu futur alumnat, i com a competències
que han d’adquirir per reforçar, millorar i gestionar el seu propi procés
d’aprenentatge durant el període de formació inicial i posteriorment
com a professionals de la d
 ocència. La personalització de l’aprenentatge
apareix, així, alhora com una estratègia de la formació dels docents i com
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un objectiu d’aquesta formació. Ambdós aspectes estan presents en les
propostes i recomanacions relacionades amb el currículum de la formació inicial dels docents i que estan adreçades als actors implicats en el
disseny, la planificació i l’elaboració d’aquesta formació amb les quals es
tanca el capítol.
En la darrera aportació d’aquest bloc, «Les polítiques d’equitat en l’escenari de la nova ecologia de l’aprenentatge», Jordi Serarols desenvolupa
un tema transversal amb ramificacions en tots els nivells d’organització
i funcionament del sistema educatiu. L’autor comença fent una anàlisi
dels dos grans pilars de l’equitat: la inclusió i la igualtat d’oportunitats,
que el porten a concloure que, si bé en el primer, la inclusió, s’hi han
fet avenços substancials, en el segon, la igualtat d’oportunitats, la si
tuació està lluny de ser satisfactòria. La importància creixent de l’aprenentatge en contextos d’educació formal i informal està suposant un
increment important de les desigualtats davant l’aprenentatge dels sectors de la població amb menys recursos. El capital cultural de les fa
mílies, estretament associat al seu nivell econòmic, determina en bona
part les oportunitats i els recursos per aprendre als quals tenen accés els
infants i joves fora del context escolar. En l’escenari de la nova ecologia
de l’aprenentatge les desigualtats socioeconòmiques ja no són només
una font potencial de desigualtats educatives; són també una font potent
de desigualtats davant l’aprenentatge. En conseqüència, cal posar en
marxa actuacions adreçades a fer front no sols a les «velles» fonts de desigualtat, que estem lluny d’haver neutralitzat, sinó també a les «noves»,
que amenacen de ser tan potents, o més, que les «velles». En coherència
amb aquesta línia argumental, l’autor formula una sèrie de propostes que apunten a ambdós tipus de fonts de desigualtat i se situen a diferents nivells: un nivell macro, amb propostes d’actuacions que tenen
a veure amb les polítiques educatives i la gestió del sistema educatiu; un
nivell meso, amb propostes que involucren les administracions locals
i les entitats i actors socials i comunitaris; i un nivell micro, amb propostes relatives a les activitats de l’alumnat i del professorat als centres i
les aules.

Els reptes de l’educació a Catalunya: uns desafiaments compartits, una realitat pròpia 23

Finalment, l’anuari inclou un capítol, «Afrontar els desafiaments com
partits des de la realitat de l’educació a Catalunya: línies i propostes
d’actuació», a càrrec de César Coll i Bernat Albaigés. El capítol integra
la informació i les anàlisis presentades en els dos blocs que conformen
l’Anuari 2020 amb la finalitat d’esbossar una agenda d’actuacions per
avançar cap a un sistema centrat en l’aprenentatge i els aprenents capaç
de satisfer les necessitats educatives dels infants i joves en l’escenari
actual. Les línies i propostes d’actuació incloses en aquest esbós s’organitzen bàsicament al voltant dels temes abordats en el bloc dels desafiaments, però tenen en compte tant aquests «nous» desafiaments com els
desafiaments «heretats», és a dir, les mancances i febleses que arrossega
el nostre sistema educatiu i que posen en evidència els indicadors sobre
l’estat de l’educació a Catalunya. Les propostes estan formulades de manera concisa i inclouen una referència explícita als col·lectius i actors
directament implicats a tirar-les endavant. El capítol finalitza amb unes
breus consideracions sobre la naturalesa sistèmica de la transformació
del sistema educatiu a la qual, vistes en conjunt, apunten les actuacions
proposades, i també amb la necessitat de compaginar una aposta ferma,
clara i compartida per a un model final clarament definit de sistema educatiu centrat en l’aprenentatge i els aprenents amb un conjunt d’actuacions més o menys sectorials, però coordinades, coherents i sostingudes en
el temps que ens permetin avançar en aquesta direcció.
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POLÍTIQUES 88
Les col·laboracions recollides en aquest Anuari 2020, a càrrec de
deu experts coordinats per César Coll i Bernat Albaigés, aborden
alguns dels desafiaments educatius més punyents que compartim
amb els països del nostre entorn. I ho fan partint de la realitat del
sistema educatiu català, de les seves fortaleses i febleses. D’acord
amb aquest plantejament, els continguts s’organitzen en dos blocs.
El primer revisa els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a
Catalunya. La revisió posa de manifest que, malgrat els esforços que
s’han fet i els avenços assolits, el nostre sistema educatiu té encara
assignatures pendents: estancament de les trajectòries educatives i
abandonament, bretxa digital, desigualtats d’accés a l’educació 0-3
anys i al lleure, o dèficits en la cobertura de beques i en la despesa
educativa, entre d’altres. Partint d’aquesta realitat, en el segon bloc
de l’Anuari, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels
desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema
educatiu capaç de satisfer les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat en aquestes primeres dècades del segle xxi: innovació educativa,
noves necessitats d’aprenentatge, temps i espais educatius, formació docent, TIC, equitat. Un darrer capítol, a càrrec dels directors de
l’Anuari, esbossa un seguit de propostes per afrontar i superar tant les
febleses i mancances que arrossega el nostre sistema educatiu com
els nous desafiaments a què s’enfronta. Finalment, s’hi inclou una
addenda amb la relatoria del debat mantingut pels autors el juliol del
2020 sobre les conseqüències educatives de la crisi de la covid-19.

