L’Anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill analitza un seguit de rep
tes clau de l’educació a Catalunya i planteja algunes de les qüestions
prioritàries en matèria de política educativa per tal d’aconseguir un
sistema de qualitat i amb equitat.
Estructurat en sis grans blocs i dotze capítols, l’Anuari aprofundeix en
temes claus com, entre d’altres, el de la cultura de la innovació edu
cativa, la personalització de l’educació, el multilingüisme i la interna
cionalització de les aules, l’abandonament escolar prematur, l’equitat
i l’eficiència del sistema, les polítiques de professorat, el finançament
de l’educació a Catalunya i els efectes de l’austeritat i la crisi actual,
els reptes de l’educació secundària obligatòria i de l’ensenyament su
perior. L’Anuari inclou un seguit de propostes d’acció en els diversos
reptes estudiats que configuren una agenda per a la transformació
educativa del nostre país. Reptes de l’educació a Catalunya està dirigit
per Josep M. Vilalta, i compta amb la col·laboració de vint experts en
les distintes matèries i àmbits del sistema educatiu.
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Resum, conclusions i propostes d’acció
En aquest apartat final de l’Anuari es duu a terme un resum que recull
les principals aportacions i conclusions dels dotze capítols. Cal esmentar, en aquest sentit, que per motius d’espai s’ha realitzat una síntesi
d’allò que es considera més rellevant. Per tant, es recomana la lectura
de cada un dels capítols on es troba la informació completa de cada
un dels reptes analitzats.
El resum i les conclusions s’han organitzat d’acord amb quatre grans
àmbits educatius i dues etapes, tots d’una importància cabdal per al
present i el futur del sistema educatiu català. Són els següents:
1. Nova societat, nova educació. Innovació, personalització i internacionalització al centre del futur educatiu.
2. Mestres i professors, al centre neuràlgic del sistema educatiu.
Les polítiques de professorat.
3. Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió, abandonament escolar i mercat de treball.
4. Finançament de l’educació. L’infrafinançament públic crònic i els
efectes de l’austeritat i la crisi.
5. L’educació secundària obligatòria. Problemes, reptes i escenaris
per a la reforma.
6. L’educació superior i la recerca com a àmbits estratègics a la
societat del coneixement.
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Així mateix, cada un d’aquests àmbits i etapes conté un quadre final
amb propostes d’acció generals que recorren alguns àmbits transversals de l’Anuari. Aquestes propostes pretenen incidir en l’acció dels
diferents agents educatius (Parlament, govern i administració educativa, ens locals, centres docents, altres organismes i institucions) i esdevenir una certa agenda per a la transfomació educativa a Catalunya
en els dotze reptes del present Anuari.

Nova societat, nova educació. Innovació, personalització
i internacionalització al centre del futur educatiu
En la introducció de l’Anuari hem descrit les principals transforma
cions socials, econòmiques, culturals i tecnològiques a les quals estem
assistint en les darreres dècades, amb un fort component d’incertesa
i d’alt dinamisme. Davant d’aquesta nova societat que es va configurant, els sistemes educatius forçosament i idealment s’hauran de
transformar i anticipar. En aquest sentit, entenem que hi ha tres àmbits o reptes rellevants que el sistema educatiu català ha d’afrontar:
la personalització de l’educació i la nova ecologia de l’aprenentatge, la
innovació educativa i la internacionalització.

La personalització de l’educació i la nova ecologia de
l’aprenentatge
Un dels àmbits en què el sistema educatiu té un major recorregut és
sens dubte el de la personalització. Cèsar Coll, en el capítol 1, fa una
anàlisi sobre la personalització de l’educació, les seves característiques i condicionants, així com també la seva viabilitat en el context
educatiu català.
Ajustar l’acció educativa als estudiants i als seus interessos i necessitats ha estat una constant en la història educativa i ha format part de
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moltes propostes d’innovació i de millora de l’educació al llarg del
segle xx, sobretot d’aquelles que situen l’estudiant i el procés d’aprenentatge al cor de l’acció educativa.
Però avui personalitzar l’acció educativa respon a un canvi en l’ecologia de l’aprenentatge. Les transformacions socials, econòmiques, culturals i tecnològiques que està experimentant la societat en els darrers decennis, i que hem descrit en la introducció, expliquen en bona
part el protagonisme creixent de la personalització de l’aprenentatge
en la teoria educativa i en moltes iniciatives d’innovació. Arreu del
món sorgeixen iniciatives i propostes impulsades pels governs, per
fundacions, per àmbits acadèmics diversos o per institucions de referència en l’entorn educatiu que, en tot o en part, es troben imbricades
amb la idea de la personalització de l’educació. En algunes ocasions
la mateixa personalització configura el tronc central del projecte, però
en propostes com l’educació en competències o l’educació híbrida
presencial i en línia ho fa de manera lateral.
La personalització de l’aprenentatge va més enllà de la voluntat
d’ajustar l’acció educativa a les característiques i necessitats de l’aprenent. De fet, la finalitat última de la personalització és que l’aprenent
s’apoderi de la seva pròpia educació i li doni un sentit i una trajectòria
personal i única. Per tant, personalitzar l’aprenentatge implica reconèixer a l’aprenent capacitat de decisió i control sobre la seva trajectòria
educativa i sobre com es va configurant i duent a terme. I també cal
fer esment que no pressuposa que l’aprenentatge s’hagi de fer en
solitari. Al contrari, l’accent en la interacció entre alumnes, el treball
en col·laboració, el suport i seguiment dels companys i del professorat
i la participació en comunitats d’aprenentatge dins i fora de l’aula són
sovint presents en les experiències de personalització de l’aprenentatge. Personalitzar l’aprenentatge comporta donar veu als aprenents i
apoderar-los per decidir què han d’aprendre, com fer-ho i en quin
moment. La personalització va més enllà de la individualització (ajustar el ritme d’aprenentatge a cada persona), la diferenciació (ajus-
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tar-ne la metodologia) i la inclusió (eliminar barreres entre aprenents).
En la personalització, l’aprenent té un rol destacat i amb capacitat de
decisió.
És per tots aquests motius que entenem que la personalització de
l’educació transformarà tard o d’hora l’educació escolar i formal tal
com la concebem avui dia. La nova ecologia de l’aprenentatge comporta algunes característiques definitòries: en primer lloc, es produeix
cada cop més al llarg i a l’ample de la vida; en segon lloc, es tracta
d’un aprenentatge, en què la separació entre els diferents espais físics, temporals i institucionals és difícil de traçar (seamless learning);
en tercer lloc, es valoritzen i es focalitzen enormement les trajectòries
individuals d’aprenentatge. Aquestes característiques, juntament amb
el sistema de valors actuals que situa la persona en l’epicentre de
l’organització social, expliquen en bona part la centralitat de la personalització en la nova ecologia de l’aprenentatge i la seva rellevància
creixent.
Avui la personalització de l’aprenentatge ja exerceix pressió sobre els
sistemes educatius tradicionals i en posa en qüestió els fonaments.
De fet, probablement per aquest motiu, es concentra sobretot encara
en l’àmbit de l’educació no formal i es queda a les portes de l’educació formal o escolar. Perquè personalitzar l’aprenentatge escolar implica molt més que fer retocs concrets en la metodologia, en el currículum, en la funció del professorat o en l’organització dels centres.
Personalitzar l’aprenentatge comporta un canvi radical, sistèmic, de
l’educació.
De fet, una de les característiques del sistema educatiu actual és la
falta de sintonia entre el que s’aprèn als centres educatius i el que es
fa i s’aprèn a fora. Aquest fet queda palès en moltes ocasions en la
manca d’interès dels estudiants, sobretot en l’etapa secundària (que
s’analitza amb detall al capítol 9 de l’Anuari), per uns aprenentatges
que veuen com a poc útils o poc vinculats a la seva vida quotidiana;
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o per la sensació dels ensenyants i dels estudiants que una part dels
continguts i les competències no preparen per a les exigències del
món actual, mentre que les que sí que ho farien no estan incloses en
l’aprenentatge formal.
Quines són, a grans trets, les exigències que comporta l’extensió de la
personalització de l’aprenentatge en el sistema educatiu català? En
podem esmentar com a mínim les següents:
• Prendre en consideració els interessos i les opcions dels alumnes en la identificació de les seves necessitats d’aprenentatge i
en com fer-les efectives (metodologies, ritmes, etc.).
• Connectar l’aprenentatge als centres docents amb els aprenentatges i les experiències vitals dels alumnes fora dels centres
(interessos, necessitats, canals, etc.).
• Utilitzar i aprofitar sistemàticament els recursos de tot tipus que
es troben a la societat en l’educació formal.
• Establir xarxes i col·laboracions estretes entre centres educatius
i entre aquests i altres agents i institucions en el territori que
afavoreixin en tot moment l’acció educadora, i que en bona mesura trenquin les fronteres entre educació formal, no formal i
informal.
Fet que comporta també que els professors hagin de repensar la seva
funció i les seves activitats com a docents, i ser molt més receptius a
incorporar recursos externs de tot tipus per a la seva pràctica docent,
escoltar els alumnes, connectar l’aprenentatge i facilitar xarxes d’aprenentatge i coneixement.
La personalització de l’aprenentatge, tal com l’hem descrit fins aquí,
continua essent un plantejament pràcticament absent en el sistema
educatiu català. Un sistema educatiu força homogeni i una lògica homogeneïtzadora deixen els centres i els professors pràcticament sense
marges de llibertat ni capacitat d’acció. I, per tant, anul·len la necessi-
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tat de tenir en compte els interessos dels alumnes si el que es pretén
és transitar cap a la personalització. Currículums amplis i detallistes
per a tots, normes i estructures d’organització rígides i uniformes per
a tots els centres fan impossible l’avenç de la personalització de l’educació. De fet, abandonar aquestes rigideses i pràctiques homogeneïtzadores és una condició necessària, tot i que no suficient, per avançar
cap a la personalització. Això no vol dir que a Catalunya no hi hagi
iniciatives i experiències que caminen en aquesta direcció, sinó que es
tracta d’accions sovint aïllades i fruit del voluntarisme o la iniciativa
d’alguns centres o professors, i, lògicament, lluny de poder-se estendre, avaluar i generalitzar en el conjunt del sistema educatiu.
La personalització de l’aprenentatge pot comportar dos perills evidents. D’una banda, el fet que una acció educativa que parteixi dels
interessos i objectius personals dels estudiants pugui acabar generant
mancances d’aprenentatge en allò que considerem bàsic o imprescindible per a cada etapa educativa. De l’altra, un factor molt delicat: que
la personalització pugui ser un amplificador de les desigualtats (econòmiques, socials, culturals) entre els estudiants, ja que no tots tindran les mateixes oportunitats i els mateixos recursos (personals i
materials) a l’hora de construir itineraris personalitzats d’aprenentatge. Es tracta d’un debat present en el context educatiu català quan,
per exemple, tractem la qüestió dels horaris escolars o quan es planteja l’educació no formal per la via de les activitats extraescolars dels
nens i joves. En aquest cas, cal tenir molt present aquest factor per tal
de no engrandir, i, si és possible, reduir, les diferències socials i culturals en el si de la comunitat dels aprenents.
Com s’ha dit anteriorment, la personalització de l’educació a Catalunya topa en bona part amb un sistema educatiu que és excessivament homogeni i homogeneïtzador. La mostra més fefaent del que
diem la tenim en els currículums extensos, minuciosos i prescriptius
per a totes les etapes obligatòries de l’ensenyament. Avançar cap a
la personalització implicaria revisar amb profunditat què és bàsic en
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l’ensenyament obligatori. En altres estudis anteriors, Cèsar Coll introduïa una distinció suggerent entre bàsics imprescindibles i bàsics
desitjables. Els aprenentatges bàsics imprescindibles serien els que,
en cas de no aconseguir-se al final dels nivells educatius de referència, comporten una situació de risc d’exclusió social per als estu
diants, comprometen el seu projecte de vida personal i professional,
condicionen molt negativament el seu desenvolupament personal i
social i els impedeixen accedir als processos educatius i formatius
posteriors i aprofitar-los. Contràriament, els aprenentatges bàsics desitjables serien els que, tot contribuint de manera important al desenvolupament personal i social dels estudiants, no comporten els
riscos ni tenen les implicacions negatives dels anteriors, en cas que
no s’aconseguissin en els nivells educatius de referència, ja que, a
més, poden aconseguir-se amb una certa facilitat amb posterioritat.
Per aquesta via de distinció caldria aprofundir en l’avenç de la personalització educativa a Catalunya més que no pas seguint uns currículums prescriptius sobredimensionats.
Si, a Catalunya, pretenem desenvolupar una nova ecologia de l’aprenentatge per la via de la personalització, hem de tenir present que no
hi ha una única manera de fer-ho. De fet, disposem de metodologies
distintes que ho permeten fer a partir d’uns ritmes adaptats a cada
etapa educativa. També hem de ser conscients que no és una qüestió
del tot o res, sinó que es pot produir un procés de personalització
progressiu i sens dubte adaptat a diferents situacions i característiques de l’alumnat, l’etapa educativa o les possibilitats i els condicionants de l’entorn. Avançar en aquest àmbit al nostre país comporta
indefugiblement atorgar major autonomia als centres docents i als
equips de professors, per tal que aquests puguin posar les bases
d’una ecologia de l’aprenentatge més oberta i adaptada als seus estudiants, i, per descomptat, molt més permable a l’entorn (institucions,
ciutat, empreses, altres centres educatius) i molt més oberta a un ús
adequat de les tecnologies digitals i mòbils.
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En aquesta línia, avançar cap a la personalització de l’aprenentatge és
una conseqüència de la necessitat de repensar l’educació formal en el
marc de la nova ecologia de l’aprenentatge i atenent al cúmul d’oportunitats i recursos que ofereix el conjunt de la societat i de les activitats no formals, informals i en línia.

Vers una cultura de la innovació. 				
Reptes i oportunitats
Fomentar la innovació i la millora constant és un dels grans reptes de
qualsevol sistema educatiu a l’inici del segle xxi. La finalitat de la innovació educativa ha de ser aconseguir millors sistemes d’ensenyament-aprenentatge que preparin els nens i joves amb les competèn
cies necessàries per a la nova societat que estem construint i per a la
nova era de la informació i la comunicació. En aquest sentit, en el
capítol 2, Mar Camacho fa una anàlisi acurada de la innovació educativa, de les seves condicions, elements crítics i barreres, i introdueix
un seguit d’idees i de propostes en el context educatiu català.
D’acord amb Carbonell (2001), la innovació educativa es defineix com
un seguit d’intervencions, decisions i processos sistematitzats per canviar les actituds, les idees, la cultura i les estratègies d’ensenyamentaprenentatge, la finalitat dels quals és beneficiar els alumnes, el professorat i la comunitat educativa, que de fet desafien les normes i els
supòsits tradicionals. En aquest context, en aquest Anuari es concep
la innovació educativa com un procés de canvi constant que hauria
d’incidir en les formes de construcció del coneixement, en la configuració de nous entorns d’ensenyament-aprenentatge i en una transformació profunda de la cultura docent.
Com acabem de dir, la innovació educativa té com a objectiu millorar
els sistemes d’aprenentatge i formar adequadament en competències
rellevants. En una societat i una economia en plena transformació i
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evolució, ens és molt complex definir amb molta concreció quines han
de ser aquestes competències, però en tot cas hi ha uns aspectes
nuclears que semblen cada dia més evidents: aprendre a aprendre al
llarg i a l’ample de la vida, aprendre a ser crític i a analitzar i destriar
informació, a treballar en entorns complexos, com també en habilitats
relacionals i de gestió. Alhora, una autèntica educació innovadora ha
d’atendre igualment el treball i la formació en valors personals i col·
lectius, com ara el respecte als altres i a la seva llibertat, i els valors
de la pau, la justícia i la democràcia.
Als darrers anys, tant la Unió Europea com l’OCDE han fet de la innovació un dels seus principals estàndards a l’hora de desenvolupar,
avaluar i proposar polítiques educatives. Iniciatives de la Unió Europea com la d’Horitzó 2020, l’Agenda for New Skills and Jobs, Youth on
the Move, la Digital Agenda o la Innovation Union Agenda contenen
en bona part elements per a l’impuls de la innovació i la millora constant dels sistemes educatius i d’ensenyament-aprenentatge, tot i considerant que la formació és un aspecte crític en la construcció d’una
Europa de progrés i competitiva en el panorama global. Així mateix,
iniciatives de l’OCDE com Teaching and Learning International Survey
(TALIS), Programme for International Student Assessment (PISA) i Innovative Learning Environment (ILE) són una mostra de la prioritat
d’aquest organisme internacional per analitzar, avaluar i proposar mesures per enfortir l’educació i la formació en els països que en formen
part.
Quins són els factors clau que permeten impulsar la innovació educativa? D’acord amb Carbonell (2001), podem citar els següents: uns
equips docents sòlids i una comunitat educativa receptiva; l’existència
de xarxes d’intercanvi i cooperació i de col·laboradors i suports externs; el plantejament de la innovació i el canvi dins d’un context
territorial; un clima emocional i una cultura professional del centre
docent que faciliti i esperoni a innovar; la institucionalització de la
innovació, amb un lideratge de centre més democràtic i una major
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mobilització de recursos; la perseverança en la innovació, i un procés
continu de vivència, reflexió i avaluació. Així mateix, també podem
destacar un seguit de barreres o impediments per al desenvolupament
de la innovació educativa: la resistència al canvi i les rutines del professorat; l’individualisme professional i el corporativisme intern; el
pessimisme, la baixa autoestima i el malestar docent; els efectes perversos de les reformes verticals; la saturació i fragmentació de l’oferta
pedagògica, i, finalment, la separació entre recerca universitària i pràctica educadora als centres.
El rol del professorat format i amb voluntat transformadora és molt
important. Un professorat que ha de ser conscient del seu potencial
creatiu com a motor de canvi i d’innovació. Com també acabem de dir,
la innovació educativa necessita un lideratge actiu, que estableixi objectius a assolir respecte a la innovació, que sigui capaç d’identificar i
prioritzar els aspectes on cal innovar i que treballi de manera col·
laborativa amb tot l’equip del centre. L’avaluació ha de formar part
d’una estratègia institucional definida i volguda. La innovació, en tant
que és un procés del centre docent, s’ha de donar en l’àmbit sistèmic,
auspiciada pels seus membres i líders, i ha de tenir el suport de l’administració educativa. Així mateix, un centre innovador ha de cercar en
tot moment la col·laboració activa amb el seu entorn proper: amb altres centres que es troben en processos similars, institucions i empreses del territori, universitats i centres de recerca, etc. Finalment, l’ús
adequat i significatiu de la tecnologia constitueix una peça clau dels
processos d’innovació en l’ensenyament-aprenentatge. I l’acompanyament als estudiants, tot facilitant-ne l'autonomia personal i descobrint-ne el potencial de talent, és també un factor crític per al treball
en competències i habilitats.
En aquest sentit, introduir la innovació educativa i millorar de manera
constant els sistemes d’ensenyament-aprenentatge requereix indefectiblement una acció planificadora: establir objectius i estratègies, determinar plans operatius, assignar recursos als objectius i als plans, i
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introduir una mètrica per al seguiment i l’avaluació permanents (indicadors de referència). Sense aquest cicle que podríem anomenar virtuós, la innovació educativa esdevé espúria, ocasional, residual.
Les tecnologies de la innovació i la comunicació són, sense cap mena
de dubte, eines de gran abast per al desplegament de plans i de mesures d’innovació. Però hem de ser conscients que la tecnologia és
sempre un mitjà, una eina, mai una finalitat en si mateixa. En ocasions
es confon innovació amb tecnologia, quan de fet els processos d’innovació els impulsen, els piloten i els avaluen les persones mitjançant
estratègies d’innovació específiques. Però, alhora, també és igualment
cert que les noves tecnologies de la informació i la comunicació obren
un ventall impressionant d’oportunitats per ampliar els espais d’innovació, per donar suport a les estratègies d’innovació, per trencar les
barreres i apropar l’educació formal, l’educació no formal i la informal.
I és igualment cert que la tecnologia sovint acompanya i és una crossa estratègica de les noves metodologies actives d’aprenentatge, com
ara l’aprenentatge basat en la recerca (inquiry-based learning), l’aprenentatge mitjançant pràctica (learning by doing) o l’aprenentatge basat en la resolució de problemes o casos (problem based learning).
Com hem dit, en el procés de construcció dels seus entorns d’aprenentatge personal (personal learning environments, PLE), els estudiants
transiten cada cop més entre l’educació formal i la no formal, tot
desdibuixant fronteres i alhora aprofitant potencialitats i sinergies entre ambdós mons.
Per acabar, cal que ens preguntem en quin estat es troba el desenvolupament de la innovació educativa a Catalunya. De fet, el sistema
educatiu català ha estat històricament vinculat a processos de millora
i de renovació pedagògica en molts àmbits, plenament capdavanter
en el context del conjunt de l’Estat espanyol i bevent de les avantguardes de la pedagogia. Però és un fet també contrastat que avui es
duu a terme molta innovació en el que podríem anomenar els marges
del sistema educatiu o en aspectes no estrictament troncals o nu
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clears: per exemple, en les aules d’acollida, en l’educació especial, en
determinades escoles rurals, en la formació d’adults. En estreta relació
amb aquest fet, a Catalunya es fa molta innovació, però sovint són
experiències aïllades de professors i d’escoles. No s’han desplegat
estratègies públiques per fomentar de manera sistèmica la innovació i
la millora educativa. Estratègies que al seu torn impliquin ser documentades, finançades quan sigui el cas i potencialment escalables i
transferibles en altres contextos o centres. És també oportú ressaltar
que la cultura de la innovació i la preocupació per millorar els sistemes d’ensenyament-aprenentatge són ben vives (i de manera creixent)
entre les famílies. L’experiència de centres que transformen els seus
sistemes d’ensenyament o que introdueixen sistemàticament processos de millora i tenen com a conseqüència una alta demanda d’accés
és cada cop més freqüent. Finalment, cal ressaltar un handicap important: generalment els processos d’innovació estan poc fonamentats i
documentats des del punt de vista de les evidències. I tenen poc seguiment a llarg termini. Aquest fet té una relació directa amb l’escassa
interrelació (d’altra banda, molt necessària) entre les pràctiques innovadores en els centres i les aules, i la recerca universitària, que hauria
d’aportar rigorositat i avaluació dels impactes reals en els processos
d’ensenyament-aprenentatge.

La internacionalització del sistema educatiu 				
i el multilingüisme
La nova societat i la nova economia que hem descrit resumidament en
aquestes pàgines es desenvolupa en un món cada cop més globalitzat. Per primer cop en la història, prenem consciència dels reptes
globals com a planeta i com a humanitat. En la introducció d’aquest
Anuari hem fet esment dels reptes globals i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU fins l’any 2030. Les interrelacions entre països i economies són cada cop més intenses. Les
empreses i els mercats financers treballen en bona part a escala glo-
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bal. El mercat de treball, abans d’arrel bàsicament local, esdevé cada
cop més interconnectat i internacionalitzat. Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació ens permeten estar connectats
pràcticament en temps real amb qualsevol racó del món. Per descomptat, aquesta nova realitat té efectes directes en els sistemes educatius
nacionals i conforma noves realitats i necessitats. En aquest sentit,
Carmen Pérez, Neus Lorenzo i Mireia Trenchs han aprofundit, en el capítol 3, en el fenomen del plurilingüisme i de la internacionalització,
mitjançant una nova mirada a les llengües en l’educació.
A l’objectiu del multilingüisme i de la formació en llengües estrangeres
s’hi afegeix, així, el repte de la internacionalització. D’acord amb Leask
(2015), es tracta d’aconseguir la capacitació de l’individu per adaptar-se amb flexibilitat a les realitats d’altres països i cultures, i per
analogia als canvis de futur d’una societat globalitzada i en evolució.
Es tracta d’una nova mirada educativa, que valora la creació d’una
identitat plurilingüe per a tothom, essencial per a l’enriquiment personal, la capacitació professional i la convivència en un món creixentment connectat i interdependent.
A escala europea, l’Estratègia vers el multilingüisme promoguda per la
Unió, iniciada amb el Llibre blanc de l’educació i la formació (1995),
recomanava als estats membres l’adopció de la fórmula 1+2. Aquesta
fórmula establia el dret dels ciutadans a l’accés democràtic i al coneixement de dues llengües addicionals a les seves llengües primeres,
una de les quals seria possiblement l’anglès, i l’altra, o bé la llengua
dels països veïns, o bé la llengua d’una comunitat migratòria amb
presència visible a la societat.
És per tot això que les llengües i el seu coneixement s’han convertit
en un actiu necessari per a tots els estudiants, sigui quina sigui la
seva especialització o branca acadèmica. I, de fet, la necessitat de
conèixer llengües s’està també estenent amb molta força en el mercat
de treball i fins i tot en l’àmbit de l’oci i la cultura. Conèixer i dominar
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amb suficiència idiomes a part del propi constitueix un factor d’enriquiment personal i professional evident. Un estudi recent de la Comissió Europea (2014), titulat The Erasmus Impact Study, aporta dades i
molta informació sobre els impactes de la mobilitat dels estudiants
europeus en la seva formació i la seva inserció professional. Es tracta
d’un estudi rigorós, en què s’ha combinat el vessant quantitatiu amb
el qualitatiu, amb enquestes en trenta-quatre països europeus a uns
75.000 estudiants, 5.000 treballadors, 1.000 centres d’educació superior i 650 empresaris (un 55% dels quals pertanyents a PIME). L’estudi ens mostra com els joves que estudien o es formen en un altre país
tenen la meitat de probabilitats de patir atur de llarga durada. Cinc
anys després de la seva graduació, la taxa d’atur dels joves amb formació Erasmus és un 23% inferior als altres. I un altre fet destacat: els
joves que es formen a l’estranger no tan sols adquireixen els coneixements de les disciplines específiques, sinó que sobretot reforcen habilitats transversals clau i actituds de major proactivitat, molt valorades per empreses i institucions. Trobem capacitats com la de resoldre
problemes, la confiança en un mateix o la tolerància. De fet, un 64%
dels ocupadors sostenen que als estudiants amb experiència internacional se’ls atorguen més responsabilitats professionals en les empreses i les institucions. Alhora, les estades Erasmus no tan sols milloren
les perspectives professionals, sinó que també ofereixen als estudiants
més amplitud vital i unes relacions socials més riques. El 93% dels
estudiants amb experiència internacional es veuen a si mateixos vivint
en un altre país en el futur, enfront del 73% dels estudiants sense
experiència formativa en altres països.
Un element clau en l’estratègia vers el multilingüisme a Europa ha
consistit en un enfocament educatiu innovador en el qual els continguts curriculars s’imparteixen en una llengua addicional per a l’alumnat
i sovint forana per al professorat. Es tracta de l’Enfocament Integrat de
Continguts i Llengües (EICLE), anomenat en l’àmbit universitari, Integració de Continguts i Llengües (ICL). Aquests enfocaments usualment
adopten una llengua estrangera per a l’ensenyament de matèries no
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lingüístiques, com poden ser les matemàtiques, la història, el medi
natural o l’educació física, per citar-ne algunes. Efectivament, tant la
mobilitat com les experiències d’EICLE representen estratègies internacionalitzadores. Totes dues fomenten perspectives internacionals en
l’univers de l’estudiant. L’experiència d’una estada a l’estranger ens
duu fora del propi entorn. La possibilitat d’assistir a classes impartides
en llengües diferents a les primeres, sense moure’s de l’entorn quotidià, genera oportunitats d’aprenentatge enriquit per als estudiants
(Dörnyei, 2005). Cal també tenir en compte, a més a més, que aquestes dues opcions no s’haurien de tractar com a alternatives excloents,
sinó com a complementàries.
L’estratègia europea vers el plurilingüisme s’ha implantat per assolir
els objectius socials i econòmics que han esdevingut de màxima modernitat: la preparació de les noves generacions en tant que individus
plurilingües i pluriculturals, formats per esdevenir professionals actius
en els escenaris internacionals de les noves societats i economies
globalitzades. No hem d’oblidar, al mateix temps, que tot això no
hauria estat possible sense les tecnologies digitals i la seva presència
creixent en els espais d’aprenentatge, tot propiciant l’accés a la informació i a una creixent connectivitat dels individus. En aquesta línia,
l’impuls decidit per configurar l’anomenat Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES) i els diferents programes de mobilitat europeus coordinats per la Comissió Europea han estat factors decisius per afavorir
la ciutadania europea i per al coneixement de llengües i cultures més
enllà de la pròpia.
La nova mirada al plurilingüisme consisteix en la voluntat d’estendre
l’estudi i el coneixement de llengües a tothom i la internacionalització
a tothom, no tan sols a una elit econòmica o cultural. La nova mirada
té com a objectiu revisar l’ús del terme internacionalització per tal que
es pugui fer servir per a tothom. En aquesta línia, per què no es parla
d’internacionalització quan es fa referència a les escoles (habitualment
públiques) amb alumnat nouvingut de desenes de països del món que

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 621

19/07/16 12:34

622

Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015

han portat unes dues-centes llengües noves? Per què l’etiqueta d’escola internacional s’associa només amb un perfil determinat d’escoles,
generalment d’entitat privada i no pública? Es tracta, doncs, d’estendre la internacionalització, però per a tothom, sense distinció de classe o condició. I estendre alhora el plurilingüisme que representa un
actiu professionalitzador i formador que ha de ser accessible a tot
l’alumnat sense distinció.
La realitat sociolingüística a Catalunya adopta una fórmula singular de
2+1, en què les dues llengües cooficials inicials per a tothom són la
base de partida per afegir-hi qualsevol altra llengua estrangera. En un
sistema educatiu de futur, però, caldria afegir-hi la segona llengua
addicional i crear una fórmula pròpia de 2+2. A més d’aquest fet, cal
tenir en compte l’augment espectacular d’alumnes estrangers a les
aules catalanes fruit de l’intens procés d’immigració. Concretament,
s’ha passat dels 24.787 alumnes estrangers l’any 2000 (que representaven un 2,5% del total de la població estudiantil a Catalunya) als
168.486 alumnes estrangers l’any 2012 (que representen ja un 13,1%
del total d’estudiants).
A Catalunya, el camí del plurilingüisme s’ha fet amb reivindicacions
escolars ben clares en les darreres dècades: així, s’ha anat consolidant
la cooficialitat del català, el bilingüisme a l’escola, les llengües estrangeres afegides al currículum, l’autonomia de centre en la gestió del
plurilingüisme i la diversificació de llengües vers la internacionalització
escolar.
La gestió de les llengües en la comunitat escolar de Catalunya es des
envolupa actualment al marge d’autonomia de cada escola, amb una
gran flexibilitat. Aquest plantejament està promogut per la Llei d’educació de Catalunya del 2009 i es recull en el Projecte Lingüístic que
defineix cada centre. Aquest marc flexible permet dissenyar projectes
segons els contextos, amb actuacions diferenciades que situen la presa de decisions en el centre educatiu, i deixa a la direcció del centre
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les responsabilitats que se’n derivin. Així, es tracta d’un plantejament
extremament flexible, que abandona la reglamentació i opta per les
orientacions generals de sistema i la responsabilització i l’avaluació de
cada centre. En el sistema educatiu català, l’aprenentatge de llengües
estrangeres s’ha incorporat a les estratègies polítiques generals de
país. El Pla d’Impuls a la Llengua Anglesa es considerava un eix essencial per al desenvolupament econòmic (acords estratègics de govern
2005-2008 i 2008-2011), i actualment el Marc per al Plurilingüisme
(2012) i l’Ofensiva de País per a l’Èxit Escolar (2013) són prioritat per
la qualitat educativa i la internacionalització.
Els espais internacionalitzadors de l’educació a Catalunya es poden
agrupar en cinc línies estratègiques de tipologia diferent: dos de l’àmbit de contingut lingüístic i tres de l’àmbit de la gestió organitzativa
dels centres. Són la cooficialitat del català i el castellà (suport LIC, de
llengua i cohesió social), les llengües estrangeres curriculars (suport a
l’AICLE/EICLE dins del centre), les llengües estrangeres no curriculars
(suport al plurilingüisme familiar i d’origen), el model d’internacionalització des de l’autonomia de centre (suport als projectes educatius
singulars) i el model d’internacionalització des de la cohesió europea
(suport a la mobilitat educativa d’iniciativa europea).
En l’àmbit de l’educació superior, com a conseqüència de la implantació de l’EEES, les aules de les universitats catalanes han experimentat
canvis importants, a més de les estades dels estudiants, que les han
transformades en espais internacionalitzadors: presència de professors estrangers, incorporació d’investigadors d’altres països, internacionalització del currículum i canvis en els processos i criteris d’incorporació de professorat. Les llengües estrangeres, majoritàriament
l’anglesa, s’han anat incorporant com a llengües de docència al costat
del català i el castellà. De fet, el que primer havia estat una recomanació europea ha esdevingut un requisit legal a Catalunya (Llei 2/2014,
de 27 de gener). D’acord amb la Llei, els estudiants que hagin començat un grau a les universitats catalanes a partir del curs 2014-15 hau-
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ran d’acreditar coneixements de nivell B2 del MECR en una de les
quatre llengües estrangeres curriculars del sistema educatiu (alemany,
anglès, francès i italià) per poder-se graduar.
Quadre 1.
Nova societat, nova educació. Innovació, personalització i internacionalització al
centre del futur educatiu. Propostes d’acció
1. Aprofitar, en la formació formal, totes les potencialitats i els recursos
educatius que ofereixen l’educació no formal, l’educació en línia i la informal.
Inventari de recursos, acompanyament quan s’escaigui, seguiment de la seva
aplicació en diferents contextos i realitats, elaboració i difusió de bones
pràctiques, foment de xarxes i col·laboracions estables que trenquin les
fronteres entre educació formal, no formal i en línia. Ús intensiu de les TIC,
dispositius mòbils i aplicacions.
2. Implicar els estudiants en el procés d’aprenentatge, atenent adequadament
les diferents edats i etapes educatives. Promoure la seva proactivitat i
apoderar-los. Fer-los estimar el coneixement i fer-los valorar la formació
permanent al llarg i ample de la vida i les ganes d’aprendre.
3. 
Formar els equips docents per treballar en profunditat la personalització de
l’educació.
4. Diferenciar en els currículums oficials entre els bàsics imprescindibles i els
bàsics desitjables per afavorir l’adaptació dels darrers als projectes de cada
centre (enfront dels currículums prescriptius sobredimensionats).
5. 
Superar assignatures i matèries i avançar cap a un ensenyament basat en
projectes de caràcter més interdisciplinari, on el treball autònom d’equips
d’estudiants amb un professor tutor-coach sigui habitual.
6. Fer dels centres docents el node principal de la xarxa de coneixement
(ciutat, territori, institucions, empreses...), tot obrint els centres a l’entorn i
establint partenariats per a l’ensenyament.
7. Impulsar un Observatori de la Innovació Educativa a Catalunya, espai comú
entre la Generalitat, els ajuntaments, els centres docents, les universitats i
altres agents que es puguin documentar; fer el seguiment; avaluar les
experiències i metodologies d’innovació docent a Catalunya, i difondre’n els
resultats per estendre la innovació arreu. Observatori conjunt de les
institucions i autònom de l’administració educativa.
8. 
Fer de la innovació educativa de qualitat un vessant estratègic de les
polítiques de formació inicial i permanent del professorat, amb accions i
recursos específics, que posin l’accent en experiències sòlides, de mitjà
termini, i que impulsin tothora centres i equips docents (més enllà
d’experiències aïllades i individuals).
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Quadre 1. (cont.)
Nova societat, nova educació. Innovació, personalització i internacionalització al
centre del futur educatiu. Propostes d’acció
9. Promoure i incentivar amb recursos específics projectes d’innovació educativa
i de personalització de l’educació als centres docents, mitjançant contractesprograma de 4-5 anys, amb recursos específics i un pla avaluable. Que
incloguin la formació dels equips docents, repensar l’organització escolar, els
espais del centre, l’avaluació, el currículum desitjable, etc.
10. Assegurar la competència suficient en una primera llengua estrangera
(principalment l’anglesa) en acabar l’etapa de la secundària obligatòria,
amb una acreditació oficial.
11. 
Posar en marxa un programa d’internacionalització «a casa» (at home), no
lligat només a la mobilitat internacional. Tindria recursos per al desplegament
d’assignatures en llengües estrangeres, assignatures transversals (Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l’ONU 2030; reptes globals i institucions
internacionals; democràcia i valors; política i economia internacional;
coneixement d’altres cultures; pau i drets humans, etc.). Fomentar l’EICLE i
l’ICL (educació superior), amb activitats que siguin rellevants i atractives per
als nens i els joves. I que aprofitin al màxim els recursos existents en
llengües estrangeres: MOOC, TIC/mòbils/App/etc., espais i recursos educatius
de museus i entitats culturals i científiques d’arreu del món, etc.
12. 
Afavorir programes de mobilitat entre centres docents catalans i d’altres
països, i d’estudiants per fer pràctiques en empreses d’altres països,
aprofitant al màxim els recursos europeus.
13. 
Internacionalitzar les aules universitàries, bo i afavorint la presència de
professors i investigadors estrangers a les universitats catalanes i
fomentant la mobilitat dels estudiants universitaris catalans a l’exterior.
14. 
Establir una aliança estratègica estable dels diferents agents implicats en el
plurilingüisme a Catalunya: administracions públiques, centres educatius, mitjans
de comunicació, agents de formació no formal, sector de la cultura, operadors
en línia, consolats i representació de comunitats estrangeres a Catalunya.

Mestres i professors, al centre neuràlgic del sistema
educatiu. Les polítiques de professorat
Els mestres i els professors constitueixen la peça clau de qualsevol sistema educatiu, a part, evidentment, dels estudiants, que n’han de
constituir el centre. Bons mestres i bons professors generen una edu-
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cació de qualitat. I, per tant, les polítiques de professorat ben orientades han de configurar un dels pilars imprescindibles de qualsevol
sistema educatiu avançat. En el capítol 4, Enric Prats analitza la funció
docent i algunes de les principals àrees de les polítiques de professorat a Catalunya, i en destaca els aspectes positius i els negatius que,
en part, impedeixen el progrés del sistema educatiu català.
Si el que es pretén és millorar el sistema educatiu, el que principalment
cal és apostar decididament pel factor humà, per aquells mestres i professors (de qualsevol etapa, des de l’escola bressol fins a la universitat
i la formació permanent) que generen passió per aprendre, per saber,
per crear, per ser, en definitiva. I atorgar-los capacitats de treball autònom, a les escoles, als instituts i a les universitats. L’autonomia d’acció
dels centres educatius i dels equips docents ha d’estar lligada a una
autèntica rendició de comptes, basada en la confiança i invertint en
una primera matèria —el capital humà—, que ha d’assegurar bons resultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Com assenyalen diferents capítols de l’Anuari, en la història recent de l’educació al nostre
país s’ha disposat d’un llegat destacat per a la renovació pedagògica;
alhora, es tenen referents d’altres països que poden ajudar a formar i
desenvolupar una professió educadora potent, ambiciosa, com a peça
destacada d’una societat moderna i avançada. A tot això cal afegir-hi,
com s’ha esmentat en diverses ocasions, la realitat d’una societat del
coneixement i de la informació que és complexa, canviant i que comporta repensar la funció de l’educació en la societat i, com a conseqüència,
les polítiques educatives que cal desplegar. Major interdisciplinarietat,
major treball col·laboratiu entre professors, major interrelació dels centres docents amb el seu entorn. Tot plegat comporta repensar la funció
dels educadors i les tècniques pedagògiques i les seves orientacions.
En aquest punt cal ressaltar que en el present Anuari es focalitza
l’anàlisi en la figura dels mestres i professors, però s’ha de tenir ben
present la importància (creixent) d’altres professionals, tant en l’àmbit
de l’educació formal com també en l’educació no formal i informal.
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Cal dir, en primer lloc, que la docència és una professió que requereix
un ampli marge d’autonomia i, alhora, de confiança. Per això es reivindiquen programes i polítiques que atorguin autonomia real als centres docents i als equips de professors per tal que puguin desen
volupar els seus projectes educatius amb plena responsabilitat i
professionalitat. De fet, parlar sobre els professionals de l’educació a
Catalunya comporta en bona part reconèixer la tasca professional i
honesta de gran part del professorat amb la seva responsabilitat i amb
la voluntat de renovació. Amb uns resultats òptims, si atenem als recursos de què disposa el sistema en comparació amb els sistemes
europeus i internacionals. I fer-ho des del reconeixement que la funció
educadora s’ha tornat més complexa en les darreres dècades, atès el
context social, econòmic, cultural i tecnològic nou i canviant que hem
esmentat amb anterioritat. Aquest fet implica una pressió considerable sobre la tasca dels docents i un exercici constant d’avaluació interna i externa. El professorat ha vist com han augmentat les seves
responsabilitats professionals en poques dècades: reformes curriculars i organitzatives constants, sofisticació dels processos d’aprenentatge i irrupció d’internet i les noves tecnologies, pressió social per
millorar els resultats acadèmics dels estudiants, dèficits i trastorns
dels alumnes, noves demandes de caràcter més social als centres i
equips docents, etc.
La mateixa Llei d’educació de Catalunya (LEC) parteix del reconeixement de la llibertat de càtedra com un dels principis rectors del sistema educatiu, que es complementa amb la necessitat de promoure el
reconeixement social i professional dels docents com un dels eixos
organitzatius de la LEC. És una visió individualista de la funció docent,
ja superada per la realitat, que no recull els darrers corrents més inclinats a la col·laboració i al treball en equip. Respecte a la necessitat
d’autonomia dels centres i dels equips docents, cal constatar que el
sistema educatiu espanyol i català són principalment homogeneïtzadors, malgrat els intents recents de donar més capacitat d’acció als
centres en l’àmbit català. Com bé mostra l’Informe TALIS del 2013:
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«A la majoria de països els centres educatius tenen molta més autonomia per contractar professorat (75% de mitjana TALIS; 27%, a Espanya); per acomiadar-lo (68% TALIS; 26%, a Espanya); per decidir sobre el pressupost (83% i 54%); per establir mecanismes d’avaluació
dels estudiants (80% i 37%); per decidir sobre l’admissió d’alumnes
(81% i 53%); per definir els continguts curriculars (65% i 32%), i per
establir l’oferta educativa (78% i 39%) i una gran distància per establir
el salari del professorat (36% de mitjana TALIS, per 5% a Espanya)»
(Prats, Tey i Marín, 2015).

Formació inicial del professorat
Musset (2010) classifica la formació dels docents en quatre grups:
escolar (que segueix la tradició de les escoles normals, focalitzat en la
transmissió d’unes rutines sobre la pràctica a l’aula); acadèmic (centrat en la universitat, orientat a assegurar el domini dels continguts
científics en àrees específiques); professionalitzador (desenvolupament del docent com a professional autònom, amb èmfasi en el component de recerca i en les àrees pedagògiques) i per vies alternatives
(creat per resoldre ràpidament la manca d’efectius docents amb una
formació intensiva centrada en l’adquisició d’habilitats docents concretes). Pel que respecta al pes del component pràctic en la formació,
el context europeu presenta bàsicament dos models: consecutiu i concurrent (EURYDICE, 2013). En el model consecutiu, els estudiants duen
a terme estades de pràctiques educatives al final del procés formatiu;
és un enfocament amb un fort component acadèmic i poca implicació
en la realitat educativa.
En aquesta línia, la formació inicial del professorat a Catalunya ha
seguit tradicionalment la modalitat concurrent en l’educació infantil i
primària, i des de fa tres dècades ha abandonat el model escolar per
acostar-se més a un model professionalitzador. Per contra, l’educació
secundària adopta un enfocament amb un fort component acadèmic i
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un model consecutiu, atès que el pràcticum té una presència molt reduïda i se situa en el darrer any de la formació inicial. Percentualment,
el pràcticum suposa un 21% en la formació d’educació infantil i primària, i tan sols un 7% en la de secundària i batxillerat. Una separació
excessiva entre etapes educatives i responsabilitats docents de mestres i professors, quan, de fet, no es detecten diferències substancials
de responsabilitats i tasques, cosa que planteja el debat sobre la
confluència dels docents en un cos únic d’educadors que aplegui totes
les etapes educatives.
Des de l’any 2013 s’impulsa a Catalunya el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), fruit de la iniciativa de la
Direcció General d’Universitats de la Generalitat, el Departament d’Ensenyament i les universitats catalanes. Amb modèstia però amb fermesa, el programa MIF ha incidit en els requisits d’accés a la formació de
mestre i ha promogut la recerca universitària i la mobilitat internacional del professorat d’aquestes titulacions. Una de les mesures simultànies a la implantació del programa ha estat la posada en marxa, en
diverses universitats catalanes, d’una doble titulació en educació infantil i primària que permet habilitar per a les dues etapes educatives.
Així mateix, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Vic (UVic) ofereixen una titulació de mestre en anglès. I la Universitat de Lleida (UdL) fa una oferta d’educació primària bilingüe i
una amb pràctiques en alternança de tipus dual. També en el marc del
programa MIF, s’han revisat els requisits d’accés als estudis de mestre, amb l’establiment d’una prova específica, que per al període 20142017 es limita a exigir una mínima puntuació en les matèries de català i castellà de les proves d’accés a la universitat (PAU), però que serà
substancialment modificada per al curs 2017-2018 per tal d’incorporar
les competències comunicativa i logicomatemàtica i la comprensió crítica. Quant a la titulació per exercir a la secundària obligatòria i batxillerat, se segueix la tònica d’una oferta de màsters per àmbits de coneixement, més o menys repartits entre les universitats, amb una
tendència a l’organització de màsters interuniversitaris. L’objectiu fi-
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nal, en tots els casos, ha de ser aconseguir atreure estudiants amb
bons expedients i capacitats adequades per a la funció docent, per tal
de millorar el cos de mestres i professors del sistema educatiu català
a mitjà termini.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
elaborat i publicat recentment el primer informe de satisfacció dels
ocupadors en el sector de l’ensenyament (AQU, 2015). L’informe destaca que, de manera global, el 63% dels ocupadors opina que el perfil
del professorat novell és bastant adequat a les necessitats del centre
educatiu i un 20% que és alt. L’estudi detalla les competències més
valorades pels centres docents i analitza el diferencial que hi ha entre
la importància que el docent novell presenti determinades competències i la satisfacció per les competències que domina quan arriba al
centre. En aquest sentit, les competències amb un diferencial més
important són les relatives a la gestió de l’aula (–2,7 entre la importància o expectativa i la satisfacció o realitat), la gestió de conflictes
(–2,6), el domini de la llengua estrangera (–2,3), la innovació i la recerca (–2,1), la responsabilitat en el treball (–2,0) i la detecció i actuació
davant de dificultats (–2,0).

Accés, condicions de treball i benestar professional
Per decret ministerial del 2007, l’accés ordinari a la funció pública
docent es duu a terme per mitjà d’un doble concurs d’oposició i de
mèrits. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el nombre de docents (no universitaris) a Catalunya el curs 2013-2014 era de
105.780: 62.679 mestres d’infantil i primària (41.735 a l’escola pública, 66%); 20.944 a la privada, 34%), i 42.273 professors i professores
de secundària (28.727 a la pública, 68% i 14.374 a la privada, 32%).
Així, prenent com a base el curs 1997-1998, el creixement en el nombre de docents ha estat més acusat a primària (58%) que a secundària
(15%). D’aquests, el 76% del professorat són dones, ja que la feminit-
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zació és més acusada a infantil i primària (88%) que a secundària i
cicles formatius (59%). La via ordinària d’accés a la docència en centres docents de titularitat pública es produeix per mitjà de la borsa de
treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament. En
els centres docents privats, sostinguts o no amb fons públics, la contractació és duta a terme directament per la titularitat del centre. Amb
dades d’agost del 2015, la plantilla d’interins del personal de la Generalitat en l’àmbit docent havia crescut un 57,6% en quatre anys, mentre que la de funcionaris s’ha reduït un 11%. En concret, el personal
interí suposa el 19,7% del total de docents.
En aquesta línia, és necessari que els sistemes de selecció admetin
una flexibilització que el sistema educatiu reclama. El dinamisme de
l’educació presenta nous reptes dia a dia i exigeix solucions noves
sovint a càrrec de professionals diferents. Amb l’estructura legal i tècnica actual és gairebé impossible garantir aquesta flexibilització. El
Decret 39/2014, conegut com el decret de plantilles, pretén desplegar
el principi d’autonomia de centres, regulat a la LEC, bo i centrant en
la direcció dels centres educatius la responsabilitat de seleccionar una
part del seu personal, en consonància amb el projecte educatiu. Es
tracta d’una eina interessant sobre la qual cal aprofundir, tot i reconeixent que el marge de maniobra dels directors dels centres docents,
amb l’estructura organitzativa actual del sistema educatiu, és reduïda.
Cal tenir present en aquest sentit que generalment els països del centre i nord d’Europa deleguen la tasca de la contractació a l’escola o
als poders municipals o locals, en sistemes d’àmplia autonomia.
Exercir la professió docent amb el màxim nivell de benestar personal i
col·lectiu és un dels factors de qualitat més rellevants de qualsevol
sistema educatiu. Això implica les condicions laborals (retribucions,
horaris, ràtios), però també aspectes tan importants com el progrés
dels estudiants, el clima laboral i les relacions humanes als centres, la
capacitat de decisió i de treball autònom dels equips, la participació
directa en la presa de decisions del centre o el reconeixement social i
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de les famílies. En aquesta línia, però, diversos estudis i informes constaten una pèrdua de satisfacció del professorat, sigui per l’enduriment
de les condicions de treball (ràtios, dedicació lectiva), per la manca de
recursos o per la pressió de l’entorn, que acaba exigint més qualitat i
millors resultats educatius amb menys recursos en el sistema. Alhora,
un sistema excessivament centralitzat i homogeneïtzador no incentiva
la capacitat d’acció dels centres i dels equips docents, fet que desencisa normalment els professionals. Pel que fa a les ràtios, les dades
indiquen un increment progressiu d’alumnes per unitat docent molt
més acusat a partir del curs 2005-2006 en el sector públic. En l’aspecte retributiu, els salaris del professorat del sistema públic de Catalunya
se situen en uns paràmetres mitjans comparats amb altres professions
amb formació i responsabilitats semblants, en un nivell mitjà-alt en
comparació amb altres països en termes de renda per capita, però
en un nivell baix quan analitzem l’evolució de la carrera professional
en el seu conjunt. Les dades indiquen una lenta progressió de salaris
durant tota la carrera professional en totes les etapes educatives, amb
un màxim del 140% sobre les percepcions inicials al cap de quaranta
anys de professió (EURYDICE, 2015). De fet, tal com indica Pedró
(2008): «No es pot afirmar que existeixi a Espanya una carrera professional pròpiament dita». Així, es constata la necessitat de definir una
carrera horitzontal, al llarg de la vida docent, en tasques estrictament
vinculades a l’ensenyament, en combinació amb una carrera vertical,
que permeti la mobilitat a altres tasques de caràcter directiu, de coordinació o similars. Dins de la carrera horitzontal, es fa imprescindible
definir les tasques i responsabilitats segons les etapes professionals
durant la vida laboral. Aquestes etapes han de tenir també el seu reflex
en les escales de retribucions i altres incentius. Així, sense una definició més o menys precisa de la carrera professional, no es pot garantir
una plantilla capacitada, motivada i amb un horitzó ben definit.
La formació permanent, rellevant en qualsevol sector de treball qualificat en la societat actual, és crítica en l’àmbit docent. De fet, la LEC
reconeix la formació permanent com un dret i alhora l’exigeix com a
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deure del professorat en exercici, que l’Administració educativa ha de
garantir.
El model de formació permanent del professorat a Catalunya es concreta majoritàriament en tres fórmules: a) la formació que duu a terme
el Departament d’Ensenyament; b) la formació promoguda per mitjà
de convenis, com ara amb els instituts de ciències de l’educació o
òrgans equivalents de les universitats, col·legis professionals o altres
entitats; c) la formació reconeguda que duen a terme empreses, ajuntaments, associacions, etc. Malgrat no disposar de dades oficials sobre la despesa en formació permanent per part de l’Administració,
algunes informacions indiquen una reducció dràstica dels pressupostos públics per a la formació permanent del professorat durant els
darrers anys d’austeritat, un fet que hauria de preocupar enormement
el sistema educatiu i el conjunt de la societat. En el sistema català, en
general es prioritza la formació individual per sobre de la formació
d’acord amb els projectes de centres o d’equips docents, fet que també reclama un viratge important en la política de formació permanent.

Projecció social del professorat
El prestigi social de la professió docent manté uns nivells estables des
de fa unes quantes dècades, malgrat la percepció negativa que sol
expressar el mateix col·lectiu i els missatges que mostren els mitjans
de comunicació.
Segons l’estudi de Pedró (2008), el 56% del professorat se sent satisfet o molt satisfet amb les condicions laborals, el 81% ho està amb la
feina d’aula i el 39% considera que això podrà millorar en el futur. En
realitat, se sent més ben valorat pels alumnes (68%) i significativament menys per les famílies (52%), una dada que explica la importància donada a la vida directa a l’aula, que és ben valorada tant en la
pràctica docent com en la relació amb els alumnes.
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En aquesta línia, una iniciativa destacada va ser la posada en marxa
d’un compromís ètic del professorat, promogut per la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya l’any 2011. El document busca una reflexió profunda «sobre la finalitat i el sentit de
l’educació», en un moment de transformacions complexes en totes les
esferes de la societat, i especialment en un moment de canvi generacional en els centres docents (FMRPC, 2011, p. 5). Precisament, posar
el focus en l’exercici de la professió des d’una mirada ètica significa
que els seus impulsors defensen el paper nuclear del docent sense
renunciar a la millora de les condicions que fan possible la pràctica
docent a l’aula i al centre educatiu, i que transcendeix les parets de
l’escola. Aquest compromís ètic es concreta en sis àmbits: 1) amb els
destinataris, infants i joves, i l’educació que han de rebre; 2) amb les
famílies i la coresponsabilitat en l’educació dels fills i filles; 3) amb el
centre educatiu, en el marc del seu projecte educatiu; 4) amb l’entorn
i els altres agents educatius; 5) amb el professorat mateix i la professió, i 6) amb la societat, en el sentit de concretar el model de persona
que es pretén educar, donar sentit a l’educació i definir clarament com
treballar per assolir-ho. Una iniciativa semblant, en forma de codi deon
tològic dels docents, va ser duta a terme pel Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats de Catalunya el mateix any 2011 per a la docència a l’educació secundària.
L’autoregulació de la professió docent en el terreny ètic és un dels
punts forts d’aquestes propostes, perquè envia un missatge molt clar a
la societat sobre el compromís individual i col·lectiu per incrementar la
qualitat educativa, tot i que cap de les dues iniciatives no estableix
mecanismes per vigilar el seguiment i compliment dels seus preceptes.
En definitiva, apoderar els centres, els equips docents i els professors
ha de constituir un factor clau de la política de professorat, tant perquè aquests puguin exercir l’autonomia amb plena professionalitat i
responsabilitat com per afermar la seva projecció i el reconeixement
social de la funció educadora.
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Quadre 2.
Mestres i professors, al centre neuràlgic de l’educació. Les polítiques de
professorat. Propostes d’acció
15. A
 poderar els centres docents i els equips docents i atorgar-los major
autonomia i capacitat d’acció/rendició de comptes. En estreta relació amb
això, reduir la càrrega burocràtica de la gestió docent i redirigir el control
cap als resultats de l’acció educativa.
16. 
Aprofundir en la reforma de la formació inicial del professorat, en la línia
iniciada pel programa MIF, que hauria de desplegar els aspectes següents:
fomentar la formació pràctica (instaurant formació dual quan calgui, molt
més enllà del concepte de pràcticum), afavorir la major permeabilitat entre
professors universitaris i mestres i professors (mobilitat, estades per
projectes); fomentar la presència activa dels professors universitaris als
centres docents; reduir el pes acadèmic en la formació inicial (sobretot en
la formació per a la secundària) i ampliar la formació en competències;
fomentar el treball col·laboratiu entre els futurs docents (equips, projectes
oberts amb institucions no formals); major intensitat en la formació per a la
innovació educativa.
17. Incrementar gradualment els requisits d’accés a la professió docent per tal
d’aconseguir la incorporació del millor talent i de professionals
compromesos als centres docents, tot incorporant proves de competències i
entrevistes individuals als aspirants.
18. Posar en marxa un ambiciós pla per a la formació permanent dels equips
docents dels centres, amb recursos suficients i estabilitat per deu anys.
Hauria de desplegar els següents aspectes: superar la mera superació
individual de cursos i seminaris de tot tipus; fomentar la formació
col·lectiva d’equips docents d’acord amb projectes estratègics de centres;
afavorir l’impuls de la innovació docent; aprofundir en la formació en la
personalització de l’educació i el treball per formar ciutadans actius i
compromesos; formació per a un ús intensiu de les TIC i les oportunitats
de la formació en aplicacions, formació en línia i educació no formal;
formació en el nou rol del professor com a acompanyant-tutorinvestigador; formació en competències transversals; formació intensiva
en llengües estrangeres.
19. 
Atorgar majors capacitats als centres docents per a la selecció i la
contractació del professorat.
20. 
Reduir la càrrega lectiva dels docents per tal d’augmentar la dedicació
a tasques de seguiment individualitzat o de grup dels estudiants, i a les
tasques de preparació de projectes i seminaris i a la reflexió entre els
equips docents.
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Quadre 2. (cont.)
Mestres i professors, al centre neuràlgic de l’educació. Les polítiques de
professorat. Propostes d’acció
21. F omentar una carrera professional dels docents (principalment, carrera
horitzontal).
22. Estudiar la viabilitat a mitjà termini d’un cos únic d’educadors de totes les
etapes.
23. Atendre adequadament i amb una perspectiva de vint anys la renovació de
les plantilles docents a causa de les jubilacions en els propers anys.

Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió,
abandonament escolar i mercat de treball
Les interrelacions entre sistema educatiu i context i problemàtiques
socials són intenses. Com s’ha dit en la «Introducció» de l’Anuari, els
efectes de la crisi econòmica i financera dels darrers anys, que encara
són malauradament ben presents, i la desinversió en educació en els
pressupostos de les administracions públiques, situen el sistema educatiu en un context molt delicat. Creix la pobresa en general i la pobresa infantil en particular, creixen les desigualtats socials, es precaritza enormement el treball, l’atur continua essent molt alt i dramàtic
per als joves, el deute públic és una llosa per a les arques públiques
i per al correcte funcionament dels serveis de l’estat del benestar. Tot
plegat té i tindrà efectes directes i indirectes en el sistema educatiu i,
al seu torn, el sistema educatiu ha de constituir una de les palanques
de canvi per revertir algunes d’aquestes realitats. Malgrat tot, alguns
indicadors ens mostren també que diversos programes i iniciatives de
la Generalitat i d’altres agents públics i centres docents estan donant
resultats positius, i en aquest apartat en farem esment. Pel que fa a
l’Anuari, s’han estudiat específicament quatre reptes principals: les
interrelacions entre escola i població nouvinguda, l’escola inclusiva,
l’equitat en les etapes de la secundària postobligatòria i de l’educació
superior, i el greu fenomen de l’abandonament escolar prematur i la
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seva estreta interrelació amb l’estructura econòmica del país i el mercat de treball.

Escola i immigració
Estudiar quina ha estat i és la interrelació entre sistema educatiu i
immigració és un factor rellevant per analitzar-ne els resultats i poder
dissenyar i fonamentar polítiques educatives específiques. En el capítol 5, Bea Ballestín i Sheila González analitzen aquestes interrelacions
i alhora formulen propostes d’acció per a la millor integració i desenvolupament educatiu dels col·lectius de joves immigrants a Catalunya.
Durant la primera dècada del segle xxi, l’alumnat estranger en el sistema educatiu català va passar de suposar aproximadament un 2,5%
de la població escolaritzada a superar el 15% (Martínez i Albaigés,
2013), i es van produir tres circumstàncies afegides que el convertiren
en més complex. En primer lloc, l’arribada d’aquest alumnat es pro
duïa majoritàriament en edats avançades, de manera que l’escolarització no s’iniciava en els primers anys de l’educació primària i posava,
així, en qüestió les bases de l’aprenentatge constructiu. En segon lloc,
un volum important d’aquests alumnes arribava un cop començat el
curs escolar (matrícula viva), fet que generava dificultats per a la planificació educativa. I, en tercer lloc, s’observava una alarmant distància entre els resultats escolars de l’alumnat immigrant i els obtinguts
pels seus companys autòctons.
En els darrers anys, arran de la crisi econòmica, sembla que s’ha produït una relaxació en les preocupacions polítiques i socials protagonitzades per l’escolarització d’alumnat estranger, principalment per la
caiguda de l’alumnat arribat en cursos avançats i pel debilitament de
la matrícula viva, però també perquè el focus d’atenció s’ha desplaçat
a qüestions més de base, com la reducció de la despesa pública en
educació i l’atenció a l’alumnat més vulnerable a causa de la pobresa.
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Tot i això, el percentatge d’alumnes estrangers o d’origen estranger
s’ha mantingut sense grans canvis i les desigualtats de resultats no
han desaparegut.
Els joves d’origen immigrant es veuen afectats per característiques
específiques lligades als seus entorns familiars i comunitaris (pes de
la procedència en les dinàmiques de construcció de la seva identitat
adolescent, distàncies lingüístiques que dificulten la comprensió i comunicació, processos migratoris que afecten emocionalment les seves
trajectòries formatives), però, alhora, no són aliens a dimensions comunes al col·lectiu de joves en general, especialment del col·lectiu de
joves de classe treballadora (pobresa, dificultats d’inserció laboral, fracàs escolar, menor formació preescolar). En definitiva, per donar resposta a aquestes problemàtiques, cal desenvolupar polítiques que combatin el determinisme social i, per tant, que redueixin l’efecte que tant
les característiques socioeconòmiques com la procedència tenen sobre
l’èxit escolar i la cohesió de l’alumnat estranger. Cal tenir ben present,
així mateix, que una bona part dels joves immigrants ja han acabat la
seva etapa d’escolarització obligatòria a Catalunya i, per tant, cal tractar
aquesta realitat degudament.
Els científics socials coincideixen a assignar als centres docents i al
procés educatiu general un rol central en la consecució de la cohesió
social, atès que són la principal institució amb què les famílies immigrades entren en contacte i, per tant, un espai privilegiat per desenvolupar polítiques d’acollida i d’integració. Alhora, el centre docent és
la institució on més temps passen els joves fora de l’àmbit familiar.
Una primera evidència la trobem en la segregació escolar entre xarxa
pública i concertada, que ha comportat una gran concentració dels
joves immigrants en l’escola pública. En l’educació primària, en el curs
2013-2014, dels 55.009 alumnes estrangers matriculats, el 86,6% assistien a centres públics, el que suposa l’11,8% dels alumnes d’aquests
centres. En el cas de la xarxa privada, la presència d’alumnat estranger
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se situava entorn del 4,7%. Encara s’observa una major segregació en
l’educació secundària amb dades del curs 2014-2015: els instituts públics estan conformats per un 17,1% d’estrangers, mentre que en els
centres concertats el percentatge es redueix al 6,8%. Aquest fet, greu
per si mateix, es veu agreujat per una forta segregació dins de les
xarxes escolars: dins la xarxa pública hi ha escoles amb nul·la presència d’aquest perfil d’alumnes, mentre que en d’altres s’ha constituït
com el col·lectiu majoritari. I a l’inrevés, malgrat que els centres concertats presenten baixos percentatges d’alumnat estranger, alguns superen notablement els observats en alguns centres públics. En aquest
sentit, la desigual distribució residencial de la població estrangera i
l’adscripció territorial dels centres a través dels criteris de priorització
d’accés són factors clau. Aquests, a més, es combinen amb les diferents lògiques de tria escolar i de problematització de la tria en funció
de variables socioeconòmiques.
Cal tenir en compte també que, sovint, l’escolarització conjunta en un
mateix centre no és suficient i cal que dins dels centres educatius es
produeixi un autèntic contacte intercultural entre els alumnes, tot defugint la desagregació intraescolar, és a dir, la tendència a la construcció
dels itineraris i dispositius escolars d’acord amb criteris de procedència
o ètnia, o fins i tot en funció d’altres criteris de base tècnica (nivell,
ritme o rendiment) que sobreexposen determinats col·lectius més vulnerables a trajectòries de baix valor acadèmic. Hi ha un ampli acord a
reconèixer que tant les agrupacions per nivells com la jerarquització
d’itineraris formatius limiten la possibilitat de contacte intercultural,
especialment quan es produeix una correlació amb grups ètnics i procedències. En aquesta línia cal destacar la feina feta per les aules
d’acollida com a espais de convivència relacional de l’alumnat estranger, tenint en consideració que una part important de l’alumnat es
tranger s’incorpora a l’educació a partir d’una escolarització compartida entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària. Es tracta sovint d’un espai
de referència per als alumnes, en què el professorat pot treballar amb
major proximitat i una metodologia docent més adequada i adaptada.
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Un altra característica que cal tenir en compte és la dels nivells d’escolarització en l’etapa no obligatòria de 0-3. Aquesta etapa ha esdevingut rellevant per a la detecció de problemes de desenvolupament
o retard cognitiu que requereixen una intervenció precoç i, a més, en
el cas dels alumnes immigrats, l’escolarització en l’etapa preescolar
comporta un avenç del primer contacte amb la llengua catalana, fet
que redueix les dificultats d’adaptació posterior i facilita el posterior
èxit escolar. Així, està generalment acceptat que l’educació preescolar
millora el rendiment dels nens, especialment d’aquells provinents
d’entorns socioeconòmics més baixos, sigui a través dels estímuls
cognitius directes o de l’adquisició d’hàbits i normes que els permeten
desenvolupar-se millor dins la institució escolar (Tedesco, 2006). Curiosament, prenent com a referència l’any 2014, una quarta part de la
població d’entre 0 i 3 anys tenia nacionalitat estrangera, fet que contrasta amb el reduït percentatge que representa aquest col·lectiu entre
els alumnes escolaritzats en l’etapa preescolar (4,5% de mitjana a
Catalunya). Tot i així, el desequilibri entre el pes poblacional i el pes
escolar és encara major si ho analitzem per països de procedència. Per
exemple, mentre que els estrangers de països membres de la Unió
Europea suposen un 17,9% del conjunt d’estrangers, incrementa el
seu pes a les aules de primer cicle d’educació infantil fins al 28,4%.
En el cas d’alumnes provinents del continent africà, pràcticament la
meitat dels estrangers entre 0 i 4 anys que resideixen a Catalunya
ostenten una nacionalitat africana, mentre que a les aules de 0-3 només el 22,1% provenen d’aquest continent.
En el rendiment escolar, les dades mostren unes taxes d’obtenció del
graduat escolar inferiors per al col·lectiu estranger que per a l’autòcton. Mentre que pràcticament 9 de cada 10 alumnes autòctons superen amb èxit l’escolarització obligatòria, només 7 de cada 10 estrangers finalitzen l’ESO amb el títol corresponent. Tot i que les dades se
centren en l’educació secundària, durant l’educació primària aquest
alumnat ha anat perdent el ritme escolar sense assolir les competències bàsiques i és en l’adolescència quan la desmotivació i el desencís
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porten molts adolescents a abandonar l’escolaritat (Martínez, Silva i
Vilella, 2012). Així, doncs, a primària, els infants que es troben en situació de pobresa falten més a l’escola i tenen un rendiment escolar
més baix, fet que els predisposa al fracàs escolar. Hi ha acord en la
idea que l’agrupació per nivells, lluny d’incrementar el rendiment de
tots els alumnes, ho fa en exclusiva d’aquells assignats a grups de ren
diment elevat, mentre que els alumnes de menor nivell, no tan sols no
incrementen els seus resultats acadèmics, sinó que els redueixen (Calero y Waisgrais, 2009; Nusche, 2009). En aquest sentit, és freqüent la
sobrerepresentació d’alumnat estranger o de minories ètniques en els
grups d’anivellament o de baix rendiment.
Un altre dels factors crítics és el de la pobresa infantil i la seva major
presència en famílies d’origen immigrant, amb totes les conseqüències
que això comporta. Informes com el de FEDAIA aborden els impactes
de les problemàtiques vinculades a la pobresa de les famílies sobre
l’àmbit escolar: dificultats dels pares per donar suport als seus fills en
la formació acadèmica, urgència en les famílies perquè els més joves
busquin una ocupació prematura i abandonin els estudis, dificultats
econòmiques per disposar de material escolar, menor accés a les noves tecnologies, limitacions per assumir els costos d’activitats extraescolars. Tot plegat desemboca en un elevat fracàs escolar, aguditzat
especialment en els casos en què pobresa i procedència es creuen.
D’acord amb Flaquer (2012), amb dades del Panel de Famílies i Infància, els alumnes de famílies estrangeres pobres obtenen més suspensos que els seus companys pobres autòctons (un 19,4% d’estrangers
pobres davant d’un 16,2% d’autòctons pobres; i un 10,9% d’estrangers no pobres enfront del 6,5% d’autòctons no pobres) i presenten
una major propensió a la repetició de curs (els estrangers pobres
tendeixen a repetir curs 2,3 vegades més que els no pobres d’origen
estranger).
Els joves immigrants, així mateix, opten majoritàriament per estudis
tecnicoprofessionals. Del conjunt d’alumnes que cursen estudis d’edu-
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cació secundària postobligatòria, els autòctons trien en un 63,4% la
via acadèmica, mentre que els estrangers ho fan en un 47%. Així, les
transicions a l’educació postobligatòria condueixen l’alumnat estranger majoritàriament a la formació professional, mentre que els autòctons opten principalment pel batxillerat.
Finalment, pel que fa a la inserció professional i l’atur, les dades també són rellevants. Segons dades de l’EPA 2013, a Catalunya, els joves
de nacionalitat estrangera de 16 a 19 anys presenten un 52,8% d’atur,
mentre que entre els joves de nacionalitat espanyola l’atur representa
el 31,8%. Sobre taxes d’activitat, d’acord amb l’Enquesta de Joventut
de Catalunya del 2012, el percentatge de joves immigrants en situació
d’inactivitat (28,3%) és molt superior al dels joves autòctons (9,6%)
(Santamaria, Planas, Font i Pericàs, 2012). En aquest sentit, la relativa
baixa qualificació dels joves immigrants, amb major abandonament i
amb itineraris formatius de menor reconeixement social, afecta directament la seva ocupabilitat.

L’escola inclusiva i les mancances del sistema
educatiu
Vertebrar un sistema educatiu i una escola inclusius ha estat un anhel
del món educatiu català. Per aquest motiu, l’Anuari s’ha fixat en la
situació actual de l’escola inclusiva mitjançant l’anàlisi de Josep Maria
Jarque en el capítol 6, en què dissecciona els pros i els contres de la
realitat de la inclusió en el sistema educatiu català.
La Llei d’educació de Catalunya de 2009 recull els principis de l’educació inclusiva. En l’article 81, apartats 1 i 2, la Llei estableix que
«l’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva»; i l’article 42.2 diu que «els projectes educatius dels
centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns
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escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats».
A la pràctica, però, aquesta orientació de la participació de tots els
alumnes en els entorns escolars ordinaris, sense tenir en compte les
seves condicions i capacitats, no ha estat aplicada amb totes les conseqüències.
De fet, són els centres docents els que s’han d’adaptar a la singularitat de cada alumne, tant pel que fa a la seva manera de ser i estar en
el món, com a les seves capacitats i el seu entorn familiar i social. Així,
en uns centres docents inclusius, l’alumne amb necessitats educatives
especials és un alumne més entre els altres, que esdevé la clau de
volta de l’escola inclusiva. No es tracta, doncs, de la perspectiva clàssica de la inclusió o la integració escolar com un model d’integració
física.
Una dada que cal destacar és la de les ràtios alumnes/personal dels
centres d’educació especial. La mitjana d’aquestes ràtios ha passat
del 6/1 el curs 1994-1995 a un 2/1 el curs 2013-2014, amb 6.929 alumnes matriculats en centres d’educació especial i 3.154 professionals
docents o tècnics. Aquest fet representa disposar de 1.352 professionals dels centres d’educació especial que es podrien dedicar als centres ordinaris i avançar, així, amb més decisió cap a una escola inclusiva.
Per al correcte desenvolupament d’una veritable escola inclusiva, cal
tenir ben presents els següents aspectes com a crítics:
La bona utilització dels mitjans d’ordre personal, tècnic i material dels
quals disposa el sistema educatiu: Centres de Recursos per a Alumnes
amb Discapacitats Auditives i Visuals (CREDA), Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), vetlladors, professors d’educació especial, logopedes, fisioterapeutes, mestres itinerants, treballadors socials, etc. I,
molt especialment, el personal dels centres d’educació especial, una
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vegada reconvertits aquests en centres de recursos. Pel que fa a les
mal anomenades Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), cal
recordar que l’educació especial no existeix com a subsistema del
sistema educatiu català i, per tant, aquestes unitats han de donar
suport a l’escola ordinària, per tal que responguin a les necessitats
educatives dels seus alumnes. L’esperit amb el qual van ser creades
és el de constituir unitats de suport a l’educació ordinària. De fet, fins
a dia d’avui, no s’ha fet pública cap avaluació del seu funcionament i
resultats. Algunes informacions indicarien que, en realitat, una part
majoritària són utilitzades com les antigues aules d’educació especial.
La formació dels mestres i professors dels centres educatius ordinaris
a fi de retornar-los la seva responsabilitat com a professionals de
l’educació en la tasca de respondre a l’escolarització de tots els seus
alumnes, amb o sense discapacitat, amb la col·laboració i el suport
dels recursos materials, tècnics i personals necessaris.
Cal que la normativa desenvolupi amb tots els seus efectes el principi d’escola inclusiva que estableix la LEC, i que les mesures que
s’adoptin condueixin a un sistema educatiu que no tan sols integra
físicament els alumnes amb discapacitats, sinó que els escolaritza i
educa d’acord amb les seves necessitats, igual que ho ha de fer amb
tots els altres alumnes i juntament amb ells. És fonamental garantir
la participació activa dels pares o tutors dels alumnes, tant en l’avaluació de les necessitats educatives dels seus fills com en l’elaboració i avaluació continuada dels Plans Individualitzats establerts en
cada cas pels EAP i els mestres tutors dels seus fills i en el seguiment
de la seva aplicació. Cal complir l’esperit pel qual van ser creats els
EAP, com a agents de renovació psicopedagògica i suport multidisciplinari a la comunitat educativa. No com a agents burocratitzats encarregats de vetllar per la detecció d’alumnes amb necessitats educatives especials, específiques o altres, i la seva categorització i
derivació.
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Cal, així, que el sistema educatiu català desenvolupi una veritable
escola inclusiva, que doni resposta a les necessitats educatives de
tots els alumnes d’acord amb les seves capacitats. I que ho faci, necessàriament, a través del Pla Individualitzat personalitzat que en
cada cas li correspon, tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 81
de la Llei d’educació de Catalunya.

Equitat en l’ensenyament secundari postobligatori 			
i en l’educació superior
Assegurar la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’educació és un repte que qualsevol sistema educatiu avançat ha de perseguir. I fer-ho,
alhora, promovent la qualitat i la rellevància de l’educació en totes les
seves etapes i el màxim aprofitament per part dels estudiants. En la
introducció hem vist com alguns països han sabut, al llarg dels anys,
conjuminar adequadament aquests dos vectors, equitat i qualitat.
Com hem esmentat, les interrelacions entre context social i educació
són molt estretes. No podem entendre l’una sense l’altra, tot i que
sovint tendim a simplificar la nostra anàlisi i l’acció educativa pensant
que els sistemes educatius actuen aïlladament de la societat on es
desenvolupen. No tan sols no és així en absolut, sinó que l’acció educativa pot influir en el progrés personal, social i professional dels estudiants, sigui reduint les diferències socials, sigui mantenint-les o
fins i tot eixamplant-les.
En el capítol 11, Amelia Díaz, Miquel Martínez i Ernest Pons analitzen
el sistema d’educació superior a Catalunya i la dedicació dels estu
diants universitaris. En fer-ho, estudien bàsicament fins a quin grau
l’educació superior és eficient, atesa la seva estructura i condicions
actuals, i en quina mesura el sistema fomenta o no l’equitat entre els
estudiants. En l’apartat dedicat a l’educació superior, es duen a terme
també diverses referències al capítol de Díaz, Martínez i Pons.
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Per mesurar l’equitat del sistema d’educació superior a Catalunya, els
autors prenen com a referència principal quatre indicadors disponibles,
ja que en ocasions la manca de dades i sèries específiques no permet
fer anàlisis més aprofundides. Els indicadors són tant d’accés al sistema
com de rendiment durant els estudis i la seva finalització. Els indicadors
es relacionen amb el perfil social i cultural familiar, bàsicament amb els
estudis de la mare i l’ocupació professional del pare, ja que sabem que
les característiques socials, professionals, econòmiques i de trajectòria
familiar són determinants en el progrés dels estudis dels fills.
Pel que fa a la finalització dels estudis postobligatoris, les dades demostren com efectivament hi ha una relació estreta entre el nivell
d’estudis de la mare (d’acord amb la classificació ISCED) i la finalització dels estudis postobligatoris. A mesura que s’incrementa el nivell
d’estudis de la mare, la proporció d’estudiants que completen els estudis postobligatoris també s’incrementa substancialment (per exemple, completen els estudis tan sols un 54,1% dels estudiants quan la
mare té estudis ISCED 0, 1 o 2; mentre que completen els estudis
postobligatoris un 91,4% quan la mare té un nivell d’estudis ISCED 5
o 6). Un efecte similar (però no tan acusat) representa la situació professional del pare. És a dir, a mesura que s’incrementa el nivell profes
sional del pare, la proporció de joves que acaben els estudis postobligatoris va creixent de manera rellevant, fins a arribar a un 88,6%
d’estudiants dones i un 75,4% d’estudiants homes. Així, si el pare és
treballador temporal o eventual, l’estudiant té un percentatge de finalització dels estudis postobligatoris d’un 57,2%, percentatge que es
va incrementant fins a un 81,5% quan el pare és empresari que ocupa
personal a l’empresa. Per tant, en l’etapa prèvia a l’accés als estudis
superiors, ja podem observar un clar biaix en els resultats dels estudiants segons les condicions educatives, socials i professionals de la
mare i del pare.
Pel que fa a les notes d’accés a la universitat, les dades també demostren la influència d’origen i condicions familiars. Aquí, el major percen-
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tatge d’estudiants amb notes d’accés més altes es concentra en els
col·lectius en què la mare té nivells d’estudi més alts. Per exemple,
més de la meitat de les notes d’accés entre 8 i 9 es donen entre estudiants amb mares amb estudis universitaris, i, pel que fa a les notes
entre 9 i 10, el percentatge puja fins a un 64,6%. Podem afirmar,
doncs, que el sistema no és equitatiu, i que les barreres socials ja
provenen de les etapes prèvies a l’educació superior.
En relació amb el rendiment dels estudiants, mesurat en la proporció
d’assignatures superades sobre les matriculades, les conclusions són
similars. Aquí els autors creuen aquesta taxa de rendiment amb la
nota d’accés a la universitat i el nivell d’estudis de la mare. Un cop
més, hi ha una relació clara entre la nota d’accés i la taxa de rendiment i alhora amb el nivell d’estudis de la mare. Per exemple, el grup
d’estudiants amb nota d’accés entre 9 i 10 és el que té majors taxes
de rendiment, i aquestes augmenten amb el nivell d’estudis de la
mare. Un cop més, les dades ens indiquen que el sistema no és equitatiu, ja que les inequitats prèvies a l’inici dels estudis superiors es
mantenen o fins i tot augmenten durant els estudis universitaris.
Com a darrer indicador, es considera el nivell d’estudis de la població
entre 25 i 29 anys en funció del nivell d’estudis de la mare, amb dades
de l’any 2011. Les dades mostren com, de la població entre 25 i 29,
un 32,4% havien finalitzat els estudis universitaris. I del total d’aquest
col·lectiu, un 63% són joves les mares dels quals tenen estudis superiors. Així, un cop més, podem afirmar que el sistema no és equitatiu,
ja que la manca d’equitat prèvia (relació entre la nota d’accés i els
estudis de la mare, relació entre la nota d’accés i les taxes de rendiment i d’abandonament) s’accentua en analitzar la relació entre els
joves que han assolit un nivell d’estudis universitaris i el nivell d’estudis de les seves mares.
Per tant, en aquest àmbit podem afirmar que el sistema educatiu no
exerceix com a fre o com a reductor de les inequitats socials i cultu-
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rals, sinó que les manté i fins i tot les accentua, ja que la formació i
l’entorn cultural de la família tenen un pes determinant que el sistema
no aminora.

Abandonament escolar prematur i mercat de treball
Com s’ha dit anteriorment, el sistema educatiu no actua de manera
aïllada de la resta de la societat; en forma part i està influït i alhora
influeix la resta d’àmbits i estructures: estructura econòmica i social,
mercat de treball, entorn tecnològic, estructura familiar, organització
territorial i de les ciutats, moviments migratoris, etc. Malgrat l’evidència del que diem, sovint s’ha pretès analitzar el sistema educatiu de
manera autònoma o independent de la resta de variables socials, entenent en ocasions que els actius i els passius d’un sistema educatiu
són només explicables a partir de components interns de les polítiques educatives, les lleis educatives, l’organització dels centres docents, el rol dels docents o els corrents pedagògics.
En aquest sentit, s’ha volgut analitzar com l’estructura econòmica i el
mercat de treball tenen una influència directa, determinant, en un dels
problemes més greus del sistema educatiu espanyol i català, com és
el de l’abandonament escolar prematur. Així, Miquel Puig, en el capítol
7, duu a terme un estudi aprofundit de les principals causes explicatives de l’abandonament en el sistema educatiu català.
Definim l’abandonament escolar prematur com la proporció de joves
d’entre 18 i 24 anys que no segueixen estudis reglats i que no han
assolit cap titulació acadèmica més enllà de la secundària obligatòria,
a Espanya, l’educació secundària obligatòria (ESO), que és també motiu d’anàlisi en el present Anuari, en el capítol 9, per part de Jordi
Musons i Jordi Nomen. És de comú acord acceptar que una taxa elevada d’abandonament escolar prematur constitueix un obstacle per
construir una societat madura i de progrés. D’una banda, dificulta les
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expectatives professionals i personals d’aquells que la pateixen; de
l’altra, disminueix les capacitats del capital humà d’un país en el seu
progrés i competitivitat, incrementa els graus d’inequitat i dificulta la
cohesió social. Per tots aquests motius, com ja s’ha dit, l’any 2010 el
Consell d’Europa va incloure com un dels objectius prioritaris del programa Europa Horitzó 2020 que la taxa d’abandonament escolar prematur no superés en cap país de la Unió el 10%.
Com se sap, l’abandonament escolar prematur és especialment greu a
Espanya i en totes les comunitats autònomes de l’arc mediterrani i
meridionals, inclosa Catalunya. De fet, de les 300 regions europees
NUTS2 de la Unió Europea, Balears ocupa la segona posició en abandonament escolar i Catalunya, la dotzena. Un problema, doncs, de
gran magnitud per al sistema educatiu català, que, a més, com veurem, topa amb dificultats per ser millorat.
Bona part de les anàlisis i els estudis que s’han dut a terme sobre la
qüestió han determinat l’abandonament prematur com un problema
del sistema educatiu. Si tants milers i milers de joves no continuaven
els seus estudis més enllà de l’etapa secundària obligatòria era a causa de disfuncions del mateix sistema educatiu i per dificultats intrínseques dels centres docents. S’han analitzat en aquesta línia les característiques dels joves que abandonen (context familiar, condició social,
origen, etc.) i dels centres docents (dimensió del grup del centre i nom
bre de professors, característiques del professorat, organització dels
estudis i tècniques pedagògiques, etc.), per tal d’establir els punts
febles del sistema i contrarestar els efectes mitjançant programes,
estratègies o recursos específics.
El mateix Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 20122018 de la Generalitat de Catalunya, que inclou sota un mateix paraigua la millora dels resultats educatius i la reducció de les taxes de fracàs
escolar i d’abandonament escolar, manifesta que «el perfil de l’alumne
que presenta risc de fracàs escolar acostuma a anar associat a nivells
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baixos en l’adquisició de coneixements, a un domini insuficient de les
competències bàsiques i a una autonomia personal poc desenvolupada. Tanmateix, hi ha altres variables que presenten una correlació
significativa amb el fracàs escolar i el defineixen com un fenomen
multicausal. Aquestes són: cognitives, actitudinals, emocionals, rela
cionals i conductuals; diferències culturals per raó d’origen familiar;
trajectòria escolar irregular; estat socioeconòmic i cultural de la família, i expectativa amb relació al rendiment escolar dels fills; entorns
d’elevada complexitat; altres». En aquesta línia, el Pla estableix, per al
període 2012-2018, un conjunt de deu eixos d’actuació, la pràctica
totalitat dels quals estan referits a millores o reformes en el si del
sistema educatiu: professionalització de la docència, suport escolar
personalitzat, impuls de la lectura, innovació metodològica, plurilingüisme, autonomia de centre, absentisme i abandó escolar, etc.
La tesi central del capítol 7 de l’Anuari és que, al marge de les circums
tàncies individuals que expliquen per què són uns i no altres els alumnes que abandonen, la probabilitat que un alumne qualsevol ho faci
depèn de la situació del mercat laboral que l’envolta. És a dir, el
mercat laboral seria el factor determinant del nivell de l’abandonament escolar en una societat, i serien les circumstàncies individuals
les que determinarien, dins d’aquell nivell, qui abandona i qui no. En
aquest sentit, el fenomen greu a Catalunya de l’abandonament escolar
prematur no seria tant per les deficiències del sistema educatiu o les
característiques dels joves, sinó sobretot per les circumstàncies de
l’entorn, específicament de les característiques del mercat de treball.
La metodologia d’estudi ha estat l’anàlisi de la relació estadística entre les dades que proporciona Eurostat sobre la taxa d’abandonament
escolar prematur i sobre el mercat de treball en què s’inserirà l’alumne
que considera la possibilitat d’abandonar.
Del total de països europeus estudiats, es poden fer quatre grans
observacions:
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• Tots els països presenten una tendència més o menys regular i
més o menys intensa a la baixa de l’abandonament escolar prematur, amb una sola excepció. Aquesta excepció és Noruega,
que (amb la discontinuïtat a què abans he fet referència) té un
valor que no sols és superior l’últim any (2014: 14,6%) respecte
al primer de què disposem de dades (1996: 10,9%), sinó que
supera amb escreix l’objectiu de l’estratègia Europa 2020.
• Uns països presentaven, l’any 1992, taxes molt elevades: Portugal (50%), Luxemburg (42,2%), Espanya (40,4%), Itàlia (37,5%),
Regne Unit (34,7%), Irlanda (27,1%) i Grècia (25,2%);
• Tots els països esmentats en el punt anterior, menys un, tenen
avui una taxa inferior a la meitat que la que tenien aleshores i,
a més, Irlanda i Luxemburg ja han assolit l’objectiu de situar-se
per sota el 10%.
• En canvi, Espanya només redueix la seva taxa d’abandonament
escolar prematur des d’un 29% fins al 22,3%. Així, doncs, Espanya, en el context europeu, resulta un país excepcional no sols
pel nivell d’abandonament escolar prematur (només superada
per Turquia), sinó per la seva incapacitat de reduir-lo al mateix
ritme que altres països.
El nucli de l’estudi de Miquel Puig és l’anàlisi de la relació entre abandonament escolar prematur i mercat de treball, i concretament l’anàlisi de la relació entre abandonament escolar prematur i atur, i entre
abandonament escolar prematur i l’abundància o escassedat de llocs
de treball aptes per a qui abandona, o sigui, llocs de treball que no
exigeixin una titulació superior a la secundària obligatòria. Les anàlisis
estadístiques, atesos els graus de correlació, demostren que l’atracció
dels joves a abandonar els estudis a causa de les oportunitats de llocs
de treball de baixa qualificació és molt alta. Per tant, els que abandonen ho fan observant què està passant al mercat de treball, i aquesta
és la direcció de la causalitat. En definitiva, que el que determina
l’evolució de la taxa d’abandonament escolar prematur és el mercat
de treball, i els alumnes decideixen allargar o no els estudis en funció
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del que perceben que són les seves oportunitats laborals. Les dades
examinades corroboren que la taxa d’abandonament escolar prematur
dels països europeus que la tenen o han tingut molt elevada està molt
influïda per la situació del mercat laboral de la societat on s’insereix
el centre educatiu, i concretament per l’abundància i evolució del
nombre de llocs de treball que poden ser ocupats per persones amb
una titulació fins a la secundària obligatòria. Estadísticament, aquesta
influència explica entre el 80 i el 98% del nivell i de l’evolució de la
taxa d’abandonament escolar prematur en aquelles societats. Com
que la resta de variables que se suposa que influeixen sobre l’abandonament no estan, en principi, correlacionades amb el mercat laboral, es pot concloure que tots aquests factors han de tenir una influèn
cia molt limitada (el 20% com a màxim) sobre l’abandonament escolar
que observem en una societat europea que el tingui relativament
elevat.
Quadre 3.
Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió, abandonament escolar i
mercat de treball. Propostes d’acció
24. Fomentar una major col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments i
ens locals (educació, serveis socials, habitatge, etc.) per reforçar l’atenció a
les famílies i els alumnes nouvinguts: detecció, planificació d’accions,
seguiment i avaluació de resultats.
25. Afavorir, per part de l’administració educativa, una distribució de l’alumnat
nouvingut més homogènia entre centres públics i centres concertats, com
també dins d’aquestes agrupacions de centres. Condicionar el concert a
l’assumpció de la responsabilitat compartida i reduir l’efecte dissuasiu de
les barreres econòmiques i curriculars.
26. Replantejar les estructures dels centres per tal que incorporin l’objectiu de la
cohesió social a les escoles i instituts, però també la (re)definició i
l’increment dels recursos facilitats als centres per tal que èxit escolar, atenció
a la diversitat i cohesió social esdevinguin peces d’una mateixa estratègia.
27. 
Fomentar la tasca de detecció de necessitats educatives amb anterioritat a
l’entrada a P3, especialment entre els col·lectius amb menor tendència a la
sol·licitud de places de preescolar, per tal d’incrementar les seves taxes
d’escolarització.
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Quadre 3. (cont.)
Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió, abandonament escolar i
mercat de treball. Propostes d’acció
28. 
Incrementar els recursos de les escoles i els instituts que atenen un gruix
important de nens i joves en risc d’exclusió social, on es concentra alumnat
d’origen immigrant i que han vist reduïts sensiblement els recursos
compensatoris en els darrers anys. Així mateix, dotar aquests centres amb
el millor professorat, adequar les ràtios, impulsar estructures de treball per
a l’educació inclusiva i desenvolupar programes de suport lingüístic,
psicològic i pedagògic destinat a alumnes amb majors dificultats.
29. 
Fomentar el reconeixement i el prestigi de la formació professional i la seva
estreta connexió amb les empreses dels diversos sectors per afavorir la
formació pràctica (per exemple, per la via de la FP dual) i la inserció
professional dels graduats.
30. 
Potenciar accions de seguiment i d’orientació específiques per als
estudiants de primer curs de grau universitari amb majors dificultats:
informació, orientació, tutories individualitzades, mentories amb estudiants
de cursos superiors, sentit de pertinença i vivència de la universitat, etc.
31. 
Desenvolupar amb tots els seus efectes el principi d’escola inclusiva que
estableix la LEC, per assolir un sistema educatiu que no tan sols integra
físicament els alumnes amb discapacitats, sinó que els escolaritza i educa
d’acord amb les seves necessitats, igual que ho ha de fer amb tots els
altres alumnes i juntament amb ells.
32. 
Repensar adequadament la funció i els mitjans d’ordre personal, tècnic i
material dels quals disposa el sistema educatiu: Centres de Recursos per a
Alumnes amb Discapacitats Auditives i Visuals (CREDA), Equips
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), Unitats de Suport a
l’Educació Especial (USEE), vetlladors, professors d’educació especial,
logopedes, fisioterapeutes, mestres itinerants, treballadors socials, etc.
Molt especialment, el personal dels centres d’educació especial, una
vegada reconvertits aquests en centres de recursos. De manera específica,
orientar els EAP com a agents de renovació psicopedagògica i suport
multidisciplinari a la comunitat educativa, i no com a agents burocratitzats
encarregats de vetllar per la detecció d’alumnes amb necessitats educatives
especials, específiques o altres, i la seva categorització i derivació.
33. 
Continuar desplegant el Pla per a la reducció del fracàs escolar 2012-2018
de la Generalitat de Catalunya.
34. 
Posar en marxa una plataforma de treball permanent per al foment de les
interrelacions entre formació i mercat de treball (no tan sols per a la FP),
que atengui com un dels aspectes prioritaris l’abandonament escolar
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Quadre 3. (cont.)
Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió, abandonament escolar i
mercat de treball. Propostes d’acció
prematur, amb representació dels diversos departaments de la Generalitat
amb competències (ensenyament, treball i relacions laborals, joventut,
empresa i coneixement), els ens locals, els sindicats, les organitzacions
empresarials i les universitats. Una plataforma que generi evidències,
promogui anàlisis longitudinals, proporcioni informació macro i micro, però
que també afavoreixi iniciatives locals i programes específics. Una iniciativa
en aquesta línia que cal aprofitar és l’Agenda per a la Innovació i la
Competitivitat de Catalunya 2015-2020 que promou la Plataforma
Coneixement, Territori i Innovació.
35. Augmentar l’oferta de la formació professional, amb més places, més
itineraris, i una major interrelació amb les empreses i els sectors
empresarials mitjançant la formació dual o altres mecanismes.
36. 
Afavorir un salari mínim interprofessional més elevat.
37. 
Potenciar una estructura productiva de llocs de treball de major
qualificació.

Finançament de l’educació. L’infrafinançament públic
crònic i els efectes de l’austeritat i la crisi
El finançament públic és un dels factors crítics de qualsevol sistema
educatiu. Del finançament públic en depenen en bona part la qualitat
del sistema, la seva adequació a les necessitats i demandes d’una
societat avançada i, alhora, la inclusió i la igualtat d’oportunitats com
a societat de progrés i benestar. En aquesta línia, cal tenir molt presents els impactes recents derivats de la crisi econòmica i financera a
Europa i específicament a l’Estat espanyol i a Catalunya i, com a conseqüència, els objectius de reducció del dèficit públic i les polítiques
pressupostàries d’austeritat del conjunt d’administracions públiques
del país. En aquest sentit, Xavier Martínez-Celorrio, en el capítol 8,
duu a terme una anàlisi de l’impacte de la crisi i de les polítiques
d’austeritat dels darrers anys en el sistema educatiu català. En el primer apartat s’analitza el grau de desinversió pública en educació en el
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conjunt d’Europa, Espanya i amb més detall a Catalunya. En el segon
apartat es fa referència a les repercussions directes o indirectes de les
polítiques d’austeritat en les polítiques d’igualtat d’oportunitats, inclusió i equitat en el sistema educatiu.

Austeritat, recessió europea i desinversió pública
en educació a Catalunya
Cal analitzar amb detall quin ha estat el grau de desinversió pública
en el conjunt de la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a Catalunya,
conseqüència de la recessió europea i de les polítiques dels diferents
governs. Així mateix, ens hem de preguntar en quines partides pressupostàries principals s’han produït les retallades. Destaquem, així,
tres grans blocs en aquest apartat.
En primer lloc, a escala europea, l’any 2009, la Unió Europea (UE-27)
invertia de mitjana en educació el 5,55% del seu PIB, mentre que l’any
2012 passà a invertir el 5,26% del PIB. Aquesta mínima reducció
(–0,29 punts percentuals) implica que, calculat amb el PIB del 2012,
els països de la UE han fet una desinversió de 37.515 milions d’euros
en polítiques educatives. En aquestes xifres globals trobem casuístiques molt diferenciades. Des de països que fins i tot han augmentat
moderadament la seva despesa pública educativa (Bèlgica i República
Txeca), països que han dut a terme retallades minses (Grècia, Finlàndia, Irlanda, Àustria, Alemanya, Polònia, Holanda, Dinamarca i França),
estats amb una desinversió moderada (Estònia, Xipre i Suècia), països
amb ajustos forts (Hongria, Itàlia, Eslovàquia, Espanya, Regne Unit i
Catalunya, amb intervals que van, en el període 2009-2012, des d’un
11% del PIB d’Hongria fins al 17,5% de Catalunya) i estats amb desinversions severes (Letònia, Lituània, Portugal, Romania i Bulgària). En
aquest sentit, cal esmentar que no sempre el grau d’afectació de la
crisi en les economies nacionals ha determinat les retallades, sinó que
també hi han intervingut factors politicoideològics. Trobem exemples
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en el Regne Unit i Suècia, que destaquen per una desinversió significativa, malgrat no ser dels més afectats per la crisi i, en l’altre extrem,
amb desinversions moderades o mínimes a Grècia i Irlanda, dos països greument afectats per la crisi economicofinancera.
En segon lloc, en el conjunt d’Espanya i després d’una època (anys
2000-2009) amb un increment espectacular en la inversió pública en
educació que quasi la va doblar en menys d’una dècada, entre els
anys 2010 i 2011 es produeixen les primeres retallades des del Govern
socialista de Rodríguez Zapatero (–3.000 milions). Amb l’entrada del
PP al Govern de l’Estat, es dóna llum verda al document Actualització
del Programa d’Estabilitat del Regne d’Espanya 2012-2015, remès al
Consell de la Unió Europea, amb les corresponents revisions anuals.
L’objectiu d’austeritat del Govern espanyol és el de reduir la inversió
pública en educació del 4,5% del PIB (2012) al 3,9% per al 2017. Suposa una desinversió del 13,6% respecte del 2012, però, si es calcula
des del 2009, quan es destinava el 5,07% del PIB a educació, la des
inversió acumulada entre el 2009 i el 2017 seria del 23%. De fet, amb
el Reial Decret Llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de
la despesa educativa, l’Estat força sobretot les comunitats autònomes
a acomplir els objectius de dèficit, amb un impacte devastador que
centrifuga l’ajust pressupostari des de l’Estat cap als governs autonòmics i les universitats. El Govern del PP estableix un sostre d’inversió
entorn els 45.000 milions, que, amb la gradual recuperació i increment
del PIB espanyol, deixaria probablement la inversió pública educativa
en el 3,9% sobre el PIB l’any 2017.
En el conjunt de l’Estat, les retallades en educació entre el 2009 i el
2013 sumen 7.885 milions (–14,6%), tenint en compte l’estadística
oficial de despesa pública. Si ajustem la inflació, sumen 8.618 milions.
A Catalunya, l’ajust ha estat proporcionalment més intens (–16,7%),
amb 1.157 milions, que, ajustada la inflació, sumen 1.264 milions entre
el 2009 i el 2013. L’ajust de l’esforç públic coexisteix amb l’augment
de 100.700 alumnes més i la reducció de 573 professors; per tant, la
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plantilla de professorat, en el curs 2012-2013, queda en 122.909 efectius. Per tant, la desinversió del 16,7% guarda una relació inversa amb
la demografia escolar. L’any 2009 marca el punt àlgid d’inversió educativa per habitant (1.203 euros), a partir del qual comença la desinversió fins al 2013 (890 euros). Són quatre anys de desinversió que
retrauen Catalunya fins a la inversió existent el 2003. Catalunya forma
part del grup de regions on els efectes de les retallades han estat més
intensos, juntament amb Madrid, Canàries i Castella-La Manxa.
Els pressupostos del 2015 experimenten un augment de 371 milions
respecte als del 2014, un 7% més, que posen fi a la màxima austeritat
del període 2009-2014. En conjunt, entre el 2009 i el 2015 el pressupost educatiu de la Generalitat ha minvat un 13,4%. Així, el global de
la inversió educativa a Catalunya representa un 2,8% del seu PIB el
2013.1 Dins d’aquesta despesa ja hi consten els concerts educatius del
sector privat i la despesa que fan a Catalunya totes les administra
cions (Generalitat, ajuntaments i Estat). És la inversió pública més
baixa de tot Europa i de tot el món desenvolupat. Un infrafinançament
públic que ha sofert un greu cop amb aquest període d’austeritat i que
caldria revertir amb urgència per mirar d’assolir en un termini raonable
la mitjana d’inversió dels països de l’OCDE, que és del 5,6% del PIB.
En tercer lloc, cal fer esment de la distribució d’aquesta desinversió per
partides i programes específics. Les retallades entre el 2009 i el 2013
han estat més intenses en les etapes de bressol, infantil, primària i secundària (ESO, batxillerat i FP) i més moderades en els ensenyaments
universitaris. La diferència en el volum absolut de les retallades per
etapes educatives té a veure amb el diferent pes demogràfic i d’alumnat
que té cada ensenyament: bressol, infantil i primària han patit una reducció de 487 milions; els ensenyaments secundaris i la FP han reduït
1. És a dir, els 5.774 milions que l’estadística de despesa educativa del Ministeri
certifica per a Catalunya representa el 2,83% del PIB total de Catalunya el 2013
(203.615 milions d’euros segons Idescat, Indicador PIB Base 2008-Demanda a preus
corrents). lta: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5107
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388 milions; els ensenyaments universitaris han perdut 130 milions; en
educació especial, l’ajust ha estat entorn dels 20 milions; en els ensenyaments de règim especial s’han reduït 34 milions i l’educació d’adults
s’ha reduït entorn dels 7 milions. Pel que fa al capítol de personal (principalment professorat, el de major gruix amb diferència del conjunt de
la despesa educativa, com hem vist), entre el 2010 i el 2013, el salari
dels mestres de la primària amb quinze anys d’experiència s’ha reduït
un 6,6% i entre els professors de secundària de la mateixa antiguitat, un
9%, segons el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2014).
La retallada de la massa salarial del professorat públic entre el 2009 i
el 2013 es pot estimar sobre els 669 milions d’euros en totes les etapes
educatives. Si a tot això hi afegim una reducció dràstica de la partides
de formació permanent del professorat i una reducció dràstica de la
inversió en recerca eductiva i innovació, la situació és desoladora.
En les partides en què s’ha desinvertit en el conjunt de Catalunya, en
el període 2009-2013, els salaris del professorat públic han disminuït
en 669 milions d’euros (el 57,8% del total de desinversió), la despesa
educativa dels ajuntaments s’ha reduït en 177 milions (el 15,3% del
total), els concerts amb escoles privades en 134 milions (el 11,6%
del total), l’administració general en 85 milions (el 7,3% del total) i la
formació del professorat s’ha reduït en 21 milions (l’1,8% del total).
Finalment, cal esmentar que la desinversió global del 16,7% en la inversió pública no ha repercutit de la mateixa manera en el finançament públic de la xarxa concertada, que s’ha reduït en un 11,6% entre
el 2009 i el 2013, amb 134 milions menys com acabem de dir.

Repercussions de les polítiques d’austeritat en la igualtat
d’oportunitats, la inclusió i l’equitat educativa
La desinversió severa en polítiques educatives que s’acaba d’analitzar
pot tenir efectes directes i indirectes en la igualtat d’oportunitats, la
inclusió i l’equitat educatives. Tot i que és necessari disposar d’un
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marge temporal major per poder estudiar amb més deteniment aquests
efectes, es poden destacar quatre idees.
En primer lloc, les dades recents ens demostren que Espanya (i Catalunya en particular) és un dels països europeus on més han crescut la
desigualtat i la pobresa en els darrers anys. D’acord amb Núria Bosch,2
la taxa AROPE, que mesura la població en risc de pobresa i exclusió
social, amb dades de l’IDESCAT, ha passat del 20,8% l’any 2007 al 26%
l’any 2014 (als països de la zona euro ha passat del 21,8% al 23,4%).
Per descomptat, aquesta realitat té efectes en el sistema educatiu i,
alhora, el sistema educatiu les pot atenuar, contrarestar o, contràriament, eixamplar. En aquesta línia, les polítiques d’austeritat han estat
insensibles amb la igualtat d’oportunitats i del tot alienes a l’augment
de la pobresa infantil registrat tant a Espanya com a Catalunya. Segons dades d’UNICEF (2014), la taxa de pobresa infantil a Catalunya
ronda el 30%, fet que implica una major vulnerabilitat per a 480.000
ciutadans menors de 18 anys. En especial, els pitjors efectes de la
crisi i l’austeritat recauen en 215.000 menors que viuen en llars on
ningú no treballa, una realitat punyent que s’ha multiplicat per cinc
des de l’any 2007. En aquest sentit, com sabem, el baix nivell cultural
i econòmic de les famílies incideix de manera directa en els resultats
escolars i fa que les trajectòries educatives siguin més curtes i de menor valor. Quasi el 60% dels alumnes d’infantil i primària a Espanya
que tenen pares amb estudis bàsics són pobres. D’acord amb l’estudi
Educació i mobilitat social a Catalunya (2012), el factor pobresa redueix
14 vegades la probabilitat d’assolir titulacions postobligatòries. En
canvi, l’únic factor corrector que neutralitza aquest desavantatge d’una
llar pobra és si els pares tenen educació universitària (com també es pot
veure en el capítol 11 de l’Anuari sobre «La dedicació dels estudiants i
l’eficiència del sistema universitari»). És a dir, l’11,5% dels menors de
6 anys que són pobres, malgrat que els seus pares són universitaris,
o el 19,5% en la mateixa situació que estan a l’ESO, tindran unes tra2. Núria Bosch: «La pobresa i la desigualtat creixen». ARA (3-i-2016).
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jectòries educatives més llargues gràcies al capital cultural dels seus
pares, tot i que són pobres. No obstant això, resulta preocupant la
major taxa de pobresa de fills en edat escolar amb pares universitaris
a Espanya en comparació amb la mitjana de la Unió Europea. Un indicador que augmentarà, atesa la precarització que afecta cada vegada
més part dels pares universitaris.
En segon lloc, tal com es descriu anteriorment, la desinversió del
16,7% de la despesa educativa a Catalunya en els anys 2010-2013
deixa com a conseqüència un sistema molt afeblit i a la cua d’Europa
en finançament públic de l’educació. En l’estructura de la despesa
pública educativa de l’any 2012, les despeses de capital representen
el 8%, les despeses corrents i de programes el 18,3% i la resta, el
73,7%, són despeses de personal. Per tant, el gruix de l’ajust pressupostari ha recaigut en el professorat de les diverses etapes educatives, tot i que és difícil quantificar la quantia total. Malgrat això, la
segona partida més retallada en educació correspon als ajuntaments
(–177 milions), que suposa el 15,3% del total retallat. Atès el seu caràcter complementari i de proximitat, la despesa educativa municipal
té un paper compensatori que afebleix les desigualtats entre barris i
alumnes. En termes relatius, la despesa dels ajuntaments s’ha reduït
un 19,4% per sobre de la mitjana total de retallada (16,7%). Una altra
partida amb reduccions importants és la dels programes, accions i
ensenyaments relacionats amb la inclusió escolar i la igualtat d’oportunitats: s’ha reduït en 71 milions i és el 6,1% del total retallat. Aquesta partida inclou l’educació especial, l’educació d’adults, l’educació
compensatòria, els ajuts de transport i menjador i els programes extraescolars. En termes relatius, la despesa en l’educació especial s’ha
retallat un 18,6%, la despesa en l’educació d’adults s’ha reduït un
20,1% i les ajudes de transport han baixat un 25,2%; les ajudes de
menjador i extraescolars han minvat un 30,2% i els fons d’educació
compensatòria s’han reduït un 30,6%. En conjunt, les partides centrals
de la inclusió i l’equitat educativa s’han retallat un 23%, molt per sobre de la mitjana de desinversió. A tot això cal afegir-hi la reducció de
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quasi un 60% entre el 2009 i el 2014 de les aportacions públiques
(Generalitat, diputacions i ajuntaments), que subvencionen o tarifiquen les places públiques i privades de l’escola bressol (0-3 anys). Si
el 2009 totes les administracions dedicaven 128,2 milions a subven
cionar places públiques i privades, el 2013 l’import s’ha reduït fins als
53,4 milions (Síndic de Greuges, 2015). Aquesta retallada ha suposat
la pèrdua de 13.000 alumnes des del màxim d’alumnat al qual es va
arribar el curs 2011-2012, i posa fi a la creació d’escoles bressol públiques que es va impulsar per l’aplicació de la Llei 5/2004 de creació de
llars d’infants de qualitat. En tractar-se l’escola bressol d’una etapa no
obligatòria i molt vinculada a la iniciativa dels ajuntaments, ha rebut
la màxima retallada d’entre totes les etapes educatives. A la supressió
de la partida de 17 milions que el Departament d’Ensenyament rebia
de l’Estat, cal sumar-hi la reducció de les aportacions dels ajuntaments i de la mateixa Generalitat arran del Reial Decret Llei 14/2012 de
mesures d’austeritat.
En tercer lloc, i en bona mesura com a conseqüència de l’anterior, la
despesa de les famílies en educació entre els anys 2009 i 2012 s’ha
incrementat un 13,3% en el conjunt d’Espanya. És un increment que
compensa la retallada pública del 13,5% en el mateix període, tal com
recull el Sistema estatal de indicadores de la educación del Ministeri.
Des del 2009 fins al 2012, les famílies han augmentat la despesa educativa en 1.200 milions d’euros. A causa de la crisi i de l’austeritat
pública, es produeix un procés de refamiliarització que força les famílies a cobrir despeses educatives que ja no són cobertes per l’administració o que s’han encarit, com els preus públics dels ensenyaments universitaris o els llibres de text. El Baròmetre de consum
Barclayscard-IESE (2015), que comptabilitza tota la despesa educativa
familiar, des de llibres de text fins a casals d’estiu, xifra un augment
del 56% entre el 2004 i el 2014 entre les famílies catalanes, que, a
més, són les que més paguen de tot Espanya en activitats i serveis
educatius (233 euros mensuals, un 51% més que la mitjana).
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Finalment, malgrat el panorama desolador que acabem d’analitzar, en
aquests anys hi ha hagut símptomes positius en l’àmbit estricte del
sistema educatiu. En l’educació primària, la posada en marxa del Pla
per a la reducció del fracàs escolar 2012-2018, que hem esmentat anteriorment, comença a donar bons resultats. El manteniment de la sisena hora en els 434 centres d’alta complexitat i zones ZER, la posada
en marxa d’auditories pedagògiques per a la millora dels centres i
altres programes addicionals (ARAMAT, ILEC, Tàndem, Magnet, PIM,
SEP, etc.) estan començant a donar fruits positius. Per exemple, en les
proves de competències de sisè de primària, s’ha produït una significativa reducció dels nivells més baixos de puntuació entre el 2009 i el
2015. En llengua anglesa, les puntuacions baixes s’han reduït en 19
punts; en llengua castellana, la reducció és de 14,5 punts, i en matemàtiques és de 10 punts. Més significativa encara és la reducció de
l’escletxa que separa les puntuacions entre les escoles sense complexitat i les d’alta complexitat entre el 2013 i el 2015. La reducció més
apreciable la trobem en llengua anglesa (6,5 punts) i en matemàtiques
(5 punts). En aquest cas, és probable que actuï sobre escoles i alumnes dels centres d’alta complexitat un efecte avaluador que imprimeix
una inèrcia de millora, tot i que més aviat modesta, tenint en compte
un punt de partida molt baix que fins al 2013 no s’havia avaluat. Sens
dubte, l’efecte potenciador de la millora de resultats es multiplicaria
amb la reinversió en programes d’equitat, beques, reforç docent i innovació pedagògica en els centres d’alta complexitat. En l’educació
secundària obligatòria (ESO) també s’observa una millora en els resultats al llarg dels anys de crisi i austeritat. No podem determinar-ne la
causa, tot i que deu estar més relacionada amb l’efecte retenció de
continuar estudiant i millorar la pròpia formació davant de l’atur juvenil desbocat, que amb raons de canvi pedagògic i docent dels mateixos instituts: la taxa de graduació ha millorat 7,8 punts, i ha passat
del 72,8% en el curs 2006-2007 fins al 80,6% en el curs 2012-2013;
un altre 5,6% dels joves assoleix graduar-se en l’educació secundària
d’adults i fa pujar la taxa total de graduació al 86,2%, bo i marcant
una fita històrica mai aconseguida; i entre els cursos 2007-2008 i
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2012-2013, les taxes de repetidors han baixat 2,4 punts a primer d’ESO
(s’han fixat en una taxa del 6,1%), 2,1 punts menys a segon d’ESO (s’han
quedat en el 6,6%), 3,2 punts menys a tercer d’ESO (s’han aturat en
el 6,8%) i 2,6 punts a quart d’ESO (s’han fixat en el 7,3%).
La taxa d’escolarització als 17 anys marca, en el curs 2012-2013, una
nova fita històrica amb un 90,6%, cosa que representa que guanya
13,4 punts respecte al curs 2007-2008. Per primer cop, Catalunya té
més joves de 17 anys escolaritzats que Dinamarca (90,2%), França
(89,2%) o el Regne Unit (85,6%). No obstant això, la major escolarització als 17 anys té molt a veure amb l’efecte retenció ja esmentat. De
fet, és Andalusia la regió que més ha augmentat l’escolarització als
17 anys (22,4 punts), ja que ha assolit el màxim del 97,5%. Davant la
perspectiva d’una llarga crisi sense oportunitats d’ocupació amb estudis bàsics, els joves continuen estudiant i esforçant-se més sense que
s’hagin produït grans canvis didàctics i pedagògics en el sistema educatiu. Com hem vist, l’abandonament escolar prematur s’ha reduït a
Catalunya fins al 22,2% en el curs 2013-2014, i ha marcat el seu mínim
històric, tot i que encara és del 26,7% entre els nois i del 17,5% entre
les noies. No obstant això, Catalunya continua lluny, per exemple, del
País Basc, amb taxes de l’11,8% per als nois i el 7% per a les noies,
que ja se situen en els objectius europeus, com hem esmentat.
Quadre 4.
Finançament de l’educació. L’infrafinançament públic crònic i els efectes de
l’austeritat i la crisi. Propostes d’acció
38. D
 efinir l’horitzó de finançament públic de l’educació a Catalunya en els
propers anys, per tal d’assolir l’any 2020 la mitjana d’inversió en el conjunt
d’Espanya i l’any 2025 la inversió mitjana dels països de la Unió Europea.
Analitzar la viabilitat d’estendre la plena escolarització en l’etapa 0-3 amb
recursos públics.
39. 
Assajar un nou sistema integral propi de beques i ajudes a l’estudi amb
seguiment personalitzat, networking i mentoria a fi d’aportar guanys en
capital social i relacional entre els alumnes més vulnerables i no tan sols
aportacions monetàries (que haurien d’augmentar en quantia).
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Quadre 4. (cont.)
Finançament de l’educació. L’infrafinançament públic crònic i els efectes de
l’austeritat i la crisi. Propostes d’acció
40. A
 plicar una política integral de suport a la infància i els seus drets, prenent
com a referència les recomanacions de l’Informe sobre els drets dels infants
(2014), elaborat pel Síndic de Greuges.
41. Reinvertir els 273 milions que corresponen a la suma de tots els programes
d’igualtat d’oportunitats i d’equitat desinvertits, incloent-hi les partides que
han deixat de destinar-hi els ajuntaments. La condició per injectar de nou
aquest finançament ha de ser el disseny, l’avaluació sistemàtica i la
rendició de comptes, d’acord amb l’interès superior a generar impactes
positius i tangibles per igualar recursos i oportunitats entre centres i
alumnes per tal que beneficiïn els barris i entorns de màxima complexitat i
vulnerabilitat.
42. Recuperar els prop de 25 milions desinvertits en la formació permanent del
professorat (d’acord amb el pla de formació permanent dels equips docents
dels centres que s’han esmentat anteriorment) i la recerca educativa
(atenent també els criteris específics dels quals es fa esment en aquestes
propostes).
43. Recuperar els 85 milions d’euros en despeses corrents, manteniment i
infraestructura. Els centres de moderada i alta complexitat són els que han
de guanyar en aquest sentit major autonomia i suficiència financera.
44. Anar recuperant la pèrdua salarial del professorat i reactivar la contractació
de nou professorat i de nous professionals per fer front a la creixent
demanda i, especialment, als 98.000 nous alumnes en l’educació primària i
els ensenyaments secundaris. Així, es podran anar rebaixant les ràtios
alumnes-professor o alliberar temps per a la feina de coordinació i formació
del professorat.

L’educació secundària obligatòria. 			
Problemes, reptes i escenaris per a la reforma
Sembla una constatació força unànime que l’educació secundària obligatòria és una de les etapes amb més problemàtiques i, probablement, la que s’enfronta a una major complexitat. Tant des de la visió
dels mateixos docents i equips directius dels instituts, com des del
punt de vista de l’anàlisi acadèmica a les universitats i la perspectiva
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de l’administració educativa i d’altres agents, l’actual educació secundària obligatòria (ESO) és probablement l’etapa en què el nou context
social, econòmic i tecnològic, d’una banda, i les característiques i
mancances del sistema educatiu formal, de l’altra, es posen més de
manifest i creen tensions, contradiccions i qüestionaments sobre la
seva rellevància, els seus resultats i els graus de qualitat i d’inclusió.
És per aquest motiu que l’Anuari ha dedicat un capítol específic a
l’anàlisi de l’ESO a Catalunya. Jordi Musons i Jordi Nomen, en el capítol 9, fan un estudi crític de l’estat actual i els reptes de futur d’aquesta etapa educativa al nostre país.
Com acabem de dir, avui l’ESO és probablement una de les etapes
amb menys dinamisme i menor capacitat institucional per a la transformació educativa. Una etapa en la qual semblen conjuminar-se un
seguit d’elements crítics que acaben tensionant en gran mesura la
consistència i la coherència de l’educació formal. Així, d’una banda,
la nova realitat social, econòmica, cultural i tecnològica que es va obrint
pas en la nostra societat sembla tenir uns efectes evidents i molt palpables en l’etapa de la secundària obligatòria, que duen fins al límit
algunes contradiccions del sistema educatiu actual i la necessitat de
ser repensat. De l’altra, la mateixa etapa de la secundària obligatòria
és especialment delicada, ja que treballa amb una població de joves
adolescents i, per tant, en una etapa determinant i alhora complexa
de la vida de l’alumnat. A tot això hem d’afegir el fet que, per motius
diversos que esmentarem amb més detall a continuació, la secundària
obligatòria s’ha anat dibuixant amb el pas dels anys com una etapa
amb poc dinamisme i sota unes premisses que avui troben crítiques
contundents i consistents: per exemple, una visió excessivament par
cel·lada en matèries, assignatures i departaments; una lògica de la
funció del professorat poc avesada al treball en equips docents col·
laboratius i interdisciplinaris; una aproximació molt academicista i encara escassament basada en la formació en competències, habilitats
transversals i en el treball en valors. I, des del vessant social, una
etapa educativa on es fan especialment explícites determinades pro-
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blemàtiques socials: trajectòries culturals i educatives de les famílies,
dificultats econòmiques, pobresa i marginalitat, alumnes nouvinguts
d’altres països, etc.
Més que mai, doncs, es requereix un diagnòstic de la situació en l’etapa de la secundària obligatòria per poder plantejar vies de millora i de
transformació a curt, mitjà i llarg termini, canvis que resulten imprescindibles per abordar el seu objectiu fonamental: apoderar l’alumnat
per a una vida plena en els àmbits personal, social i professional, en
el context de la societat en què ha de viure i contribuir a transformar,
tant amb el seu treball com amb la seva participació com a ciutadà
responsable.
En aquest context, són quatre els àmbits per a l’anàlisi de les problemàtiques, els reptes i els escenaris per a la reforma de l’ESO: la política educativa i el rol de l’administració; els instituts com a centres del
sistema al voltant dels quals s’estructura l’educació secundària formal;
el professorat com a peça clau de qualsevol etapa educativa i de l’ESO
de manera molt significativa, i el rol de l’alumnat, amb unes característiques i necessitats específiques en l’etapa adolescent.

Política educativa i rol de l’administració
L’administració ha de garantir en tot el procés educatiu obligatori i de
manera especial també durant l’ESO, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat general del sistema. Com s’ha vist en els apartats anteriors i
en diversos capítols de l’Anuari, el model de país i de la política educativa té una repercussió directa en l’equitat i la igualtat dels ciutadans, i és l’administració també qui té un paper determinant i en
moltes ocasions insubstituïble. En aquesta línia, avaluacions internacionals com PISA demostren febleses del sistema educatiu en general
i específicament de l’ESO, tot i detectar-se una millora en alguns aspectes en els darrers anys. Però aquest tipus d’avaluacions i compa-
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racions internacionals no han de constituir un marc de referència únic
a l’hora d’avaluar el sistema ni de prendre decisions en matèria educativa. Urgeix la incorporació d’altres eines d’anàlisi que permetin
avaluar competències extracurriculars que cada cop seran més determinants per garantir l’equitat i la qualitat de l’aprenentatge, com ara
la capacitat d’implicació de l’alumnat, com hem vist, en la construcció
del propi aprenentatge, la capacitat comunicativa o de lideratge, la
flexibilitat, la resiliència, la participació democràtica o la capacitat de
recerca d’un món més just i solidari entre moltes altres habilitats i
competències personals. Posar l’accent de l’èxit de l’aprenentatge en
el desenvolupament competencial de l’alumnat des d’una perspectiva
estrictament curricular és un error estratègic que d’alguna manera pot
induir a dissenys desequilibrats dels projectes i sistemes educatius,
amb conseqüències fatals per a les necessitats formatives de l’alumnat d’avui.
Així mateix, les altes xifres de fracàs i d’abandonament escolar del
sistema espanyol i català en el context europeu, que hem analitzat
anteriorment, posen de relleu disfuncions evidents del sistema educatiu i, com hem vist, estretament vinculades a una estructura econòmica d’escàs valor afegit i d’un mercat de treball amb un gran pes de
perfils professionals de baixa qualificació. A tot això, caldria afegir la
realitat no reflectida en els paràmetres estàndards del nombre important d’alumnes que, tot i començar estudis postobligatoris, abandonen després del seu primer curs. Per altra banda, no es pot perdre de
vista que l’Estat espanyol registra una de les taxes més altes de repeticions de tota l’OCDE. Mentre que en el conjunt de l’OCDE la mitjana
d’alumnes que als 15 anys han repetit una vegada és del 13%, a l’Estat
arriba al 33% (PISA, 2012).
Els resultats s’estanquen en bona part perquè predomina la didàctica
tradicional basada en la memorització, que penalitza els errors i no
personalitza l’aprenentatge en un context en què ni professorat ni centres tenen llibertat creativa per innovar. La LOMCE, en aquesta línia,
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pretén centrar el nou canvi en la definició d’allò que cal ensenyar, el
currículum, i descuida el com. I amb un agreujant: que es planteja la
seva implantació en el moment més crític de la rellevància de l’aprenentatge de continguts, quan cal atreviment i creativitat per a la generació
d’un aprenentatge integral. En aquest sentit, cal esprémer en tot allò
possible la Llei d’educació de Catalunya, que inclou molts elements que
no s’han desplegat encara amb prou determinació i que possiblement
poden aportar encara molt recorregut en els projectes educatius.
Un altre dels aspectes crítics del sistema és el de la relació i col·
laboració estreta entre les diferents etapes educatives, en aquest cas
entre l’educació primària i la secundària obligatòria. Un àmbit en el
qual l’administració té un rol destacat. En aquests moments, d’una
manera molt marcada en l’escola pública, es produeix un trencament
metodològic molt significatiu entre centres de primària que han engegat
(alguns fa molts anys) projectes propis definits i volgudament innovadors, que no troben continuïtat natural en els instituts de la zona. Ens
preguntem si en molts casos no seria prudent que la gestió d’un centre
de primària i l’institut de secundària més proper fossin gestionats per
un mateix equip directiu que dissenyés un projecte únic. Pel que fa a la
connexió amb l’educació postobligatòria, cal constatar que des de fa
dècades el batxillerat és l’argument més sòlid que fonamenta la metodologia emprada per molts docents en l’etapa de secundària i que en
molts moments argumenta l’immobilisme d’aquesta etapa. Malauradament, fins ara la secundària obligatòria s’ha pensat per oferir una formació encaminada a cursar el batxillerat i amb sort una altra via de
formació de segona, per a aquell 20% que no cursarà aquests estudis.

Els instituts com a centres neuràlgics 				
del procés d’aprenentatge
Els centres docents del sistema educatiu en general, i els instituts de
manera particular i palpable, no disposen d’una necessària autonomia
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per poder desenvolupar projectes docents ambiciosos, innovadors i
més arrelats a necessitats i demandes específiques. L’excessiva regulació del sistema educatiu comporta una escassa autonomia dels centres docents, un escàs marge de llibertat per a la innovació i el disseny
de perfils i plans de centres docents singulars. La hiperregulació limita
la creativitat dels centres i els equips docents i la seva capacitat per
dissenyar projectes ambiciosos, singulars i adaptats.
La mateixa LEC recull aquesta voluntat quan expressa que «l’autonomia del centre es reconeix en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de
gestió de recursos humans i materials, i es concep com un instrument
per flexibilitzar el sistema educatiu, de manera que els centres puguin
adequar la seva acció educativa per atendre la diversitat, promoguin
la inclusió dels alumnes i s’adaptin millor a l’entorn socioeconòmic»
(preàmbul de la Llei). I encara més: «[...] Les mesures esmentades en
l’apartat anterior poden afectar variables com l’ús del temps i dels
espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblio
teca a les escoles i la formació del professorat, i, d’acord amb el que
determinen els decrets d’ordenació curricular aplicables, la distribució
de les àrees i matèries per cicles o cursos» (article 14). En aquesta línia, és necessari repensar la funció de la inspecció educativa i caminar
decididament cap a una avaluació més basada en els resultats de
l’activitat dels centres (compliment dels projectes de centre, outputs
educatius...) i menys centrada en el control procedimental.
Si acceptem que les necessitats formatives de la societat actual rauen
majoritàriament en habilitats i competències, la transformació metodològica per arribar-hi pot adoptar diferents formats, però en cap cas
aproximacions caduques que no formen adequadament els alumnes
per a la societat als inicis del segle xxi. Així, cal definir currículums
oberts, treballar a partir de competències àmplies i no tan sols acadèmiques, establir un equilibri entre optativitat i obligatorietat, pensar
en agrupaments d’estudiants que facilitin la presència de menys pro-
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fessors donant classe a un mateix grup encara que això suposi un
menor pes de l’especificitat. És necessari potenciar el pensament crític
i creatiu, la resolució de problemes, la innovació, el treball en equip,
la comunicació, l’esperit emprenedor, el lideratge i els valors per a una
ciutadania crítica i responsable. De fet, en alguns centres i contextos
ja s’estan desplegant noves metodologies que es fonamenten principalment en tres variables: la transformació del rol docent, com hem
vist anteriorment; la incorporació de l’alumnat en el centre del procés
d’aprenentatge; i la transferència d’allò que s’aprèn a un context real.
Parlem de treball en grups cooperatius, de l’aprenentatge basat en
problemes, del treball per projectes transversals, dels treballs o aprenentatges competencials o la «gamificacio», per posar alguns exemples, o de metodologies innovadores com les flipped classrooms,
l’educació emocional o la filosofia per a nens, entre d’altres. I, per
descomptat, amb l’aprofitament extens i intens de les noves tecnologies de la informació i la comunicació com un suport universal (formal,
no formal i informal) a l’aprenentatge. Sabem que l’aprenentatge més
efectiu és sovint mitjançant l’emoció i la vivència, un fet crític en l’etapa vital de l’adolescència i que cal poder treballar a fons en els projectes educatius dels instituts.
Els centres docents viuen en certa mesura en la tirania curricular. El
programa s’ha reduït sovint als temes que cal tractar, als conceptes
que cal impartir. Així, llibre de text i currículum s’han convertit en un
dels principals inhibidors de la creativitat, i en molts moments s’han
utilitzat com a pretext davant de les evidents necessitats de transformació educativa. Els instituts hauran d’anar trencant el treball per
matèries per tornar-lo interdisciplinari, hauran d’anar trobant els punts
de contacte entre les disciplines per anar readaptant el currículum en
funció de les variables alumnes, famílies, centre, barri. Només un centre profundament atent al seu entorn podrà desenvolupar adequadament les estratègies per dissenyar aprenentatges que permetin treballar les competències bàsiques. Cal una visió holística de l’educació i
l’aprenentatge que superi les dicotomies tradicionals entre aspectes
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cognitius, emocionals i ètics. La desaparició dels departaments i de
les matèries tradicionals sembla el camí per aconseguir-ho, i la necessitat del treball en equip s’evidencia com la millor estratègia per arribar-hi, comptant, és clar, amb la complicitat d’una administració que
ha de facilitar i confiar en l’autonomia dels centres.
Finalment, el plantejament d’aquesta nova mirada a la secundària
obligatòria des dels centres docents implica repensar de manera substancial l’avaluació. Avançar en l’avaluació per conèixer el progrés i
orientar l’aprenentatge. Aquesta és l’orientació de l’avaluació que
s’adiu amb un treball per competències. S’ha de disposar d’un marc
orientador sobre com i en quin grau es correspon una avaluació al
desenvolupament d’una competència. Una avaluació cada cop més
guiada per rúbriques que estableixin als alumnes els passos i criteris
que han de seguir per anar assolint els objectius fixats.

El professorat de l’ESO i el seu nou rol docent
En el capítol 4 de l’Anuari, a càrrec d’Enric Prats, i en l’apartat «Mestres i professors, al centre neuràlgic del sistema educatiu. Les polítiques de professorat», de les presents conclusions, s’han analitzat algunes característiques i alguns reptes de la figura del docent i de les
polítiques de professorat. En aquest cas, pel que fa a la secundària
obligatòria, cal remarcar cinc aspectes ja esmentats amb anterioritat.
En primer lloc, s’ha d’aprofundir en el nou rol del professor, que en
bona part es converteix en un mentor i acompanyant dels alumnes i
en un investigador crític. El professor de secundària ha d’evolucionar
cap a aquest nou rol a l’aula, perdre algunes de les pors que paralitzen el canvi i aprendre a treballar d’una manera més cooperativa. El
professor ha de superar un cert neguit per la innovació que es produeix
amb els canvis accelerats de l’entorn i especialment de la tecnologia.
Tot plegat condueix a una renovació metodològica en profunditat via
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formació permanent, i en aquesta línia cal superar inèrcies immobilitzadores com ara la tirania curricular, la percepció de l’avaluació com a
control o la pèrdua de la capacitat de gestió de l’aula.
En segon lloc, cal fomentar els equips docents i la seva interdisciplinarietat. El nou context educatiu obliga a repensar el repte d’ensenyar
des del tradicional aïllament del professor a l’aula (ben present també
a la secundària) i canviar-lo per un procés d’aprenentatge molt més
coral i fruit d’un autèntic treball col·laboratiu entre els docents (tant en
el seu disseny com en la seva posada en pràctica i la seva avaluació i
seguiment constants). La introducció de noves metodologies o de
projectes d’innovació educativa, per exemple, han de partir no pas
d’un treball particular d’algun docent amb empenta i compromís, sinó
que han de ser fruit d’una reflexió col·lectiva d’equips docents que els
permeti una coherència i una acció sostinguda a mitjà i llarg termini.
Aquest fet ens condueix a un tercer factor, el de la necessària conti
nuïtat dels equips i la solidesa dels projectes, tot fent de la planificació a mitjà i llarg termini la fórmula més consistent per abordar els
processos d’aprenentatge sòlids i rellevants. Si la mobilitat del professorat és alta, la capacitat de transformació dels projectes educatius és
menor. Així, els concursos de trasllat poden minar l’estabilitat dels
equips docents amb greus conseqüències en l’equilibri i la continuïtat
dels projectes de l’escola pública.
En quart lloc, els factors anteriors condueixen a la necessitat de repensar la formació inicial i l’accés a la carrera professional docent. Com
s’ha dit anteriorment, l’objectiu ha de poder ser atreure el millor talent
del país per a la funció docent. I construir ja des de la formació inicial
tots aquests aspectes que hem anat desgranant com a conceptes clau
per a la nova educació, en aquest cas a la secundària obligatòria:
treball per competències, capacitat per innovar com a docent, capacitat per treballar com a mentor i acompanyant dels alumnes i per ferlos créixer en la passió per aprendre al llarg i ample de la vida, la
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capacitat del professorat per treballar en equips docents sòlids i amb
visió a mitjà i llarg termini. Així mateix, com es manifesta en el capítol 4 de l’Anuari, cal una formació inicial del professorat que impulsi
la connexió entre la teoria i la pràctica, tot oferint un equilibri entre
els continguts disciplinaris i els continguts pedagògics (OECD, 2010).
Finalment, s’ha de promoure la professionalització de la gestió i el
reforçament dels equips directius dels instituts, i atorgar, com s’ha dit,
major autonomia als centres, fet que implicarà alhora una major i millor rendició de comptes a l’administració educativa, a les famílies i a
la societat en general. La manca d’autonomia de gestió real dels centres (i, per tant, dels seus equips directius, sobretot als instituts públics), i d’una manera molt especial en la selecció del professorat, és
una manifestació de desconfiança que denota una debilitat profunda
del sistema. Probablement, la manca d’autonomia significativa dels
centres és un dels factors més determinants de la fragilitat dels centres de secundària. La voluntat de les polítiques educatives de garantir un model educatiu centralitzat i homogeni aboca la secundària cap
a una mediocritat homogènia. És clar que la descentralització té riscos
en la dispersió de models educatius, però podem afirmar que es convertiria en un estímul inspirador que milloraria la globalitat del sistema educatiu. És necessari delegar responsabilitat i confiança en els
equips per a un apoderament imprescindible dels equips docents.

L’alumnat al centre del procés d’aprenentatge
Com hem dit, en el nou paradigma educatiu, cal educar per competències. Les competències permeten transformar la informació en coneixements que es puguin transferir a contextos diferents dels que originen el seu aprenentatge (no és, per tant, acumulació ni automatisme).
Es tracta d’una educació centrada en la creació de relacions d’interdependència per comprendre els altres i un mateix, de manera cooperant
i col·laborativa. L’alumnat se situa al centre de l’acció educativa i
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s’estimula la recerca programant l’abordatge de situacions problemàtiques complexes on el docent canvia el seu rol de centralitat a l’aula
i es converteix en un cooperant més; de vegades, expert. Es tracta,
doncs, de mobilitzar els recursos per resoldre problemes i construir
coneixements que connectin amb la preocupació dels alumnes per la
seva significació i el seu lligam amb la vida quotidiana. Per tant, flexibilitat i adaptabilitat hauran de ser qualitats essencials. A més, el
present ja ens està mostrant la dificultat de gestionar l’enorme volum
d’informació que es genera, de manera que el puguem convertir en
coneixement operatiu i disponible. La manipulació és un dels grans
obstacles en aquest camí. Només educant el sentit crític, el pensament
que diferencia opinions, fets i arguments, podrem gestionar aquest
cabal d’informació. Com que, a més, els avenços tindran lloc en el
marc de problemes complexos, caldrà treballar també en el pensament creatiu, l’únic capaç d’explorar sortides inesperades i provocadores, l’únic capaç de lligar aprenentatges fets en contextos i temps diversos, en l’aprenentatge formal i no formal.
La societat requerirà ciutadans emprenedors, que assumeixin la responsabilitat de generar oportunitats tant en l’àmbit econòmic com en
el de la democràcia. Només podrem construir una societat millor basant-nos en el treball i en la solidaritat, en la feina ben feta i l’empatia. Cal dissenyar espais d’aprenentatge que ofereixin marcs atractius
i propers a la vida dels alumnes, on també se’ls ensenyi a gestionar
la impaciència, es fomenti l’autonomia, la responsabilitat i la construcció personal del coneixement. En aquest context, la major i millor
participació dels joves en els centres docents hauria de ser una tasca
prioritària en aquesta etapa en què es posen les bases per a l’exercici
responsable i lliure de la ciutadania. En la mateixa línia, cal apostar de
manera decidida per l’orientació educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat, on l’experiència de l’aprenentatge i el compromís real es fan efectius de manera conjunta. Finalment, com a extensió dels propis alumnes, cal enfortir la participació de les famílies en els centres, ja que la seva funció actual és molt
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més residual i passiva si ho comparem amb les etapes educatives
prèvies i entenent, com s’ha demostrat, que la major implicació de les
famílies enriqueix els aprenentatges.
Quadre 5.
L’educació secundària obligatòria. Problemes, reptes i escenaris per a la
reforma. Proposta d’accions
45. 
Reforçar la col·laboració i els lligams de l’ESO amb l’etapa de l’educació
primària i amb el batxillerat i la formació professional. Donar prestigi
sobretot a la formació professional també com una sortida natural i
plenament rellevant de l’ESO.
46. 
Afavorir en tot moment la definició i l’execució de projectes educatius
singulars que es vagin desplegant a partir de la iniciativa dels equips
directius i docents dels centres. Atorgar incentius des de l’administració
educativa per al seu desplegament, amb una atenció especial als projectes
d’innovació educativa, mitjançant contractes-programa. En aquesta línia, cal
desplegar al màxim els preceptes continguts a la LEC.
47. 
Situar l’estudiant d’ESO al centre del procés d’aprenentatge i potenciar un
aprenentatge basat en contextos reals i vitals propers a la seva realitat.
Facilitar el treball en grups cooperatius, de l’aprenentatge basat en
problemes, del treball per projectes transversals, dels treballs o
aprenentatges competencials o la «gammificacio», o de metodologies
innovadores com les flipped classrooms o l’educació emocional. Fomentar
decididament en aquesta línia l’acció tutorial dels professors amb el
seguiment permanent dels alumnes.
48. 
Diferenciar, com s’ha dit anteriorment, entre els currículums bàsics
imprescindibles i els currículums bàsics desitjables, i permetre que aquests
darrers siguin de plena capacitat decisòria dels instituts en els seus
continguts, metodologies i sistemes d’avaluació.
49. Afavorir el treball col·laboratiu estable i a llarg termini dels equips docents
dels instituts, tot superant la divisions departamentals i el treball individual
del docent a l’aula. Potenciar en aquesta línia també les xarxes d’instituts
per al treball conjunt i estable.
50. Fomentar una major i més rellevant participació dels joves en els instituts,
per tal d’afavorir l’exercici de la responsabilitat i la implicació en els
projectes institucionals i col·lectius.
51. Fomentar decididament l’orientació educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat, on l’experiència de l’aprenentatge
i el compromís real es fan efectius de manera conjunta. Promoure
decididament en aquesta línia els programes d’aprenentatge servei.
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L’educació superior i la recerca com a àmbits estratègics
a la societat del coneixement
Com s’ha dit al llarg del present Anuari, la nova societat que es va
configurant en les darreres dècades comporta que el factor coneixement tingui un paper de creixent importància estratègica. Així, l’economia basada intensament en el coneixement és aquella en la qual s’inverteix en actius basats en el coneixement, el capital humà, la recerca
científica i la innovació com a palanques de desenvolupament, creació
de valor afegit i progrés. En aquest context, les tres funcions bàsiques de
les institucions d’educació superior (formació, recerca científica i transferència de coneixements i innovació) són factors clau per al progrés
de les societats, el seu benestar i la seva competitivitat. Ja l’informe
The Knowledge Based Economy de l’OCDE (OECD, 1996) ho analitzava,
i diversos informes i recomanacions de la Unió Europea que hem analitzat —Estratègia de Lisboa (2000), Modernisation Agenda (2006), Estratègia Europa 2020 (2010)— situen, amb una importància creixent,
l’educació (en especial, la superior) i la recerca científica al centre de
l’agenda política. Així mateix, diversos estudis han analitzat als darrers
anys els impactes directes i indirectes i els beneficis de l’educació superior tant per als mateixos graduats com per a la societat en general.
Entre aquests beneficis, en l’àmbit general de la societat, podem esmentar una major cohesió social, major mobilitat social i estabilitat
política, augment dels ingressos fiscals, major innovació i augment de
la productivitat. I en el vessant individual dels graduats, majors ingressos, major ocupabilitat, i, per tant, menors taxes d’atur, més participació social i política, millor salut i hàbits o major esperança de vida. Per
tot plegat, en el present Anuari hem dedicat tres capítols específics a
analitzar diversos aspectes relacionats amb l’educació superior. En el
capítol 10, Francesc Xavier Grau estudia i fa propostes específiques per
al finançament de l’educació superior a Catalunya, en el context de
l’OCDE, la Unió Europea i diversos països europeus similars a Catalunya en població i mida. En el capítol 11, que ja hem esmentat en l’apartat Societat i polítiques educatives. Equitat, inclusió, abandonament es-
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colar i mercat de treball de les presents conclusions, Amelia Díaz, Miquel
Martínez i Ernest Pons analitzen la dedicació dels estudiants i l’eficiència del sistema universitari. Finalment, en el capítol 12, Jordi Alba, Joan
Francesc Córdoba i Antonio Huerta estudien la formació de doctors i
plantegen les fortaleses del present i els reptes, sobretot en l’àrea de
la inserció dels doctors i investigadors en les empreses.

El finançament de l’educació superior a Catalunya:
context, anàlisi i propostes
El debat sobre el finançament de l’educació superior i la recerca és
ben viu arreu del món, tant des de la perspectiva política i pública
com també des del vessant tècnic. En el debat hi intervenen aspectes
estratègics i de gran calat polític, com ara:
• La necessitat d’una inversió pública adequada per tal de disposar de sistemes d’educació superior i de recerca científica competitius.
• Els costos creixents que comporten els propis sistemes universitaris i de recerca.
• El context de la crisi financera actual i els costos creixents de
l’estat del benestar en els països desenvolupats (serveis sanitaris i socials, envelliment de la població, etc.).
• La decisió sobre quina part del finançament ha de provenir dels
pressupostos públics dels governs i quina part dels estudiants,
les seves famílies i d’altres fons privats (beneficis socials de
l’educació superior i externalitats positives versus beneficis individuals, tal com acabem d’esmentar).
• Les qüestions, lligades amb el punt anterior, sobre l’equitat i la
igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’educació superior.
En el context europeu, com hem vist també en altres apartats, l’Estratègia de Lisboa de l’any 2000 ja establia que el seu objectiu principal
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era que Europa es convertís l’any 2010 en «l’economia basada en el
coneixement més dinàmica i competitiva del món, amb un creixement
econòmic sostenible, més i millors llocs de treball, i una gran cohesió
social i respecte al medi ambient». Es concretava amb objectius específics mesurables als acords de Barcelona del 2002, quan es manifestava que calia arribar al 3% del PIB en recerca i desenvolupament
tecnològic (2% privat i 1% públic) i al 2% del PIB en inversió en educació superior. Finalment, l’actual Estratègia Europa 2020, que pretén
igualment un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, estableix,
pel que fa als indicadors directament vinculats a l’educació superior i
la recerca, mantenir el 3% del PIB en inversió en R+D i que almenys
un 40% de les persones de 30 a 34 anys disposin d’estudis de nivell
terciari.
En el capítol 10, Francesc Xavier Grau tracta del finançament de l’educació superior a Catalunya. Ho fa des de la perspectiva de quin ha de
ser l’interès general per tal de fonamentar, sobretot, una proposta
sobre la responsabilitat pública en aquest finançament. I tenint en
compte que parlar del finançament de les universitats implica també
el finançament de l’activitat de recerca científica fonamental que s’hi
duu a terme indefectiblement.
Els objectius de l’Estratègia Europa 2020 ens determinen, així, la dimensió que ha de tenir el sistema d’educació superior i de recerca: un
40% de ciutadans d’una cohort amb formació superior i un 1% del PIB
d’inversió pública en R+D (a afegir al 2% de la inversió privada desitjable). La projecció a Catalunya d’aquesta dimensió global duu a un
sistema que l’any 2020 sigui capaç de formar uns 55.000 estudiants
nous cada any (uns 280.000 en un acumulat de cinc anys) i a una inversió pública total en R+D d’uns 2.000 milions d’euros per any. Actual
ment, les dades per a Catalunya ja són d’aquestes dimensions pel que
fa a la capacitat formativa: d’acord amb l’IDESCAT, en el curs 20122013 es van graduar 44.291 universitaris (38.413 a les universitats
públiques i 5.878 a les universitats privades), i hi va haver 17.228 gra
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duats en cicles formatius de grau superior. En canvi, pel que fa a la
recerca, la distància és encara gran: d’acord amb l’IDESCAT, amb dades de l’any 2012, la inversió pública va ser de 1.308,95 milions d’euros (0,63% del PIB) i la inversió privada de 1.682,06 milions (0,81%
del PIB), amb un total de 2.991,01 milions d’euros (1,45% del PIB català). Per tant, caldria que la part pública s’incrementés un 50% en els
propers cinc anys i la privada un 250%, per sobre del que ho pugui
fer el PIB en aquests anys. Així, només amb una política pública decidida i constant, i amb una inversió en R+D creixent en l’entorn empresarial, serà possible aconseguir els objectius fixats per la Unió Europea per tal de refermar una societat de progrés i una economia més
competitiva.
Cal dir, però, que la responsabilitat pública en educació superior no
s’ha de limitar només a fer possibles aquests fluxos econòmics. També és funció dels poders públics: 1) garantir l’accés a l’educació superior (establert a la Constitució espanyola); 2) establir mecanismes necessaris d’assegurament de la qualitat del sistema d’educació superior
i de rendició de comptes públics; 3) assegurar, a més, un accés equitatiu i, per tant, facilitar mecanismes i finançament als estudiants que
ho necessitin; 4) assegurar que el sistema impositiu contingui els
elements necessaris de progressivitat i rigor que el facin just i coherent amb la participació directa dels ciutadans en el finançament dels
serveis públics.
En el capítol esmentat s’ha dut a terme principalment una anàlisi detallada comparativa del finançament de l’educació superior i la recerca
en el context de la Unió Europea-15 (pel fet de constituir el marc de
referència més adequat). Alhora, s’ha analitzat amb profunditat la situació de sis països europeus de dimensió demogràfica comparable a
Catalunya. Aquests països són Irlanda, Finlàndia, Dinamarca, Àustria,
Suècia i Escòcia. S’hi analitzen la dimensió, els resultats científics i els
recursos públics i privats mobilitzats dels sistemes d’educació supe
rior dels sis països. La informació sobre els ingressos econòmics de les
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universitats d’aquests països afecta un total de 182 universitats, 92 de
les comunament anomenades universitats investigadores i 90 universitats docents (poden fer recerca científica però no la tenen definida a
la missió, no reben finançament basal per desenvolupar-la i no confereixen el grau de doctor). Cal dir que, entre els sis països analitzats,
només Escòcia té un model com el català/espanyol, en el qual totes
les universitats reconegudes per l’Estat tenen la capacitat d’atorgar el
grau de doctor.
Algunes de les dades obtingudes amb la comparació són especialment
interessants. Així, es pot dir que el sistema universitari català és el
més compacte entre els estudiats i es troba també entre els més compactats del món. En tots aquests països hi ha una baixa proporció
d’universitats privades (11%), la tercera part de la que té Catalunya,
que és d’un 33%. S’observa que el nombre d’estudiants és, comparativament, més baix a Catalunya: 33 estudiants universitaris per miler
d’habitants, davant dels 43 de mitjana dels sis països. Quant a estudiants implicats en una universitat inclosa en algun dels rànquings
universitaris més referenciats (ARWU, THE o QS), a Catalunya són més
del 70% davant del 60% de mitjana d’aquests països.
Les principals observacions que es poden fer sobre les universitats
públiques investigadores d’aquests països i la seva comparació amb
el sistema català són:
• La meitat dels països considerats tenen un sistema de finançament basal que permet diferenciar entre els components de funció docent i de funció investigadora (Suècia, Dinamarca i Escòcia). No es pot parlar, doncs, de tendència general en un sentit
o en un altre; un fet lògic, d’altra banda, en universitats investigadores, per a les quals es pot assumir una activitat de recerca
lligada i proporcional a la docent. En aquest sentit, no caldria
que Catalunya definís un model amb especificació de subvenció
basal per a recerca, sobretot mentre aquesta no pugui anar més
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enllà de la cobertura parcial dels costos de la plantilla de professorat investigador.
• Només Irlanda, el més petit dels països considerats, té un finançament basal públic de les universitats investigadores menor que
el català, encara que, com que té un extens sistema d’instituts
tecnològics, el finançament públic total final és gairebé un 40%
superior al català. De mitjana, el finançament públic basal de les
universitats investigadores d’aquests països és de més de 10.000
euros/estudiant, davant dels poc més de 3.400 a Catalunya.
• Atès el major PIB/per capita mitjà d’aquests països (un 50% superior al de Catalunya), la diferència en finançament entre el conjunt
de països i Catalunya es fa menor quan s’expressa en relació amb
el PIB, un 0,80% del PIB de mitjana davant del 0,38% a Catalunya: el finançament públic basal mitjà dels països seleccionats en
relació amb el seu PIB és el doble del que hi ha a Catalunya.
• Els ingressos totals de les universitats catalanes gairebé doblen
el finançament públic (de 778 a 1.443 milions d'euros, un increment del 85%), mentre que, en els països considerats, l’increment
mitjà és del 64%. Ben probablement, el cos principal d’aquesta
diferència es troba en la diferent aportació dels estudiants, que
no paguen matrícula en la majoria dels països considerats.
• Els ingressos totals de les universitats públiques de recerca dels
països considerats representen, de mitjana, 17.000 euros/estudiant, o un 1,3% del PIB, davant dels 6.300 euros/estudiant o el
0,7% del PIB a Catalunya.
• La distribució d’aquests ingressos en els diferents grans conceptes
recollits a les memòries anuals pot servir d’indicació per a una
estructura del finançament de les universitats catalanes. Només
amb aquest reduït conjunt de països, es poden apreciar diferències
en la distribució entre els països nòrdics i centreeuropeus i els dos
anglosaxons. En tot cas, per a la mitjana de tots els països, la distribució aproximada és: a) finançament públic basal, suma de funcions docent i investigadora: 61%; b) venda de serveis educatius
(preus públics, taxes i altres): 8%; c) projectes de recerca: 18%;
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altres ingressos (financers, contractes externs, donacions, etc.):
13%. El component principal del finançament, el corresponent a
transferències corrents, és del 61% de mitjana, equivalent al 0,80%
del PIB, i oscil·la entre el 35% d’Irlanda i el 76% de Suècia.
• L’anàlisi de les universitats de recerca és particularment útil per
estimar la distribució d’ingressos en un model de finançament,
mentre que per determinar l’extensió de la responsabilitat pública total cal fer referència al total del sistema universitari (aquell
que confereix títols de grau, màster i doctorat, per distingir-lo de
l’educació superior de cicle curt, que a Catalunya es cursa en
centres de formació secundària). En aquest sentit, de mitjana,
en els països considerats és de l’1%, i oscil·la entre el 0,6% d’Escòcia i Irlanda i l’1,3% de Finlàndia, davant del 0,38% de Catalunya; val la pena recordar aquí que en el global d’Espanya aquest
finançament basal de la universitat pública també és pràcticament del 0,6%, un dels valors de referència que s’utilitza per a
la proposta d’un esquema de model de finançament.
• El finançament per habitant és de més de 400 euros/per capita
de mitjana en els països seleccionats, davant dels poc més de
100 a Catalunya, quantitats que es converteixen en més de 600
i gairebé 200 si es comptabilitzen tots els ingressos; i de producció científica i impacte total en relació amb els euros públics invertits (dimensió econòmica) i també amb els estudiants (dimensió humana). Atesa la baixa inversió relativa a Catalunya, les
ràtios de publicacions per euro i per habitant són molt més grans
en el cas català: gairebé 75 publicacions/euro davant de les poc
més de 25 de mitjana en els països seleccionats. En canvi, amb
ràtios de publicacions per estudiant, el conjunt de països té una
mitjana de 0,35 i Catalunya de 0,25, fet que mostra una intensitat relativa més gran en la funció investigadora.
Per poder determinar una proposta de bases per a un model de finançament de l’educació superior a Catalunya, cal tenir en compte tres
tipus de decisions: la primera, la dimensió global del sistema, en ter-
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mes de capacitat formativa i científica; la segona, la determinació de
l’extensió de la responsabilitat pública (cal dir que, en gairebé tots els
països desenvolupats, la responsabilitat pública és molt majoritària i
consistent amb el paper de servei per al bé públic que té l’educació
superior i en la gran extensió de benefici comú que es genera amb la
seva activitat, com hem vist); la tercera, el desenvolupament d’un
model concret d’assignació de recursos i de fixació d’objectius en matèria d’educació superior. La proposta concreta que es duu a terme es
fa tenint com a referència el conjunt dels països de l’OCDE, Espanya i el
conjunt dels sis països analitzats: Escòcia, Irlanda, Suècia, Àustria, Dinamarca i Finlàndia. Es planteja una proposta en dues fases (aproximadament, per als horitzons temporals dels anys 2020 i 2025). La primera
fase consisteix bàsicament a assolir nivells de finançament total i públic
semblants al global d’Espanya. En la segona fase s’assoliria un nivell
proper (90%) al dels sis països estudiats. La projecció de les dues fases
i dels diferents apartats és la que segueix en el quadre.
Catalunya amb valors de
referència de:
Dimensions del sistema universitari
públic de Catalunya
Nombre d’estudiants universitats
públiques
Nombre de publicacions SIR (5 anys)
Impacte mitjà ponderat
Impacte total
Ingresos totals (% PIB)

Situació
actual
(2013)

Espanya

227.042

248.180 288.400

57.118

OCDE

41.887

Proposta

Països
Catalunya Catalunya
semblants
2020
2025
318.600

250.000

250.000

83.224

70.000

80.000

1,39

1,19

1,56

1,43

1,50

79.394

49.845

129.879

100.000

120.000

0,396

0,872

1,311

1,000

1,200

1,110

Transferències corrents (% PIB)

0,377

0,574

0,731

1,011

0,600

0,900

Ingressos totals (milions d’€)

1.442,7

1.801,8

2.293,1

2.708,8

2.000

2.400

778,0

1.186,0

1.509,4

2.089,3

1.200

1.800

Transferències corrents (milions d’’€)

Pel que respecta a la distribució del finançament en els principals capítols pressupostaris i la seva proporció sobre el PIB, la proposta és
la del quadre següent.
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Actual
Concepte

Fase 1

% PIB

Proporció

% PIB

Proporció

Finançament públic basal

0,38

54%

0,60

60%

Venda de serveis educatius

0,22

31%

0,15

15%

Projectes de recerca competitius i no
competitius

0,07

10%

0,20

20%

Altres ingressos (financers, donacions, etc.)

0,03

4%

0,05

5%

Total

0,70

100%

1,00

100%

La dedicació dels estudiants i l’eficiència del sistema
universitari
En l’apartat Equitat en l’ensenyament secundari postobligatori i en
l’educació superior de les presents conclusions, ja s’ha fet esment dels
aspectes relacionats amb l’equitat en el sistema universitari i en l’accés als estudis superiors. En aquest cas, de manera molt resumida,
s’analitzen quatre variables que ens informen sobre la dedicació dels
estudiants i el nombre d’estudiants i de graduats respecte a la població i en el context europeu.
Pel que fa a la proporció d’estudiants universitaris a Catalunya, mesurada en el nombre d’estudiants respecte a la població entre 20 i 29 anys
i comparada amb el conjunt de l’OCDE i diversos països, les dades són
positives. Catalunya té el 28,3% d’aquesta franja d’edat en l’educació
superior, una xifra igual que la mitjana dels països de l’OCDE, lleugerament per sobre de la mitjana espanyola i davant d’altres països
avançats com el Regne Unit, França i els Estats Units. Per tant, podem
afirmar que, en nombre d’estudiants, el sistema d’educació superior
català és plenament homologable als països avançats de la Unió i
l’OCDE.
En aquesta línia, si analitzem quina és la proporció de la població
general amb formació superior, les dades també són positives i homologables. El percentatge de població catalana amb formació universi-
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tària és del 32,5%, un cop més pràcticament igual que la mitjana de
l’OCDE i que la del conjunt d’Espanya, i bastant per sobre de països
com França (30,9%), Alemanya (28,1%) i Itàlia (15,7%). Tan sols el
Regne Unit (41%) i els Estats Units (43,1%) superen amb escreix la
proporció catalana. Cal dir, en aquest sentit, que les dades catalanes
(i del conjunt de l’Estat) són enormement positives, pel fet que s’han
assolit en un temps rècord en les darreres quatre dècades, mentre que
altres països han fet aquesta aposta per la formació superior de la
població en períodes temporals més extensos.
Pel que fa a l’eficiència dels estudiants universitaris a l’hora de progressar en els seus estudis, s’analitza d’acord amb les taxes de rendiment i les taxes d’abandonament. Per taxa de rendiment s’entén la
ràtio entre el nombre d’estudiants-assignatura que han superat una
assignatura i el nombre d’estudiants-assignatura matriculats. Per taxa
d’abandonament s’entén el nombre d’estudiants que han abandonat
després del seu primer any de matrícula a la universitat i el nombre
d’estudiants de nou accés (tenint en compte que els canvis d’ensenyament i/o universitat no s’inclouen com a abandonament). En la taxa de
rendiment, els resultats són elevats i en cap cas estan per sota del
74%, i en tots els ensenyaments són superiors a les taxes de rendiment en el conjunt de l’Estat. Per exemple, en els estudis d’Educació
és del 93,1% (a Espanya, del 89,2%), a Arts i Humanitats és del 83,1%
(a Espanya, del 77,4%), a Ciències i Informàtica és del 77,4% (a Espanya, del 66,5%) i a Salut i Serveis Socials la taxa de rendiment és del
90,4% (a Espanya, del 87,2%).
On hi ha motiu de preocupació és en les taxes d’abandonament. Deixant de banda els estudis de Salut i Serveis Socials (en què l’abandonament està en un raonable 10,7%; a Espanya, en el 9,3%), a la resta
d’estudis està entre un 13,5% (a Enginyeria i Construcció) i un 22,6%
(a Arts i Humanitats), en el cas dels estudiants que van accedir a la
universitat en el curs 2012-2013 i la van abandonar el primer any i van
quedar fora del sistema, ja que com hem dit aquí no es comptabilitzen
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els canvis d’ensenyament i/o d’universitat. Sens dubte, cal conèixer
amb major profunditat els diferents perfils dels estudiants, les diferents ofertes acadèmiques que ofereixen les universitats i aspectes
com la qualitat i l’adequació de la docència, l’orientació i la informació
als futurs estudiants universitaris o l’organització del primer curs dels
estudis de grau.

La formació de doctors: situació actual i reptes presents 		
i de futur
L’OCDE defineix el doctor com la persona que ha continuat el segon
cicle de l’educació superior fins a obtenir la titulació acadèmica de
nivell 8 en la classificació normalitzada internacional de l’educació
ISCED, després d’haver completat satisfactòriament un programa
avançat en recerca. El nivell ISCED 8 està enfocat al desenvolupament d’una recerca original i avançada, que acaba amb la defensa
d’una tesi (o equivalent), que representa una contribució rellevant al
coneixement en el respectiu àmbit d’estudi (UNESCO, 2012). Un doctor, així, d’acord amb els descriptors de Dublín, és un professional del
coneixement amb una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi,
amb capacitat d’anàlisi profunda, amb rigor i metodologia científica, i
amb un seguit d’habilitats transversals útils en la nova societat del
coneixement.
La constatació de les capacitats diferencials del personal doctor, respecte d’altre personal amb estudis superiors, és habitual en entorns
acadèmics (universitats, centres de recerca i institucions públiques
intensives en coneixement), però no encara en entorns empresarials,
ja que tradicionalment s’ha associat la figura dels doctors a la funció
acadèmica. Tot i així, com veurem a continuació, la inserció professional dels doctors en l’entorn empresarial varia molt en els diferents
països; a l’Estat espanyol i a Catalunya és on la inserció és menor
entre els països desenvolupats.
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Avui, el 0,9% de la població catalana entre 25 i 64 anys és doctor
(0,63% en el conjunt de l’Estat), una proporció similar a la de l’entorn
europeu i de l’OCDE, amb variacions com a màxim en països com
Portugal (2,78%), Suïssa (2,65%), França (0,77%) i Països Baixos
(0,55%). En aquest sentit, el més destacat de la situació a Catalunya
ha estat, sens dubte, l’augment espectacular del nombre de doctors
des de la dècada dels anys vuitanta del segle passat, i s’ha passat
d’una situació on la recerca era escassa a posar-nos en primera línia
de recerca científica europea i internacional. Així, per exemple, en els
darrers cursos acadèmics, s’ha passat de llegir 1.580 tesis el curs
2008-2009 a llegir-ne 2.309 el curs 2013-2014. Una altra característica
destacada és la capacitat d’atracció d’estudiants i de talent d’altres
països. En aquest sentit, avui, aproximadament el 35% de les tesis
llegides a Catalunya ho són per part de doctorands estrangers.
Una altra dada destacada és l’alt grau d’ocupabilitat dels investigadors doctors. D’acord amb el darrer estudi publicat per l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya,
2014), el personal doctor a Catalunya és el col·lectiu amb estudis superiors que té la menor taxa d’atur, situada entre el 4 i el 5%. D’acord
amb els estudis d’AQU Catalunya, el 93% dels doctors està en actiu al
llarg dels tres anys següents a l’obtenció del títol, el 78% dels quals
a Catalunya.
La dada negativa en aquest àmbit és la de la inserció professional dels
doctors en les empreses. A Catalunya, segons dades de l’any 2010,
només el 22,9% dels doctors desenvolupa la seva tasca professional
en les empreses (un 18,9% en el conjunt d’Espanya). Aquest percentatge contrasta amb una molt millor inserció en altres països, com el
54,3% als Països Baixos, el 45,5% als Estats Units, el 44,4% a Bèlgica
o el 36,9% a Dinamarca. Per mirar de millorar aquesta situació i fomentar la inserció dels doctors a les empreses, la Generalitat de Catalunya,
en col·laboració amb les universitats catalanes, ha impulsat des de
l’any 2012 l’anomenat Pla de Doctorats Industrials. El Pla té com a
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objectiu ajudar que la recerca científica que es duu a terme a Catalunya
pugui ser transferida al món empresarial i es promoguin les col·
laboracions en matèria de recerca i innovació entre les empreses i les
universitats i centres de recerca del país. Per fer-ho, s’impulsa la realització de tesis doctorals de comú interès entre universitats i empreses.
El Pla de Doctorats Industrials s’ha inspirat principalment en l’experiència de les Conventions Industrielles de Formation pour la Recherche
(CIFRE) de França i l’Industrial PhD Program de Dinamarca. En el cas
del programa CIFRE francès, des de l’any 1981, més de 21.000 doctors
s’han format dins d’aquest marc, amb la participació de 7.500 empreses i 4.000 laboratoris científics, que han donat lloc a més de 2.000
patents, amb una alta inserció laboral: el 96% dels doctors treballa en
els dotze mesos següents a l’obtenció del grau de doctor, i, d’aquests,
el 66% ho fa en el sector empresarial (el 35% a la mateixa empresa on
han desenvolupat la tesi). En el cas danès, el programa va ser creat
l’any 1988, però es disposa de dades estadístiques a partir de l’any
2002. Des d’aquesta data, s’han posat en marxa més de 1.200 projectes, amb una ocupació del 95% dels doctors (i el 80% en el sector
empresarial i amb una retribució que s’estima que és un 6,5% superior
respecte als doctors acadèmics tradicionals). El Pla de Doctorats Industrials a Catalunya està obert a qualsevol àmbit del coneixement i a
qualsevol tipus d’empresa (des de start-ups i PIMES fins a grans empreses multinacionals). L’element essencial és un projecte de recerca
estratègic d’una empresa, que es desenvolupa en col·laboració amb
una universitat o centre de recerca i que esdevindrà l’objecte d’una tesi
doctoral que permetrà al futur doctor iniciar la carrera investigadora.
L’empresa contracta el doctorand, amb una retribució bruta mínima
establerta que fixa la Generalitat, i designa un responsable tutor. L’entorn acadèmic posa a disposició les seves infraestructures, insereix el
doctorand en un grup de recerca i nomena un director acadèmic de la
tesi que en farà el seguiment juntament amb el tutor de l’empresa. La
relació es concreta en un conveni de col·laboració per a tres anys, i el
doctorand és seleccionat conjuntament per l’entorn empresarial i acadèmic. Finalment, la Generalitat aporta finançament per al conjunt dels
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tres anys, tant a l’empresa (import aproximadament equivalent a les
quotes patronals del doctorand), com a la universitat o entorn acadèmic (import equivalent al que rep l’empresa per donar suport al grup
de recerca) i al mateix doctorand (subvenció per cobrir els costos de
matrícula a preus públics, una borsa de mobilitat i una formació en
competències transversals). Aquest esquema de finançament és compatible amb altres ajuts a projectes de recerca i innovació i es beneficia
del marc de deduccions fiscals de l’impost de societats per al desenvolupament de projectes i de les bonificacions socials en les quotes de la
seguretat social del personal investigador. Fins a dia d’avui, hi ha 150
projectes de doctorat industrial en marxa, amb la implicació de 120
empreses, 10 universitats, 11 centres de recerca i 2 grans instal·lacions
científiques, amb una inversió total en projectes col·laboratius de 22
milions d’euros, dues terceres parts dels quals provenen del sector
privat. En resum, una excel·lent iniciativa de col·laboració pública, privada i acadèmica, que, amb una aposta estable a mitjà i llarg termini,
ha de facilitar la inserció de capital altament qualificat a les empreses
(investigadors doctors), reforçar les capacitats d’innovació de les empreses i per tant la seva competitivitat, i fomentar la col·laboració entre
centres acadèmics i empreses en matèria de recerca i innovació. Caldrà
analitzar amb cura en els propers anys la seva efectivitat i els seus
impactes directes i indirectes.
Quadre 6.
L’educació superior i la recerca com a àmbits estratègics a la societat del
coneixement. Proposta d’accions
52. 
Millorar substantivament les polítiques i accions d’informació i orientació
als futurs estudiants d’educació superior.
53. 
Conèixer amb major profunditat els perfils actuals d’estudiants universitaris
per tal de fer una planificació acadèmica més ajustada, adaptar els
itineraris formatius i l’oferta formativa que s’escaigui per millorar la
formació dels estudiants, aprofitar al màxim el seu potencial i l’eficiència
del sistema. Específicament, reivindicar i valoritzar la condició de
l’estudiant a temps parcial, que sovint ho és per les seves condicions
socioeconòmiques i les de la seva família.
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Quadre 6. (cont.)
L’educació superior i la recerca com a àmbits estratègics a la societat del
coneixement. Proposta d’accions
54. 
Analitzar en profunditat les causes de l’abandonament dels estudis
universitaris, especialment altes en el primer curs dels estudis de grau, i
facilitar mesures específiques per contrarestar-lo, com, per exemple,
encarregar la docència als professors més qualificats, promoure la creació
d’equips docents de professorat de primer any i millorar el treball conjunt
entre centres de secundària i universitat.
55. 
Incrementar els recursos dedicats als ajuts, beques i beques salari als
estudiants universitaris, per tal d’aconseguir que la manca de recursos o el
cost d’oportunitat no siguin obstacles per cursar estudis superiors.
56. 
Continuar potenciant a mitjà i llarg termini el Pla de Doctorats Industrials a
Catalunya, ampliant la base d’empreses i institucions col·laboradores i fent
una acció de difusió decidida per donar a conèixer els projectes/tesis/
inserció laboral que es vagin produint en els propers anys.
57. 
Afavorir la formació dels doctorands en habilitats transversals i tècniques
de gestió.
58. 
Impulsar la inversió privada en recerca i innovació, tot reduint barreres
administratives (accés a deduccions i bonificacions fiscals).
59. 
Afavorir una estructura de graus de 180 crèdits i màsters de 120 crèdits en
titulacions, en què el doctorat sigui un itinerari acadèmic habitual, ja que
està demostrat que en la mesura en què hi ha una major proporció de graus
de 180 crèdits ECTS, la probabilitat que els estudiants continuïn amb estudis
de màster és més gran (entre un 50 i un 75%; a Catalunya ara és d’un 20%).
60. 
Potenciar la recerca empírica sobre l’anàlisi dels impactes de l’educació
superior i la recerca científica en la societat i en l’economia.
61. Incrementar un 50% el finançament públic de la recerca a Catalunya en els
propers cinc anys, per tal d’arribar a una xifra aproximada de 2.000 milions
d’euros/any, que ens situaria en els objectius europeus.
62. 
Aconseguir, en l’horitzó de l’any 2020, que la inversió pública en educació
superior a Catalunya (actualment, 775 milions d’euros, 0,392 del PIB) se situï
en la mitjana espanyola (0,574% del PIB), és a dir, uns 1.130 milions d’euros
més, un 46% superior. Aquest major finançament hauria de comportar la
millora de la funció formativa de les universitats i l’impacte de la recerca
científica, força eficients ja en l’actualitat, en comparació amb altres països.
63. 
Dissenyar un nou model de finançament de l’educació superior a Catalunya,
que contingui un component distributiu (competitiu), un component
estratègic (que integri les línies de finançament basal de la funció de
recerca i de la funció docent), i amb una estructura de finançament similar
a la dels països analitzats: un 60% de transferències corrents, un 15% de
preus públics, un 15% de recerca competitiva, un 5% de contractes amb
empreses i un 5% d’altres ingressos.
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Quadre 7.
Propostes d’acció generals de sistema educatiu
64. 
Situar l’educació com a estratègia de primer ordre en l’agenda política del
país i fruit de debats i acords estables amb els agents educatius i
institucionals.
65. Promoure l’autonomia real dels centres docents i el lideratge dels equips
directius; autonomia real d’organització, de gestió, acadèmica i de
planificació a mitjà i llarg termini, mitjançant la signatura de contractes
programa entre l’administració educativa, els ens locals i els centres
docents que explicitin els objectius a assolir, els recursos que s’hi
destinaran i el sistema d’avaluació i rendició de comptes periòdic. Això
implica redefinir la funció de la inspecció educativa, que ha d’estar
centrada principalment en l’acompanyament i el suport tècnic expert, i en
l’avaluació dels resultats de l’acció educadora.
66. Fomentar una major integració entre la recerca educativa que es duu a
terme a les universitats i altres centres i la praxi educativa i la innovació
als centres docents. Establir i finançar programes de recerca estables i
plurianuals en àmbits estratègics del sistema educatiu; també línies de
recerca interdisciplinàries (amb implicació directa dels centres docents i
d’altres institucions del país) en àmbits com la formació i el mercat de
treball, l’avaluació de competències, l’ocupabilitat, la formació en valors,
l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’aprenentatge servei, etc.
67. Fomentar els equips docents com a unitat bàsica dels centres educatius, bo
i trencant l’aïllament dels professors individuals i facilitant instruments i
incentius a aquest efecte.

Bibliografia
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(2014). La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats
catalanes. Barcelona: AQU Catalunya.
Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela.
Madrid: Morata.

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 691

19/07/16 12:34

692

Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015

EURYDICE (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe.
2013 Edition. Eurydice Report. Luxemburg: Publications Office of the
European Union.
EURYDICE (2015). Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances
in Europe 2014/2015. Brussel·les: European Comission (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).
Flaquer, L. (2012). Pobresa infantil: conseqüències en les condicions
de vida i el rendiment escolar dels i les adolescents. A: Gómez-Granell,
C.; Marí-Klose, P.: Infància, adolescència i família: una anàlisi del Panel de Famílies i Infància. IV Informe CIIMU 2012. Barcelona: CIIMU.
FMRPC (2011). Compromís ètic del professorat. Barcelona: Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
Leask, B. (2015). Internationalizing the Curriculum. Abingdon: Routledge.
Martínez, M. ; Albaigés, B. (2013). L’estat de l’educació a Catalunya.
Anuari 2013. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Martínez, S.; Silva, B.; Vilella, M. (2012). Pobresa infantil a Catalunya. Barcelona: FEDAIA.
OCDE (1996). The Knowledge Based Economy. París.
Pedró, F. (dir.) (2008). El professorat de Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill - Editorial Mediterrània.
Prats, E. (coord.); Tey, A.; Marín Blanco, A. (2015). Estudi internacio
nal sobre ensenyament i aprenentatge. Talis 2013. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Disponible a http://www.fbofill.cat/sites/default/files/
TALIS%20final_180915.pdf

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 692

19/07/16 12:34

Conclusions i reflexions

693

Santamaria, L.C.; Planas, M.B.; Font, O.B.; Pericàs, J.M. (2012). «Treball. Condicions en el mercat de treball i trajectòries laborals de la
joventut catalana». Enquesta a la joventut de Catalunya (EPA), p. 117224.
Tedesco, J.C. (2006). «Igualtat d’oportunitats i política educativa». A:
Bonal, X.; Essomba, M.A.; Ferrer, F.: Política educativa i igualtat
d’oportunitats. Barcelona: Mediterrània.

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 693

19/07/16 12:34

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 694

19/07/16 12:34

Índex

Introducció. Josep M. Vilalta
Presentació
El context internacional. L’educació i les polítiques educatives
a l’inici del segle xxi
Catalunya als inicis del segle xxi: context i reptes del sistema
educatiu
Bibliografia

15
17
19
34
37

NOVA SOCIETAT, NOVA EDUCACIÓ
1. La personalització de l’aprenentatge escolar:
un repte indefugible. Cèsar Coll
Introducció
De la individualització a la personalització de l’aprenentatge
La personalització i la nova ecologia de l’aprenentatge
La personalització de l’aprenentatge escolar: desafiaments,
riscos i oportunitats
L’educació escolar i la construcció de recorreguts personals
d’aprenentatge: experiències i recursos
Cap a la personalització de l’aprenentatge escolar: eixos d’actuació
Bibliografia
2. Vers una cultura de la innovació: reptes i oportunitats
en el marc del sistema educatiu català. Mar Camacho
Introducció
El caràcter complex de la innovació en educació
La innovació en educació: resistències i oportunitats de canvi
La revolució digital i l’impacte en la innovació educativa
Tendències internacionals sobre innovació en educació
Aspectes clau sobre innovació en educació

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 695

43
45
49
56
62
79
95
99

105
107
112
114
117
119
123

19/07/16 12:34

La innovació en el marc del sistema educatiu català: diagnosi,
condicions favorables i elements crítics
Recomanacions finals i propostes de millora
Bibliografia
Agraïments
3. Les llengües en l’educació: el plurilingüisme
i la internacionalització. Carmen Pérez, Neus Lorenzo
i Mireia Trenchs
Introducció: la internacionalització a l’abast de tothom,
una nova mirada
El plurilingüisme a Catalunya, visió cronològica
Els espais internacionalitzadors a l’ensenyament
Balanç i propostes de futur per a un model lingüístic educatiu
internacionalitzador a Catalunya
Bibliografia

128
136
138

139
141
150
159
183
191

MESTRES I PROFESSORS, AL CENTRE NEURÀLGIC
DEL SISTEMA EDUCATIU
4. Les polítiques de professorat. Enric Prats
Introducció
Anàlisi i diagnòstic
Propostes
Bibliografia
Agraïments

201
203
206
248
255
261

SOCIETAT I POLÍTIQUES EDUCATIVES
5. Educació i alumnat d'origen immigrant: vells i nous reptes
per a l'èxit escolar i la cohesió social. Bea Ballestín
i Sheila González
265
Introducció
267
Cohesió social i món escolar
269

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 696

19/07/16 12:34

Immigració i èxit escolar
278
Conclusions290
Bibliografia291
6. L’escola inclusiva a Catalunya: una il·lusió seductora.
Josep Maria Jarque
lntroducció		
Indicadors sobre l’escola inclusiva
De miratge en miratge
Preguntes i dades sense resposta
Com sortir del miratge
Conclusions

299
301
303
304
310
320
323

7. Abandonament escolar prematur: més pull que push.
Miquel Puig
325
Introducció327
Punt de partida
330
Les dades i el període analitzat
332
Les hipòtesis a contrastar
335
Què explica la immigració
336
Què expliquen la desigualtat i la pobresa
337
Què explica la despesa
338
Les hipòtesis laborals a contrastar
340
Què explica el nivell d’atur
341
Com explicar el nivell de l’abandonament
347
Com explicar l’evolució de l’abandonament
351
El perquè de l’anomalia espanyola
356
AEP a les comunitats autònomes espanyoles
360
Anàlisi de la causalitat
362
Conclusions366
Bibliografia368
Annex
369

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 697

19/07/16 12:34

FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ I IMPACTE DE LA CRISI
8. L’impacte de la crisi i de les polítiques d’austeritat
en el sistema educatiu. Xavier Martínez-Celorrio
Austeritat, recessió europea i desinversió pública en educació
Polítiques d’austeritat en el sistema educatiu català
Impacte de les retallades sobre l’equitat i els rendiments
Propostes postcrisi: com reinvertir en educació 2015-2020
Bibliografia

375
377
380
396
404
411

LA REFORMA DE L’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
9. L’educació secundària obligatòria. Problemes, reptes
i escenaris per a la reforma. Jordi Musons i Jordi Nomen
415
Introducció417
Anàlisi diagnòstica de situació i propostes de millora
420
El projecte de centre i el nou currículum
432
El professorat
444
L’alumnat456
Les famílies
463
Conclusions, necessàriament provisionals
466
Bibliografia i recursos
468
L’EDUCACIÓ SUPERIOR I LA RECERCA COM A ÀMBITS
ESTRATÈGICS A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
10. El finançament de l’educació superior. Francesc
Xavier Grau
475
Introducció477
Visió global del finançament de l’educació superior
496
El finançament de les universitats en països europeus similars
a Catalunya
512
Resum de conclusions
534
Bibliografia
535

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 698

19/07/16 12:34

11. La dedicació dels estudiants i l’eficiència del sistema
universitari. Amelia Díaz, Miquel Martínez i Ernest Pons
539
Introducció541
Metodologia i dades
546
Consideracions finals i propostes
566
Bibliografia569
12. La formació doctoral en la societat del coneixement:
situació actual i nous reptes de futur. Jordi Alba,
Francesc Córdoba i Antonio Huerta
571
Introducció: el personal doctor i l’economia del coneixement
573
El personal doctor a Catalunya
581
El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya
588
Conclusions598
Propostes de futur
600
Bibliografia
602
Conclusions i reflexions. Josep M. Vilalta
Resum, conclusions i propostes d’acció
Bibliografia

605
607
691

Relació de participants als seminaris

695

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 699

19/07/16 12:34

La col·lecció «Polítiques» és la
col·lecció de referència de la Fundació
Jaume Bofill. S’hi publiquen les
recerques i els treballs promoguts
per la Fundació amb més rellevància
social i política. Les opinions que s’hi
expressen corresponen als autors.
© Fundació Jaume Bofill, 2016
Provença, 324
08037 Barcelona
fbofill@fbofill.cat
http://www.fbofill.cat

Aquesta obra està subjecta a la
llicència Creative Commons de
Reconeixement-NoComercialSenseObraDerivada (by-ncnd). Es permet la reproducció,
distribució i comunicació pública
de l’obra sempre que se’n
reconegui l’autoria. No es permet
l’ús comercial de l’obra ni la
generació d’obres derivades.

Les publicacions de
la Fundació Jaume Bofill
estan disponibles per a descàrrega
al web: www.fbofill.cat

071-122139-ANUARI 2015 conclusio.indd 700

Capítol de mostra.
Edició no venal

		 Primera edició: juliol de 2016
Autoria: Jordi Alba, Bea Ballestín, Mar
Camacho, Cèsar Coll, Francesc
Córdoba, Amelia Díaz, Sheila
González, Francesc Xavier Grau,
Antonio Huerta, Josep Maria Jarque,
Neus Lorenzo, Miquel Martínez, Xavier
Martínez-Celorrio, Jordi Musons,
Jordi Nomen, Carmen Pérez, Ernest
Pons, Enric Prats, Miquel Puig, Mireia
Trenchs, Josep M. Vilalta (director)
Edició: Fundació Jaume Bofill
		i Ātona Víctor Igual
		 Coordinació tècnica: Clàudia Vallvé
		 Coordinació editorial: Anna Sadurní
		 Direcció àrea de recerca: Mònica Nadal
		 Disseny de la col·lecció: Martí Abril
		 Disseny de la coberta: Amador Garrell
		 Fotografia de la coberta: Lluís Salvadó
		
ISBN: 978-84-945264-8-0
DL: B 15014-2016
Impressió: ServicePoint FMI, SA

19/07/16 12:34

L’Anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill analitza un seguit de rep
tes clau de l’educació a Catalunya i planteja algunes de les qüestions
prioritàries en matèria de política educativa per tal d’aconseguir un
sistema de qualitat i amb equitat.
Estructurat en sis grans blocs i dotze capítols, l’Anuari aprofundeix en
temes claus com, entre d’altres, el de la cultura de la innovació edu
cativa, la personalització de l’educació, el multilingüisme i la interna
cionalització de les aules, l’abandonament escolar prematur, l’equitat
i l’eficiència del sistema, les polítiques de professorat, el finançament
de l’educació a Catalunya i els efectes de l’austeritat i la crisi actual,
els reptes de l’educació secundària obligatòria i de l’ensenyament su
perior. L’Anuari inclou un seguit de propostes d’acció en els diversos
reptes estudiats que configuren una agenda per a la transformació
educativa del nostre país. Reptes de l’educació a Catalunya està dirigit
per Josep M. Vilalta, i compta amb la col·laboració de vint experts en
les distintes matèries i àmbits del sistema educatiu.
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