
8484L’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.

Reptes de l’educació  
a Catalunya. Anuari 2015
L’impacte de la crisi i de les polítiques 
d’austeritat en el sistema educatiu
Xavier Martínez- 
Celorrio
(autor)
Josep M. Vilalta 
(director)

ISBN: 978-84-94526-48-0

Polítiques_84_orig separates cap. 8.indd   1 15/07/16   10:41



8 L’impacte de la crisi i de les pol ítiques 
d’austeritat en el sistema educatiu 

Xavier Martínez-Celorrio 

[a Josep M. Vilalta, dir., Reptes de l'educació a Catalunya.  
Anuari 2015, pàgines 375-412]

071-122139-ANUARI 2015 cap. 8.indd   375 19/07/16   12:32



071-122139-ANUARI 2015 cap. 8.indd   376 19/07/16   12:32



377

Austeritat, recessió europea i desinversió 
pública en educació

La gran recessió econòmica que va esclatar el 2008 ha tingut greus 
conseqüències en forma d’atur, empobriment i retallades de la despe-
sa social. Som davant una crisi d’una magnitud sense precedents 
històrics, sobre la qual comencem a tenir dades consistents pel que 
fa a la manera com està afectant l’educació. A escala europea, la lite-
ratura oficial ha analitzat l’impacte de la crisi en la despesa educativa 
amb dades que cobreixen tan sols el període 2009-11 (Eurydice, 2013). 
Les dades sobre la despesa educativa del 2012 van ser publicades 
per Eurostat fins al juliol del 2015. Hem analitzat aquest database 
d’Eurostat entre el 2009 i el 2012, la qual cosa ens permet oferir una 
primera panoràmica de com s’ha vist afectada la despesa pública 
europea. 

L’impacte de la crisi en la despesa educativa pública per al conjunt de 
la Unió Europea (UE) és de 37.515 milions d’euros. L’any 2012, el con-
junt de la Unió Europea presentava una despesa pública en educació 
de 680 bilions d’euros (5,26% del PIB de la UE-27). El problema és 
que, al 2009, la UE invertia el 5,55% del seu PIB en educació. Aquesta 
mínima retallada (–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 educació. És una dada que no ofereix cap informe 
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oficial o institucional, però que reflecteix l’ajust i la pressió a la qual 
s’han vist sotmesos els sistemes educatius. 

A partir de la base de dades d’Eurostat podem classificar cinc pautes 
diferenciades entre països, que apareixen en la taula 1. El primer grup 
està format pels dos països que han augmentat de manera molt mo-
derada la seva despesa pública educativa (Bèlgica i República Txeca). 
Un segon grup està format per vuit països que han fet mínimes reta-
llades: Grècia, Finlàndia, Irlanda, Àustria, Alemanya, Polònia, Holanda, 
Dinamarca i França. En aquest cas, l’interval de retallades va des de 
Grècia, que al 2012 va retallar un 3,9% el que dedicava a despesa 
educativa pública sobre el seu PIB al 2009, fins a França, que quasi 
no ha variat la seva despesa (–0,3%).

El tercer grup és un espai de desinversió moderada on trobem dos 
països molt afectats per la crisi, com són Estònia (–5%) i Xipre (–8,2%), 
i un tercer, Suècia, que ha reduït un 6% el que dedicava a despesa 
educativa pública sobre el seu PIB, tot i haver patit un menor impacte 
de la crisi. El quart grup és on trobem un ajust molt més intens i sever 
que agrupa sis països: Hongria, Itàlia, Eslovàquia, Espanya, Regne 
Unit i Catalunya. L’interval de retallades entre 2009 i 2012 va des d’un 
11% del que dedicava a despesa pública educativa sobre el seu PIB 
Hongria, fins al –17,5% en el cas de Catalunya. El cinquè grup està 
format per cinc països que destaquen per haver fet les màximes i més 
severes retallades en educació. En aquest grup trobem tant països 
molt afectats per la recessió i els ajustos derivats de les polítiques 
d’austeritat (Letònia, Lituània i Portugal), com un país afectat de ma-
nera moderada per la crisi (Romania) i, fins i tot, un país com Bulgària, 
amb una menor afectació que la resta. 

El grau d’afectació de la crisi en les economies nacionals no ha deter-
minat les retallades de la despesa educativa. També hi han intervingut 
factors polítics i ideològics. El grau d’afectació davant la crisi que 
utilitzem com a indicador ha estat elaborat per economistes d’UNICEF 

071-122139-ANUARI 2015 cap. 8.indd   378 19/07/16   12:32



L’impacte de la crisi i de les polítiques d’austeritat en el sistema educatiu 379

Taula 1. 
Variació de la despesa pública educativa a Europa (2009-12)

País

Grau d’afectació 
de la crisi 
econòmica

(*)

Despesa pública 
educativa
s/PIB 2012

Variació % de la 
despesa pública 

s/PIB 
2009-12

Pauta de la 
despesa 
educativa

Romania Moderat 3,01 –30,5%

Màxim ajust

Letònia Alt 4,93 –26,3%

Lituània Alt 5,17 –23,8%

Bulgària Baix 3,52 –22,7%

Portugal Alt 5,27 –21,6%

Catalunya Alt 2,91 –17,5%

Ajust intens

Regne Unit Moderat 5,88 –14,1%

Espanya Alt 4,47 –12,9%

Eslovàquia Moderat 3,85 –12,9%

Itàlia Molt 4,15 –11,8%

Hongria Alt 4,71 –11,0%

Xipre Alt 6,69 –8,2%
Ajust 
moderat

Suècia Baix 6,82 –6,0%

Estònia Alt 6,40 –5,0%

Grècia Alt 4,10 –3,9%

Mínimes 
retallades

UE-27 Moderat 5,25 –3,4%

Finlàndia Baix 6,76 –3,4%

Irlanda Molt 6,15 –3,0%

Àustria Moderat 5,80 –2,9%

Alemanya Moderat 4,98 –2,8%

Polònia Baix 4,94 –2,4%

Holanda Moderat 5,93 –1,5%

Dinamarca Baix 8,75 –1,0%

França Moderat 5,68 –0,3%

Rep. Txeca Baix 4,51 +0,6% Augment
despesaBèlgica Moderat 6,55 +1,3%

Font: Eurostat, Database (2015).

(*) Natali (2014).
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coordinats per Natali (2014). En la taula 1 podem comprovar com la 
intensitat de la crisi no té una relació directa amb la pauta de la des-
pesa educativa. Fins i tot dos països solvents i sense greus problemes 
de deute ni de crisi com el Regne Unit i Suècia destaquen per haver 
fet retallades apreciables. Ambdós posen en relleu com els seus go-
verns liberalconservadors estan desinvertint respecte als seus ante-
riors governs socialdemòcrates. Per contra, dos països que han estat 
rescatats pels seus greus problemes de deute i insolvència (Grècia i 
Irlanda) han fet retallades mínimes en educació, contra el supòsit po-
pular que pensa el contrari. 

Entre el 2009 i el 2012, la meitat dels països europeus analitzats per 
Eurydice (2013) van reduir o congelar el salari del professorat. Alhora, 
un terç de tots els països comparats van reduir el nombre de profes-
sorat, tant per l’ajust pressupostari com per causes de reducció demo-
gràfica d’alumnat. Les retallades han congelat la construcció de noves 
escoles i les despeses de manteniment en vuit països que ho declaren 
(Irlanda, Polònia, Romania, Eslovènia, Eslovàquia i Regne Unit), on cal 
afegir Catalunya i Espanya, tot i que aquesta última no ho hagi decla-
rat a Eurydice. Les partides de beques, de formació de professorat, 
d’educació d’adults i de tecnologies TIC aplicades a l’ensenyament 
també han patit ajustos considerables. 

Polítiques d’austeritat en el sistema educatiu 
català

Un cop contextualitzat el marc europeu de retallades i de desinversió 
educativa, en aquest apartat analitzarem les principals magnituds de 
l’austeritat a Espanya i a Catalunya, i detallarem les partides i els pro-
grames que han centrat les retallades en educació. 
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Principals magnituds de l’austeritat

Les polítiques d’austeritat aplicades pel Govern del Partit Popular (PP) 
es recullen en el document Actualització del programa d’estabilitat del 
Regne d’Espanya 2012-2015, remès al Consell de la Unió Europea, com 
també en les seves revisions anuals posteriors. L’objectiu d’austeritat del 
Govern del PP consisteix a reduir la despesa pública en educació del 
4,5% del PIB (2012) al 3,9% per al 2017. Suposa una retallada del 13,6% 
respecte del 2012, però si es calcula des del 2009, quan es destinava el 
5,07% del PIB a educació, la retallada acumulada entre el 2009 i el 2017 
seria del 23%. 

Tal com recull el gràfic 1, l’evolució de la despesa educativa des del 
2000 fins al 2009 va ser clarament expansiva i quasi es va duplicar. 
Entre el 2010 i el 2011 es van produir les primeres retallades des del 
Govern Zapatero (–3.000 milions). A finals del 2011, el PP guanya les 
eleccions i poc després el nou Govern Rajoy aprova el Reial decret llei 
14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa educati-

Gràfic 1 
Evolució entre el 2000 i el 2014 de la despesa pública total en educació 
a Espanya (en milers d’euros corrents)
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Font: MECD (2014). Estadística del gasto público en educación. Series de gasto público en educa-

ción (1992 a 2013). Per al 2014 i 2015, MECD, Datos y cifras. 
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va, que força les comunitats autònomes a complir els objectius de 
dèficit. L’impacte d’aquest decret ha estat devastador, ja que ha cen-
trifugat l’ajust pressupostari des de l’Estat cap a les universitats i els 
departaments d’ensenyament autonòmics.

Manca per fer l’avaluació oficial de l’impacte desinversor d’aquest 
decret, que ha forçat a apujar les matrícules universitàries, augmentar 
les ràtios i hores lectives dels docents, congelar sous i contractacions, 
dilatar les substitucions de mestres fins al cap de deu dies i la retirada 
del finançament del Departament d’Ensenyament a les escoles bres-
sol, per tal de centrar-se en els ensenyaments obligatoris. El 2013 és 
el primer any d’execució del decret i el que marca una pauta de des-
pesa educativa a l’entorn dels 45.000 milions d’euros, que s’ha man-
tingut estable fins al 2015 per al conjunt d’Espanya (vegeu el gràfic 1). 
El Govern del PP s’ha volgut assegurar d’establir un sostre de despesa 
al voltant dels 45.000 milions, que, amb la gradual recuperació i incre-
ment del PIB espanyol, deixaria la despesa pública educativa en el 
3,9% sobre el PIB del 2017. 

L’ajust o retallada es veu forçat per la fixació per part de l’Estat d’un 
sostre de dèficit públic per a la Generalitat molt baix (–1,9% al 2012), 
mentre que l’Estat es fixa un sostre molt més alt (–5,2%). L’Estat es 
reserva el 81% del dèficit públic a repartir entre les administracions, tot 
i que representa el 51% de tota la despesa. Per tant, centrifuga l’ajust 
o retallada a les autonomies. La taula 2 mostra l’evolució de l’impacte 
de les polítiques d’austeritat sobre la despesa pública educativa de 
totes les administracions a Catalunya. La font utilitzada és l’estadística 
oficial de despesa pública de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), ja 
que verifica la despesa executada per totes les administracions fins a 
l’any 2013. Cal recordar que, amb dades del 2012, la Generalitat de 
Catalunya assumeix el 88,4% de tota la despesa educativa pública, el 
9,1% és assumit pels ajuntaments i el 2,5% per l’Estat (Consell Supe-
rior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2015). 
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A Espanya, 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 de retallada. En canvi, 
a Catalunya, l’ajust ha estat proporcionalment més intens (–16,7%), amb 
1.157 milions, que, ajustada la inflació, sumen 1.264 milions de retallada 
entre el 2009 i el 2013. L’ajust de l’esforç públic coexisteix amb l’aug-
ment de 100.700 alumnes més i la reducció de 573 professors, fet que 
ha tingut com a conseqüència que la plantilla de professorat al curs 
2012-13 estigués formada per 122.909 efectius. Per tant, la retallada del 
16,7% guarda una relació inversa amb la demografia escolar. L’ajust de 
despesa coincideix amb l’augment de 98.000 alumnes en les etapes no 
universitàries i de 2.700 alumnes més en les universitats. 

En aquest període 2009-13 cal remarcar que la Generalitat de Catalu-
nya es va oposar al sostre de dèficit públic fixat per l’Estat per a l’any 
2013, que era del –1,58% i que hauria representat 2.500 milions més 
de retallada. Fins i tot, l’Estat havia exigit en un principi un dèficit del 
–0,7%, que hauria significat 5.500 milions de retallada.1 Les poste riors 
negociacions el van establir en –1,58%, però la Generalitat el va deixar 
sense compliment i va prorrogar els pressupostos del 2012 per al 2013. 
La taula 3 mostra l’evolució de la despesa educativa de la Generalitat 

1. «La Generalitat se inclina por prorrogar presupuestos y centrarse en 2014». El País, 
2 d’agost de 2013.

Taula 2. 
Evolució de la despesa pública executada en educació a Catalunya en 
milions d’euros (2009-13)

2009 2010 2011 2012 2013 Ajust 2009-2010

Catalunya 6.931 6.870 6.556 5.923 5.774 –16,7%

Espanya 53.895 53.329 50.862 46.605 46.010 –14,6%

Font: MECD (2014). Estadística del gasto público en educación. Departament d’Economia i Conei-

xement i Ministeri d’Economia i Hisenda. 
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entre el 2009 i el 2015. Els pressupostos del 2012 i el 2013 es repetei-
xen per estar prorrogats. L’any 2014 és el punt d’inflexió que posa fi a 
sis anys de retallades continuades (2009-14), en què la Generalitat de 
Catalunya, amb el rerefons de l’acompliment del sostre de dèficit, ha 
desinvertit 1.178 milions (–19,5%). Recordem que la taula anterior re-
collia el total de despesa executada per totes les administracions i que 
ara parlem de la pressupostada només per la Generalitat. 

Taula 3. 
Evolució dels pressupostos en educació de la Generalitat de Catalunya 
en milions d’euros (2009-2015) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ajust

2009-15

Despesa total
pressupostada

6.028 6.308 5.836 5.470 5.470 4.850 5.221 –13,4%

Educació 
general

4.752 4.996 4.734 4.421 4.421 3.955 4.276 –10,0%

Educació 
universitària

1.081 1.073 926 915 915 763 826 –23,5%

Administració 
i programes

195 239 176 134 134 132 119 –38,9%

Font: Pressupostos del Departament d’Economia i Coneixement. En línia: http://aplicacions.eco-

nomia.gencat.cat/wpres/2014/02_llei.htm

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 2009-14. És un augment pressupostari que resulta del tot 
insuficient per igualar-se a la despesa de l’any 2012 (5.470 milions), i 
està molt lluny de l’any de la màxima despesa, que va ser el 2010 
(6.308 milions), coincidint amb l’últim any del Govern tripartit. En 
conjunt, entre el 2009 i el 2015, el pressupost educatiu de la Genera-
litat ha minvat un 13,4%. Les despeses d’administració, serveis i pro-
grames són les més perjudicades, amb una retallada quasi del 39%. 
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Els ensenyaments universitaris són els més malparats, amb una reta-
llada del 23,5%, mentre que la resta d’etapes han minvat un 10% 
respecte als pressuposts del 2009. 

La despesa pública educativa a Catalunya representa un 2,8% del seu 
PIB al 2013.2 Dins d’aquesta despesa ja 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. És tan baixa que 
només és comparable amb països allunyats del nostre entorn, com 
Perú (2,76%), Laos (2,77%) i Libèria (2,82). Catalunya s’ha malacostu-
mat a mantenir una baixa inversió pública en educació, que hauria de 
duplicar-se si es vol igualar a la mitjana de l’OCDE (5,6% sobre el PIB), 
que es també la inversió que fan països com Àustria, França, Estats 
Units, Israel o, fins i tot, el Marroc.

Les dades del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu que recull el 
seu Sistema d’indicadors d’ensenyament a Catalunya ens mostren que al 2012 la 
despesa educativa pública, tant d’ensenyament com d’universitats, representava 
un 3,7% del PIB català. Juntament amb un 0,7% de despesa familiar i privada, 
el total de despesa educativa seria del 4,4% del PIB.
Tanmateix, el PIB del 2012 va ser de 203.079 milions d’euros segons IDESCAT, i 
la despesa educativa pública de Catalunya amb dades del Ministeri (vegeu la 
taula 2) va ser de 5.923 milions. Per tant, la despesa pública al 2012 amb 
aquestes dades ja representava un 2,9% del PIB al 2012. Cal recordar que, 
segons Bonal i Verger (2014), al 2010 la despesa pública executada 
representava el 3,4% del PIB i al 2011 ja baixava fins al 3,1%. 
Convindria que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu clarifiqués 
com calcula i revisa la despesa pública educativa sobre el PIB, ja que en cap 
moment ho explicita. Ni tampoc presenta les dades del total de la despesa 
pública ni la seva diferenciació per etapes educatives.

2. És a dir, els 5.774 milions que l’estadística de despesa educativa del Ministeri 
certifica per a Catalunya representen el 2,83% del PIB total de Catalunya al 2013 
(203.615 milions d’euros segons IDESCAT, Indicador PIB Base 2008-Demanda a preus 
corrents). En línia: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5107
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Gràfic 2.
Despesa pública educativa com a % del PIB (2013) (1)
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(1) Dada del 2013 o del darrer any disponible.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat-Database (2015) i World Bank (2013). World Develop-

ment Indicators 2013.

La conseqüència de l’ajust públic ha estat la major mercantilització de 
l’educació i l’augment de la despesa familiar. La despesa de les famí-
lies en educació entre el 2009 i el 2012 s’ha incrementat un 13,3% al 
conjunt d’Espanya. És un increment que compensa la retallada pública 
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del 13,5% en el mateix període, tal com recull el Sistema estatal de 
indicadores de la educación del Ministeri (vegeu el gràfic 3). Des del 
2009, les famílies han augmentat la despesa educativa en 1.200 mi-
lions d’euros fins al 2012. A causa de la crisi i de l’austeritat pública, 
es produeix un procés de refamiliarització o mercantilització 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 ense-
nyaments universitaris o els llibres de text. El Baròmetre de consum 
Barclaycard-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 qui més paguen de tot Espanya en activitats i serveis 
educatius (233 euros mensuals, un 51% més que la mitjana). 

Gràfic 3. 
Variació de la despesa pública i familiar en educació a Espanya  
(2009-2012)
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Font: MECD (2015). Sistema estatal de indicadores de la educación.

Els preus de matrícula universitària pagats pels estudiants han aug-
mentat un 143,5%. Si al 2011 cobrien el 16% del cost de la matrícula, 
al 2013 ja cobreixen el 25% del cost, quan la mitjana de l’OCDE és del 
15%. Aquesta major aportació familiar i privada al cost de matrícula 
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apropa Catalunya als països de matrícula cara i amb més aportació 
privada: Corea (24%), Nova Zelanda (30%) i els Estats Units (34%). 
Per compensar-ho, Catalunya ha introduït el pagament en funció de la 
renda familiar, una mesura equitativa pionera a la resta d’Espanya, 
que continua amb el pagament universalista independent de la renda. 

La retallada del 16,7% en la despesa pública no ha repercutit de la ma-
teixa 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. La 
xarxa concertada tan sols ha crescut en 4.000 alumnes, però ha patit 
un menor ajust en una despesa pública minvant, i això fa augmentar 
el seu percentatge de finançament. Si al curs 2008-09 el finançament 
públic de la xarxa concertada representava el 15,5% de tota la despe-
sa pública, al curs 2012-13 s’ha incrementat fins a arribar al 17,1%. Per 
tant, l’ajust pressupostari s’ha traduït en un major avenç del procés de 
privatització de la despesa eductiva pública. Un procés que s’haurà 
potenciat entre el 2013 i el 2015, en què la xarxa concertada ha aug-
mentat en 14.000 alumnes més. 

En resum, la inversió educativa per capita a Catalunya ha patit un 26% 
de retallada per habitant, i ens retrau a l’existent l’any 2003. L’any 

Taula 4. 
Evolució del finançament públic de les xarxes escolars i de l’alumnat de 
la xarxa concertada

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Total alumnat no 
universitari (en milers)

1.186 1.214 1.255 1.274 1.284

Alumnat de la concertada  
(en milers)

359 356 360 361 363

Finançament xarxa 
concertada

15,5% 15,2% 16,3% 17,5% 17,1%

Finançament xarxa pública 84,5% 84,8% 83,7% 82,5% 82,9%

Font: Departament d’Ensenyament i IDESCAT.
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2009 marca el punt àlgid d’inversió educativa per habitant (1.203 €), 
a partir del qual comença la desinversió fins al 2013 (890 €). Són 
quatre anys de retallades que retrauen Catalunya fins a la inversió 
existent al 2003 tal com reflecteix el gràfic 4. Catalunya forma part del 
grup de regions on els efectes de les retallades han estat més inten-
sos, juntament amb Madrid, Canàries i Castella-la Manxa. Únicament 
Astúries ha mantingut estable la inversió educativa per capita entre el 
2009 i el 2013. 

Gràfic 4.
Despesa educativa real per habitant en euros corrents del 2013

Font: Pérez García (2015). 

Cal constatar que també la despesa pública del 2,8% sobre el PIB 
(2013) ens retrau a l’existent al 2003 i, per tant, es reafirma una dèca-
da d’involució que posa fi al cicle expansiu que sempre ha caracterit-
zat la despesa educativa per tal de convergir amb la mitjana europea. 
La desinversió del 16,7% de la despesa fins al 2013, tot i la tímida 
recuperació que comença al 2015, ens deixa un sistema molt afeblit i 
requerit d’una injecció pressupostària que millori tant l’equitat com 
l’eficàcia del sistema. 
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Partides i programes retallats en educació (2009-13)

A continuació, detallarem en quines partides i programes s’han centrat 
les retallades a Catalunya, utilitzant sempre com a font de dades Es-
tadística del gasto público en educación, que publica el Ministeri, per 
ser la més fiable i estable al llarg del temps, tot i que arriba fins a 
l’any 2013. 

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 són més moderades als 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 388 milions;
• els ensenyaments universitaris han perdut 130 milions;
• en educació especial, l’ajust ha estat al voltant dels 20 milions;
• els ensenyaments de règim especial han reduït 34 milions, i
• l’educació d’adults s’ha retallat al voltant dels 7 milions d’euros.

En l’estructura de la despesa pública educativa del 2012, les despeses 
de capital representen el 8%, el 18,3% són despeses corrents i de 
programes, i el 73,7% són despeses de personal. Per tant, el gruix de 
l’ajust pressupostari ha recaigut en el professorat de totes les etapes 
educatives, tot i que és difícil calcular-ne la quantia total. 

Entre el 2010 i el 2013, el salari dels mestres de primària amb quinze 
anys d’experiència s’ha retallat un 6,6%, i entre els professors de secun-
dària de la mateixa antiguitat, un 9% segons el Consell Superior d’Ava-
luació 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 tots els ensenyaments. Aquesta estimació és el re-
sultat de deduir totes les partides i programes retallats segons l’Esta-
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dística del gasto público en educación que publica el Ministeri, i imputar 
la resta com a desinversió en salaris, tal com recull la taula següent. Si 
ho calculem així, la retallada salarial del professorat i resta de profes-
sionals del sector públic rondaria el 58% del total retallat.

La segona partida més retallada en educació correspon a la menor 
despesa efectuada pels ajuntaments (–177 milions), que suposa el 

Gràfic 5. 
Despesa pública per ensenyaments a Catalunya (2008-13): en milers 
d’euros

Font: MECD (2015). Estadística del gasto público en educación. 
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15,3% del total retallat. Aquesta partida està especificada en l’Estadís-
tica del gasto público en educación (INE, 2015), i moltes vegades passa 
inadvertida, tot i que representa el 9,1% de tota la despesa pública. 
Pel seu caràcter complementari i de proximitat, la despesa educativa 
municipal exerceix un paper compensatori que afebleix les desigual-
tats entre barris i alumnat. Per aquest motiu, més endavant l’agrupa-
rem juntament amb les partides d’inclusió. En termes relatius, la des-
pesa dels ajuntaments s’ha reduït un 19,4% per sobre de la mitjana 
total de retallada (16,7%). 

La tercera partida més retallada són els concerts amb escoles priva-
des, que es redueixen en 134 milions i representen el 11,6% del total 
retallat. Bona part d’aquesta partida ajustada correspon al professorat 
de la concertada. D’aquí que el volum estimat de retallada salarial per 
a tot els professionals del sistema superi els 669 milions. 

La quarta partida més retallada són les despeses corrents, el mante-
niment d’escoles i centres i l’administració, amb 85 milions menys al 
2013. Suposa el 7,3% del total retallat i engloba una gran quantitat de 

Taula 5. 
Retallades per partides de despesa a Catalunya (2009-13)

Milions d’euros %

Salaris del professorat públic 669 M 57,8%

Despesa educativa dels ajuntaments 177 M 15,3%

Concerts amb escoles privades 134 M 11,6%

Administració general 85 M 7,3%

Inclusió i igualtat d’oportunitats 71 M 6,1%

Formació del professorat 21 M 1,8%

Total 1.157 M 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de MECD (2015). Estadística del gasto público en educación.
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capítols que tenen a veure amb la infraestructura, els serveis centrals 
i territorials, però també amb el marge de despeses corrents dels cen-
tres que han vist restringida la seva capacitat d’acció i de solvència. 

La cinquena partida més retallada són els programes, les accions i els 
ensenyaments relacionats amb la inclusió escolar i la igualtat d’opor-
tunitats: s’han reduït en 71 milions, i són el 6,1% del total retallat. 
Aquesta partida inclou l’educació especial, l’educació d’adults, l’edu-
cació 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 so-
bre de la mitjana de retallada.

Per últim, la partida de formació del professorat s’ha retallat en 21 mi-
lions (1,8% del total), i al 2013 queda reduïda un 42% sobre el que 
s’havia invertit al 2009. Si totes les partides retallades són significati-
ves, aquesta encara és més contraproduent, ja que dificulta el reciclatge 
i la capacitació del professorat en un moment de grans necessitats de 
canvi i d’innovació en el sistema que poden hipotecar el futur immediat. 

El professorat, en tant que motor del sistema, és el que surt més mal-
parat per les polítiques d’austeritat, que han fet reduir i afeblir la seva 
formació permanent, el seu estatus salarial i la capacitat de recerca i 
innovació docent. Fins i tot, si s’hagués mantingut la proporció entre 
docents i alumnat del curs 2010-11, la plantilla de professorat per al 
curs 2015-16 dels centres públics hauria augmentat en 7.400 efectius. 
El 50% de la plantilla existent de professorat interí al 2009 també ha 
desaparegut arran del decret que regula les baixes laborals. La formació 
del professorat s’ha retallat un 42% i els salaris del professorat de la 
secundària s’han retallat de mitjana un 7,1% i els de la primària, un 5%. 
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Però si existeix un col·lectiu precaritzat de manera massiva és el professorat de 
les universitats. El 50% del professorat del sistema universitari treballa en 
condicions de precarietat i cobra entre 300 i 1.200 euros bruts al mes.3 El 
finançament de les universitats per part de la Generalitat s’ha reduït un 23% 
(vegeu la taula 3), i el deute acumulat pendent de pagar a les universitats era 
de 200 milions al 2013, als quals cal sumar un total de 69 milions més de 
deute als bancs. 

Per acabar aquest apartat, agrupem totes les partides i els programes 
que han patit retallades pressupostàries i fem un rànquing seguint la 
seva variació relativa entre el 2009 i el 2013, que recollim en el gràfic 
6. L’única categoria que ha incrementat la despesa han estat les be-
ques universitàries (+55%), gràcies a la creació del programa Equitat 
per part de la Generalitat i l’augment dels fons del Ministeri. 

Al 2008, el Departament d’Ensenyament va dedicar a R+D i recerca 
educativa un total de 3,4 milions, el seu màxim històric. Al 2013 dedi-
ca zero euros a investigar i a promoure la innovació educativa, amb 
una retallada del 100%. Catalunya deu ser l’únic país del món desen-
volupat que no té pressupost per fer R+D en educació i va a contra-
corrent de les tendències internacionals. 

Entre el 2009 i el 2014, les aportacions públiques (Generalitat, diputa-
cions i ajuntaments) que subvencionen o tarifen les places públiques i 
privades de l’escola bressol (0-3 anys) s’han reduït quasi un 60%. Si, al 
2009, totes les administracions dedicaven 128,2 milions a subvencionar 
places públiques i privades, al 2013 l’import s’ha reduït fins al 53,4 
milions (Síndic de Greuges, 2015). Aquesta retallada ha suposat la pèr-
dua de 13.000 alumnes des del màxim d’alumnat al qual es va arribar 
al curs 2011-12, 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 

3. «La meitat dels docents universitaris cobra menys de 1.200 euros bruts al mes». El 
Diari de l’Educació, 14 de gener de 2014.
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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 re-
tallada 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 la reducció de les aportacions dels ajuntaments i de la mateixa 
Generalitat arran del Reial decret llei 14/2012 de mesures d’austeritat. 

L’ajust global del 16,7% no ha seguit una proporció lineal, ja que les 
partides sensibles i lligades a la inclusió i l’equitat s’han reduït de 
mitjana un 23%. Les retallades han arribat fins al 30% per a les ajudes 
de menjadors, extraescolars i educació compensatòria; les beques no 

Gràfic 6.
Variació relativa de la despesa educativa per programes i categories 
(2009-13) 

Font: Elaboració pròpia a partir de MECD (2015). Estadística del gasto público en educación. 
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universitàries s’han reduït un 24%; la desinversió ha estat d’un 21% 
en l’educació d’adults i d’un 19% per a l’educació especial o la despe-
sa educativa dels ajuntaments. Més enllà del fet que el 58% del volum 
absolut retallat recaigui en els sous docents, l’ajust relatiu que han 
patit les partides relacionades amb la inclusió i l’equitat ha estat su-
perior i ha afeblit la funció social i igualadora del sistema. 

Impacte de les retallades sobre l’equitat  
i els rendiments

La taula 6 presenta l’evolució de la despesa executada agrupant dife-
rents partides. El primer bloc agrupa les partides dels ensenyaments 
generals i de règim especial (idiomes, esports i artístics). El segon bloc 
agrupa les partides vinculades a la inclusió educativa i la igualtat 
d’oportunitats, on situem l’educació especial, la d’adults i la compen-
satòria, juntament amb els ajuts i beques de menjador, transport i 
extraescolars. També considerem la despesa educativa dels ajunta-
ments com a component d’aquest bloc. Per últim, agrupem la despesa 
en formació del professorat, en recerca educativa i en administració 
general. Cal advertir del volum considerable de despesa en adminis-
tració, que és el doble del destinat al País Basc i a Espanya. 

El 21% de l’ajust de 1.157 milions entre el 2009 i el 2013 correspon a 
les partides i els programes per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats, 
que sumen 248 milions d’euros desinvertits. És el resultat d’agregar la 
retallada de 177 milions per part dels ajuntaments i els 71 milions de 
totes les partides relacionades amb l’equitat i la inclusió. El gràfic 7 vi-
sualitza el decrement de les partides d’ajuts al transport (–18 mi lions), 
ajuts de menjador (–13 milions), ajuts en extraescolars (–6,8 milio ns) i 
educació compensatòria (–5,8 milions). Però cal afegir-hi també, com 
a partides per a la inclusió i l’equitat, les retallades patides tant a 
l’educació d’adults (a l’entorn dels 7 milions) com a l’educació espe-
cial (amb 20,5 milions menys). 
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Els 248 milions desinvertits en equitat i inclusió més els prop de 25 
milions evaporats de la formació permanent docent i de l’R+D en edu-
cació sumen un total de 273 milions, fet que suposa desarticular la 
part més sensible d’un sistema clarament infrafinançat en un context 
de crisi que ha multiplicat les necessitats socials. Les polítiques d’aus-

Taula 6. 
Evolució de la despesa pública executada a Catalunya (2009-13): en 
milions d’euros

2009 2010 2011 2012 2013

Ensenyaments 

Infantil i primària 2.500,4 2.425,8 2.337,5 2.090,3 2.012,6

ESO, batxillerat
i formació professional 

2.079,6 1.951,4 1.930,6 1.801,7 1.690,9

Ensenyaments de règim 
especial

89,8 79,9 80,2 59,5 55,7

Universitaris 1.538,7 1.588,7 1.538,3 1.433,3 1.408,4

Inclusió i equitat

Educació especial 109,8 95,8 91,9 93,9 89,3

Educació d’adults 31,3 29,7 27,9 25,0 24,5

Educació compensatòria 28,6 33,4 31,4 25,5 22,9

Menjador i transport 124,2 124,5 106,0 98,6 92,8

Extraescolars i afins 14,4 14,6 13,9 11,4 7,6

Despesa educativa dels 
ajuntaments

910,0 943,2 869,2 805,0 733,2

Professorat, recerca i administració

Formació del professorat 51,3 45,6 44,0 31,5 29,7

Recerca educativa 0,28 0,35 1,8 0,03 0

Administració educativa 327,7 402,6 330,1 239,7 242,9

Font: MECD (2015). Estadística del gasto público en educación.  
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teritat 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 infan-
til a Catalunya ronda el 30%, cosa que suposa una major vulnerabilitat 
per a 480.000 ciutadans menors de 18 anys.4 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 molt dura que s’ha multipli-
cat per cinc des del 2007. 

La transmissió generacional de la pobresa de pares a fills és més pro-
bable quan s’han retallat un 21% les partides d’igualtat d’oportuni-
tats. Reduir la inversió en els sectors més afeblits és tancar i endurir 
encara més el cercle de la pobresa, limitant les opcions de trajectòria. 
La recent classificació de les escoles de primària a Catalunya pel seu 
grau de complexitat socioeducativa ens posa de manifest:

4. L’informe Il·luminant el futur, de Save the Children (2015), també assenyala una 
taxa AROPE (exclusió + privació material) del 29,6% calculada amb la mediana de 
renda de Catalunya.

Gràfic 7. 
Despesa pública per a programes d’inclusió i equitat a Catalunya (2008-
2013): en milers d’euros

Font: MECD (2015). Estadística del gasto público en educación. 
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• que tan sols un 17,6% de l’alumnat entre 6 i 11 anys s’escolaritza 
en centres sense complexitat ni privació familiar;

• que un gran grup del 70% de l’alumnat assisteix a escoles de 
complexitat moderada amb diferents intervals de necessitats, i

• que un 12,4% dels alumnes assisteix a 434 centres d’alta com-
plexitat, pobresa i immigració, amb una gran concentració de 
necessitats. 

L’encariment dels costos ocults de l’ensenyament teòricament gratuït 
(en forma de llibres de text, materials, extraescolars, colònies, taxes, 
etc.) s’uneix al major empobriment de les famílies amb fills i amb la 
retirada del 21% del pressupost educatiu en equitat. Com que la Ge-
neralitat de Catalunya no ha dissenyat encara un pla integral contra la 
pobresa infantil ni un estudi de necessitats que ens permeti escalar 
les principals dimensions i grups-diana, ens movem en la penombra 
d’una realitat que sovint està coberta gràcies a l’assistencialisme d’en-
titats altruistes o de la solidaritat de les associacions de mares i pares. 

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. Tal com recollim en la taula 7, 
quasi el 60% dels alumnes d’infantil i primària a Espanya que tenen 
pares amb estudis bàsics són pobres. Com vam posar de manifest en 
el nostre estudi Educació i mobilitat social a Catalunya (2012), el factor 
pobresa redueix catorze 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 universi-
tària; 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 trajectòries educatives més llargues 
gràcies al capital cultural dels seus pares. 

No obstant això, resulta preocupant la major taxa de pobresa de fills 
en edat escolar amb pares universitaris a Espanya en comparació amb 
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la mitjana de la Unió Europea. Un indicador que augmentarà, atesa la 
precarització i els baixos salaris que afecten, cada cop més, els pares 
universitaris.

Taula 7. 
Menors en risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) 
segons edats i nivell educatiu dels pares (2013)

Espanya
Menors 6 

anys
(infantil)

De 6 a 11 
anys

(primària)

De 12 a 17 
anys
(ESO)

Pares amb estudis bàsics 59,2% 58,3% 53,5%

Pares amb estudis secundaris 29,6% 37,9% 36,2%

Pares amb estudis superiors 11,5% 14,0% 19,5%

Unió Europea
Menors 6 

anys
De 6 a 11 

anys
De 12 a 17 

anys

Pares amb estudis bàsics 65,2% 62,6% 60,1%

Pares amb estudis secundaris 32,7% 31,7% 32,5%

Pares amb estudis superiors 10,2% 10,4% 11,5%

Font: Save the Children (2015), a partir de l’ECV de l’INE (2013) i d’Eurostat.

Malgrat el major risc de fracàs escolar vinculat a la precarització familiar 
i les retallades en partides d’equitat, els resultats a primària i a l’ESO no 
es veuen tan afectats com podria semblar. A primària, la posada en 
marxa del Pla per a la Reducció del Fracàs Escolar 2012-18 comença a 
donar resultats esperançadors. El manteniment de la sisena hora en els 
434 centres d’alta complexitat i zones ZER, la posada en marxa d’audi-
tories 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 com-
petències 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 baixes puntuacions s’han reduït 19 punts, en llengua cas-
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tellana la reducció és de 14,5 punts i en matemàtiques, de 10 punts. 
Més significativa encara és la reducció de la bretxa que separa les 
puntuacions entre les escoles sense complexitat i les d’alta complexitat 
entre el 2013 i el 2015, tal com recull el gràfic 8. La reducció més apre-
ciable 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, en beques, en reforç docent 
i en innovació pedagògica als centres d’alta complexitat. 

Gràfic 8. 
Reducció de la bretxa de puntuació entre escoles de primària d’alta i de 
baixa complexitat a Catalunya (2013-15)
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Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2015).

A l’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 
autosuperar-se davant l’excés d’atur que amb raons de canvi pedagò-
gic i docent dels mateixos instituts:
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• la taxa de graduació a l’ESO ha millorat 7,8 punts i ha passat del 
72,8% el curs 2006-07 al 80,6% durant el curs 2012-13;

• a més, un altre 5,6% dels joves assoleix graduar-se en l’educació 
secundària d’adults i fa pujar la taxa total de graduació fins al 
86,2%, marcant una fita històrica mai aconseguida;

• entre els cursos 2007-08 i 2012-13, les taxes de repetidors han 
baixat 2,4 punts a primer d’ESO (i 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 (es queden en el 6,8%) i 2,6 
punts a quart d’ESO (s’han fixat en el 7,3%).

Gràfic 9. 
Evolució de les taxes d’escolarització per edats a Catalunya
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Font: MECD (2015). Sistema estatal de indicadores de la educación. 

La taxa d’escolarització als 17 anys marca al curs 2012-13 una nova fita 
històrica amb un 90,6%, és a dir, ha guanyat 13,4 punts respecte al curs 
2007-08. Per primer cop, Catalunya té més joves de 17 anys escolarit-
zats que Dinamarca (90,2%), França (89,2%) i 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), bo i assolint el 
màxim del 97,5%. Davant la perspectiva d’una llarga crisi sense opor-
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tunitats d’ocupació amb estudis bàsics, els joves continuen estudiant 
i esforçant-se més sense que s’hagin produït grans canvis didàctics i 
pedagògics als instituts. 

El mateix efecte retenció provoca que un 15% dels alumnes de primer 
any de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) abandonin al primer any, 
que, juntament amb el 8% d’abandonaments a primer de batxillerat, 
passen a formar part de l’abandonament prematur, tot i tenir graduada 
l’ESO. Aquest exemple constata com falla l’orientació educativa a l’ESO 
i com als joves que abans abandonaven els importa més estar matri-
culats que no pas ociosos. 

L’abandonament prematur entre els 18 i 24 anys s’ha reduït a Catalu-
nya fins al 22,2% al curs 2013-14, amb la qual cosa s’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 del 
País Basc, amb taxes de l’11,8% per als nois i 7% per a les noies, que 
ja quadren amb l’objectiu europeu 2020 de situar-ho per sota del 10% 
(Ministeri d’Educació, 2015a). 

Els resultats d’escolarització es deuen a un efecte retenció en el sis-
tema davant l’adversitat del mercat de treball. La retallada de 241 
mi lions en les partides d’equitat no fa sinó tensar i afeblir la capaci-
tat igualadora d’un sistema més desbordat, que acull 100.700 alum-
nes més. Una capacitat igualadora que requereix recerques-panel de 
trajectòries escolars per determinar l’impacte que han tingut les reta-
llades en l’equitat davant la graduació postobligatòria i universitària. 
Mentre no es determini aquest impacte, tota millora de resultats i 
d’equitat davant les noves titulacions l’hem d’imputar a l’efecte re-
tenció, sense saber si l’origen social en determina més o menys els 
resultats. 
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Propostes postcrisi: com reinvertir  
en educació 2015-2020 

Els modestos guanys en rendiments a la primària, a l’ESO i a la pos-
tobligatòria poden evaporar-se si es reactiva el mercat de treball, i 
incrementar l’abandonament sense titulació. D’aquí que els possibles 
guanys en eficiència com a efecte de la retenció escolar siguin fràgils 
si no s’articulen mesures per incentivar la continuïtat educativa dels 
col·lectius de major risc (alumnat immigrant i d’orígens familiars de 
renda baixa i baix capital cultural).5 

En l’índex d’equitat educativa i de coherència de la política educativa que 
ha elaborat Save the Children (2015), Catalunya apareix classificada amb 
unes polítiques més aviat modestes davant les potents polítiques que 
desenvolupa el País Basc. Certament, la suficiència de recursos que faci-
lita el concert basc ha possibilitat que el País Basc hagi retallat en edu-
cació quatre vegades menys que Catalunya i mantingui la inversió del 5% 
del seu PIB en educació. No cal emmirallar-nos amb casos tan allunyats 
com Dinamarca i Holanda, als quals no podrem apropar-nos si no canvia 
radicalment l’estatus polític i la sobirania financera de Catalunya. 

Un país europeu com Catalunya no pot projectar-se al futur dedicant tan 
sols un 2,8% del seu PIB en educació pública (2013). Si volem equipa-
rar-nos a la mitjana europea i assolir un 5,25% del PIB en educació, 
Catalunya hauria d’invertir-hi un total de 10.800 milions. Només en be-
ques universitàries, Catalunya hauria de duplicar el que inverteix ara i 
dedicar-hi 255 milions més. Si vol equiparar-se amb Dinamarca, hauria 
d’invertir 366 milions cada any en beques i fer gratuïtes les matrícules 
universitàries. Estem, doncs, a anys llum del que hauria de ser un siste-
ma potent i avançat d’igualtat d’oportunitats. De la mateixa manera que 
no tenim un sistema fiscal just i proporcionat de tall europeu. 

5. Recomanem la lectura del capítol 7, «Abandonament escolar prematur: més pull 
que push», de Miquel Puig.
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L’ambició d’una Catalunya moderna i més justa socialment ha de ser 
garantir la plena escolarització fins als 18 anys, fent un gran salt en la 
igualtat real d’oportunitats i de resultats. Tal com va pronosticar l’OCDE 
l’any 2000, les titulacions de doble clau als 18 anys que permeten 
inserir-se en el mercat de treball amb una qualificació reconeguda i 
alhora permeten continuar estudis superiors són el nou mínim educa-
tiu i cultural que més salvaguarda del risc d’atur i de vulnerabilitat 
social. L’ambició de Catalunya hauria de fixar-se a universalitzar titu-
lacions de qualitat i qualificadores fins als 18 anys, amb un sistema 
potent que estimuli la continuïtat educativa amb entrades, sortides i 
retorns flexibles. 

Falta molt camí per recórrer, atès que ara estem amb una taxa d’esco-
larització als 18 anys del 78,5%. La taxa d’abandonament masculí 
encara ha de baixar 17 punts per assolir l’objectiu europeu 2020  
(<10%). No podem caure en el cofoisme de creure’ns ser més efi-
cients que mai sense tenir la valentia de recuperar els 1.157 milions 
que hem deixat de gastar entre el 2009 i el 2013. Tampoc no hem de 

Taula 8. 
Coherència comparada de les pol ítiques d’equitat educativa
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deixar d’ambicionar un pla estratègic plurianual que ens apropi a un 
mínim del 5,25% del PIB dedicat a educació, que implicaria contractar 
més professionals, i no solament professorat, més beques, més pro-
grames de suport i més infraestructura socioeducativa. A part de fer 
gratuïta i universalitzar l’escola bressol (0-3) o reduir dràsticament les 
matrícules universitàries amb un sistema de finançament sostenible i 
amb una explícita funció social i equitativa de les universitats públi-
ques catalanes.6

Cal un consens reconstruït i sostenible al llarg del temps, més enllà de 
les visions partidistes i a curt termini, per repensar com ha de ser la 
reinversió en educació en el període 2015-20. En la difícil cruïlla política 
en la qual viu immersa Catalunya, es fa difícil assolir un pacte d’Estat 
per a la infància i l’educació amb l’horitzó 2020 en perspectiva. Ambi-
cionar un 5,25% d’inversió del PIB en educació implica canviar moltes 
pautes i inèrcies molt instituïdes i difícils de fer canviar. Per exemple, 
Catalunya continua mantenint una de les pressions fiscals més baixes 
d’Europa (31%), massa centrada sobre els treballadors i el consum 
directe i poc sobre les empreses i grans fortunes, fet que comporta una 
menor recaptació tributària i, de retruc, un pes modest de la despesa 
pública (39%). En canvi, Holanda, un dels països europeus més igua-
litaris, té una pressió fiscal del 38%, una despesa pública del 51% i 
una inversió en política social i educativa del 28% sobre el PIB. 

Les propostes de reinversió postcrisi tenen molt a veure amb l’esce-
nari polític, que avui està més ple d’incertesa que mai. Si Catalunya 
tingués unes estructures d’Estat que ens equiparessin amb Holanda, 
per exemple, voldria dir dedicar 19.000 milions addicionals cada any 
a les polítiques socials, de sanitat, d’ensenyament, d’universitats, de 
dependència i de tercer sector. També voldria dir disposar d’un siste-
ma fiscal més just que recapti més ingressos i els destini a una pre-

6. Recomanem la lectura del capítol 10, «El finançament de l'educació superior», de 
Francesc Xavier Grau.
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distribució més efectiva i a una redistribució més equitativa (Martínez-
Celorrio, 2015b). Caldrà veure com es resoldrà l’actual cruïlla 
polí tica-institucional, però, mentrestant, s’ha de consensuar entre el 
màxim d’agents socials i polítics com recuperar la desinversió acumu-
lada entre el 2009 i el 2013. 

La lenta però sostinguda recuperació pot fer créixer el PIB català un 3% 
en acabar el 2015, tal com pronostiquen diferents centres d’estudis 
(Cambra de Comerç o BBVA Research). La major disponibilitat d’ingres-
sos ha de facilitar la recuperació gradual de bona part dels 1.157 milions 
retallats en educació. Si apliquem un criteri leximin o el mateix princi-
pi de la diferència rawlsià per tal que els primers beneficiaris de la 
recuperació siguin els sectors, centres i alumnes més vulnerables, con-
vindria prioritzar l’ordre següent:

• En primer lloc, recuperar els 273 milions que corresponen a la 
suma de tots els programes d’igualtat d’oportunitats i d’equitat 
retallats (incloent-hi les partides que han deixat de fer els ajun-
taments), més els prop de 25 milions desinvertits en la formació 
permanent docent i l’R+D en educació. 

• La condició per injectar aquests 273 milions ha de ser el disseny, 
l’avaluació sistemàtica i la rendició de comptes, considerant l’in-
terès superior de generar impactes positius i tangibles per igua-
lar recursos i oportunitats entre escoles i alumnes, per tal que 
beneficiïn els barris i entorns de màxima complexitat i vulnerabi-
litat. 

• Això implicaria reorientar i repensar un sistema més eficient de 
formació docent orientat al canvi disruptiu i la innovació educa-
tiva dels currículums, per tal de canviar la forma tradicional de 
treballar i ensenyar. Implicaria la creació d’un Educa-LAB o servei 
obert per acompanyar i reforçar la innovació educativa, que avui 
està dispersa i sense recursos. 

• Això implicaria, alhora, assajar un nou sistema propi de beques 
i ajudes a l’estudi amb seguiment personalitzat, networking i 
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mentoria, a fi d’aportar guanys en capital social i relacional entre 
els alumnes més vulnerables i no tan sols aportacions monetà-
ries, que haurien d’augmentar en quantia (Martínez-Celorrio, 
2015a). 

• En segon lloc, recuperar els 85 milions en despeses corrents, 
manteniment i infraestructura, que han asfixiat el funcionament 
ordinari d’escoles i instituts. Els centres de moderada i alta com-
plexitat són els que han de guanyar més autonomia i suficiència 
financera.

• En tercer lloc, anar recuperant la pèrdua salarial del professorat 
i reactivar la contractació de nou professorat per fer front a la 
creixent demanda en educació infantil i, especialment, als 98.000 
nous alumnes incorporats a la primària i els ensenyaments se-
cundaris. Així, es podran anar abaixant les ràtios alumnes-profes-
sor o alliberar temps per al treball de coordinació i formació del 
professorat. 

Per últim, caldria adoptar un enfocament més globalitzador i interde-
partamental per dissenyar les pol ítiques educatives que ambiciona la 
Catalunya del 2020, tenint en compte els drets dels infants com a ori-
entació rectora. Per això, cal complir les recomanacions de l’Informe 
sobre els drets dels infants (2014), elaborat pel Síndic de Greuges, amb 
molts consells que no comporten grans inversions, però sí una major 
simplificació i coordinació institucional. La taula següent recull les re-
comanacions, les administracions que en són responsables i el grau 
de compliment, bo i classificant-les segons l’articulat dels drets dels 
infants.
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Taula 8. 
Recomanacions del Síndic de Greuges sobre els drets dels infants  
a Catalunya i grau de compliment de les administracions (2014)

Recomanació del Síndic Responsable
Grau de 
compliment

Assistència de l’Estat en el desenvolupament de l’infant (art. 18)

—  Garantir jurídicament la consideració de la 
pobresa familiar com a risc social infantil.

Administracions
públiques

Pendent

Dret a un nivell de vida adequat (art. 27)

—  Prioritzar la despesa social en polítiques 
d’infància i garantir que les restriccions 
pressupostàries no afectin aquest àmbit.

Benestar Social Pendent

—  Dissenyar un pla integral contra la pobresa 
infantil i un sistema integral de prestacions.

Benestar Social Pendent

—  Determinar la renda de suficiència econòmica 
per garantir l’accés de qualsevol infant als 
mínims establerts i crear una prestació 
específica condicionada a la renda per garantir 
ingressos mínims, d’acord amb l’Estatut 
d’Autonomia del 2006.

Benestar Social Pendent

—  Incrementar la inversió en ajuts de menjador 
escolar segons les necessitats socials i 
econòmiques, millorant l’equitat a tot el 
territori.

Ensenyament / 
consells 
comarcals

Parcial

—  Garantir l’obertura dels centres durant tot 
l’any, també en els períodes de vacances.

Ensenyament / 
ens locals

Parcial

—  Reallotjar les famílies amb infants a càrrec que 
resideixen en assentaments de famílies gitanes 
i que viuen en condicions molt precàries.

Ensenyament /
Salut / Benestar 
/ ens locals

Parcial

Dret a ser escoltat (art. 12)

—  Fomentar l’establiment d’òrgans de 
participació i òrgans consultius integrats per 
infants i adolescents, tant en l’àmbit local com 
en d’altres.

Administracions
públiques

Parcial

Protecció contra tota forma de violència (art. 19)

—  Instaurar programes específics de prevenció 
contra situacions d’abús sexual i maltractament 
d’infants i adolescents en centres.

Administracions
públiques

Pendent
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Recomanació del Síndic Responsable
Grau de 
compliment

Infants amb discapacitats (art. 23)

—  Garantir l’accés dels infants amb discapacitat a 
les escoles bressol, al lleure i als serveis de 
menjador en igualtat de condicions.

Ensenyament Pendent

—  Reforçar i implantar els dispositius i programes 
USEE, CREDA, CEE i CIAP per mantenir la 
cobertura d’atenció i la qualitat de servei.

Ensenyament / 
Benestar Social

Pendent

Dret a l’educació (art. 28 i 29)

—  Desenvolupar un nou decret d’admissió 
d’alumnat amb nous instruments per combatre 
la segregació.

Ensenyament Pendent

—  Reforçar les funcions de les oficines municipals 
d’escolarització per assolir la distribució 
equitativa de l’alumnat als centres.

Ensenyament /
ens locals 

Pendent

—  Desplegar la LEC per assegurar l’equitat i 
l’efectiva gratuïtat dels ensenyaments, garantir 
el caràcter no lucratiu i la voluntarietat de les 
activitats complementàries, i regular les ajudes 
per accedir-hi.

Ensenyament Pendent

—  Desenvolupar actuacions específiques per 
evitar que alumnes en centres concertats 
sol·licitin un canvi de centre per raons 
econòmiques.

Ensenyament Pendent

—  Planificar els centres pendents de construcció/
reforma, bo i prestant una atenció especial als 
centres amb més concentració de necessitats.

Ens locals /
Ensenyament

Pendent

—  Garantir una oferta suficient de places 
públiques d’escola bressol als municipis, 
específicament on hi ha forts desequilibris 
entre oferta i demanda.

Ens locals /
Ensenyament

Pendent

—  Regular les activitats complementàries i 
garantir l’accés en igualtat d’oportunitats, 
d’acord amb la LEC (Llei d’educació de 
Catalunya 12/2009, de 10 de juliol) i el Decret 
198/1987, de 19 de maig.

Ensenyament Pendent
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Recomanació del Síndic Responsable
Grau de 
compliment

—  Desplegar la regulació del lleure educatiu, amb 
una atenció especial als aspectes que 
n’assegurin l’equitat i la qualitat.

Ensenyament / 
Benestar Social 

Pendent

—  Mantenir i incrementar l’esforç en subvencions, 
programes i ajuts per assegurar al màxim la 
igualtat d’oportunitats en el lleure educatiu.

Ensenyament / 
Benestar Social 

Parcial

Font: Síndic de Greuges (2014).
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