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Els autors d’aquest anuari han posat en comú les seves reflexions i pro-
postes envers un context de crisi global i les seves manifestacions educa-
tives la transcendència dels quals és encara difícil de mesurar, però que 
han marcat ja un abans i un després en la consciència col·lectiva.

Són reflexions fetes en plena crisi, durant l’estiu del 2020, en un moment 
en què cal revisar el tancament del curs passat i preparar-se per a un curs 
2020-2021, on continuaran vigents els riscos de la pandèmia, amb la 
suma dels efectes econòmics, socials i de salut acumulats.

El debat dut a terme entre els autors i autores ha encadenat dues pre-
guntes:

1. Quina ha estat per ara la resposta del sistema educatiu a l’impacte 
de la covid-19? 

2. Quina resposta hauríem d’articular com a ecosistema educatiu?

Exposem a continuació les conclusions principals envers aquestes 
 preguntes.
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Quina ha estat per ara la resposta del sistema 
educatiu a l’impacte de la covid-19?

La situació de pandèmia, l’estat d’alarma, els diferents graus de confina-
ment i les mesures de distanciament físic han estat una «prova d’estrès» 
excepcional per al sistema educatiu escolar i extraescolar.

El canvi sobtat en les condicions d’educabilitat mostra blanc sobre negre 
les costures del sistema tal com està construït i la capacitat que té d’acom-
plir la seva missió educativa en condicions adverses. Alhora, la situació 
ofereix una oportunitat de distanciament crític d’allò que s’ha donat per 
descomptat, que pot ajudar a veure amb més claredat quin sistema edu-
catiu necessita la nostra societat i com aquest sistema pot ser motor —i 
no remolc— de la recuperació social.

Pel que fa a l’educació formal, representada per la institució escolar, és 
remarcable com la pèrdua de la presencialitat i de localització en els edi-
ficis escolars ha posat a prova el nivell de maduresa dels entorns no pre-
sencials d’aprenentatge desplegats per l’escola i, més important encara, 
el grau de fortalesa dels vincles entre l’escola i els alumnes i les famílies.

Pel que fa als entorns no presencials d’aprenentatge, rarament estaven 
integrats en la rutina escolar. El fet d’improvisar entorns i metodologies 
no presencials durant el confinament ha topat amb la barrera de la «bret
xa digital», que s’ha manifestat en tota la seva profunditat.

Les administracions públiques —locals i supralocals— han fet durant el 
confinament una inversió considerable en dispositius electrònics i con-
nectivitat per solucionar la part material d’aquesta bretxa.

Tanmateix, la bretxa és molt més difícil i lenta de compensar en la 
seva dimensió competencial, ja que encercla bretxes cognitives, d’hà-
bits, d’autonomia, d’acompanyament familiar, de domini de la llengua 
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vehicular escolar i de condicions d’aprenentatge dins la llar. Aquesta 
bretxa competencial s’ha fet especialment punyent en els centres d’alta 
complexitat.

Si la bretxa digital ha dificultat la posada en marxa i l’eficàcia d’entorns 
virtuals d’aprenentatge, la feblesa del vincle entre els docents i l’en
torn social i familiar ha dificultat la col·laboració efectiva entre agents 
educadors.

D’una banda, el treball en xarxa entre el personal docent de les escoles i 
instituts amb els professionals de l’entorn dels centres oberts, dels ser-
veis socials, educadors de casals i altres activitats no formals no sempre 
existia i ha dificultat la protecció conjunta de la infantesa en risc en 
un moment en què calia més que mai. 

Encara més determinant ha estat el vincle amb l’entorn familiar, im-
prescindible per facilitar els aprenentatges dins la llar i procurar unes 
condicions de benestar que facin viable l’aprenentatge.

La institució escolar ha marcat tradicionalment una relació asimètrica 
amb les famílies, en què les mateixes famílies són les que han d’apro-
par-se i adaptar-se a la cultura escolar, mentre que en molta menor me-
sura els docents s’apropen a l’entorn familiar dels seus alumnes, malgrat 
que aquest entorn familiar sigui el principal determinant dels itineraris i 
desigualtats educatives que es pretenen compensar des de l’escola.

La suspensió indefinida de les classes presencials durant el confinament 
va deixar com a única opció traslladar l’activitat escolar a les llars dels 
infants via telemàtica. Per primera vegada, s’obria una finestra entre l’es-
cola i l’espai domèstic dels alumnes.

Aquesta circumstància ha significat per a molts docents una ocasió 
 única per conèixer els seus alumnes en el seu hàbitat familiar, i, en 
el cas dels infants amb menys edat, ha comportat haver de mantenir una 
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 comunicació més fluida amb les famílies, que necessàriament havien de 
fer un acompanyament escolar des de casa. En la mesura que s’ha creat 
aquest vincle, els docents han pogut contribuir també a la cura i atenció 
emocional dels alumnes.

Per a molts docents, entrar en contacte amb el medi familiar ha estat un 
dels efectes més positius del confinament, ja que els ha permès com-
prendre millor les condicions de vida dels seus alumnes i les possibili
tats i/o barreres d’aprenentatge que tenen al seu abast.

Al seu torn, per a moltes famílies també ha estat molt valuós poder conèi-
xer i implicar-se més directament en l’educació escolar dels seus fills i 
filles, perquè han comprès millor les dinàmiques escolars i han assolit 
un empoderament més gran en el seu rol d’acompanyament.

Tanmateix, la comunicació i el vincle entre docents i família-alumne 
 durant el tancament de les escoles no sempre s’ha aconseguit. Es calcula 
que s’ha perdut el contacte amb aproximadament un 15 % de l’alum
nat dels centres catalans, en part per la bretxa digital mencionada, però 
també perquè els vincles previs eren massa febles. En altres casos, s’ha 
pogut establir un cert contacte, però que ha estat insuficient per assolir 
els resultats educatius esperats. 

L’alumnat NESE ha estat un dels grans perjudicats de la feblesa dels 
vincles entre família i escola, i de la poca consolidació de les tecno
logies digitals en el projecte educatiu de centre, de manera que les desi-
gualtats educatives s’estan accentuant durant aquest període.

A més dels dos factors anteriors —entorns digitals d’aprenentatge i vincle 
entre escola i família—, la resposta de les escoles i instituts ha estat desi-
gual per més raons.
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El lideratge de l’equip directiu del centre ha comportat diferents mane-
res d’interpretar i aplicar l’autonomia de centre. Mentre que alguns 
equips directius han supeditat la seva acció a disposar d’instruccions 
concretes des del Departament d’Educació, i han exigit per a això direc-
trius clares que no acaben d’arribar; d’altres han considerat que la seva 
autonomia de centre els permetia concretar per si mateixos unes direc-
trius genèriques, si bé aquesta interpretació autònoma ha donat lloc a 
respostes dispars en nom del mateix dret a l’educació.

A més a més, el diferent lideratge de l’equip directiu de centre es tradueix 
en equips de treball desigualment cohesionats i desigualment capa-
ços de compartir criteris i donar-se suport mútuament. El grau d’unitat 
pedagògica entre el cos docent ha quedat en evidència a través de l’edu-
cació telemàtica i ha facilitat la implicació dels alumnes quan era eleva-
da, però ha  causat confusió, incoherència i desafecció en l’alumnat quan 
era baixa. 

Finalment, i molt important, el model pedagògic del centre s’ha traduït 
en propostes molt diferents a l’hora de traslladar l’aprenentatge escolar 
a les llars. En aquest sentit, destaquen tres grans tipus de resposta.

D’una banda, aquells centres que han traslladat a la llar les maneres 
de treballar pròpies de cada centre o docent. Aquí podríem diferenci-
ar dues alternatives, en funció de la cultura i el projecte de cada escola: 

• Les escoles que han intentat replicar per vies telemàtiques el 
desenvolupament d’una classe «ordinària», basada en metodo-
logies transmissores i un currículum organitzat per disciplines. 
L’èxit d’aquest sistema ha depès molt de l’acompanyament i mitjans 
familiars que tenia cada infant a casa per reproduir aquest model 
d’aula tradicional.

• Les escoles que han fomentat a la llar l’assoliment de com
petències curriculars a través de metodologies actives, com és 
el cas de  projectes globalitzats, reptes, treball cooperatiu entre 
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alumnes, propostes gamificades, etc. Aquest sistema ha funcionat 
bé quan l’alumnat ja tenia assolits una autonomia i un domini dels 
entorns virtuals prèviament al confinament. Tanmateix, els recur-
sos i l’acompanyament a la llar han estat també determinants.

D’altra banda, trobaríem aquells centres que han partit de l’infant i de 
l’interès per conèixerne la situació, les barreres i oportunitats dife
rencials que els ofereix el seu entorn domèstic i familiar, i han traçat 
un itinerari personal d’aprenentatge que es va tutoritzant i desplegant 
amb la col·laboració de familiars i d’altres educadors en alguns casos, i 
que cerca que l’alumne faci aprenentatges contextualitzats en el seu en-
torn de vida i posi en valor els seus recursos. Aquest sistema suposa pri
oritzar «el subjecte» de l’aprenentatge, per sobre dels continguts del 
currículum.

Quant a l’educació no formal, difícilment es pot generalitzar sobre una 
enorme varietat de recursos i iniciatives que no depenen d’una ad-
ministració reguladora ni disposen, en molts casos, d’òrgans de coordina-
ció o generadors d’un treball en xarxa. Algunes de les activitats s’han 
perdut, i d’altres s’han adaptat a la no presencialitat o l’han recuperada 
tan aviat com han pogut en la mesura del possible.

Amb tot, l’oferta extraescolar vinculada a les AMPA i al temps no lectiu 
de les escoles és un dels segments d’educació no formal que més peri
lla el curs vinent, atès que, justament, és un tipus d’oferta que contribu-
eix a fer accessibles aquestes activitats des del punt de vista econòmic i 
territorial.

El paper connector, mobilitzador i de suport dels ajuntaments en-
vers l’oferta no formal dels municipis és quelcom també dispar, i ha mar-
cat desigualtats, per exemple, en les opcions de casals d’estiu de les quals 
han pogut disposar els infants recentment.
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Quina resposta hauríem d’articular  
com a ecosistema educatiu?

Es desconeix encara quin serà l’impacte a llarg termini de la situació que 
estem vivint en les trajectòries educatives dels infants i adolescents; no 
només pels efectes de pèrdua d’aprenentatges que s’hagin pogut produir 
durant el funcionament no presencial dels centres educatius, sinó, tam-
bé, per la crisi econòmica que s’està desencadenant.

La proposta educativa que caldria articular d’ara endavant ha de tenir un 
doble enfocament, un situat en el curt termini i un altre en el llarg 
termini, de manera que les actuacions de xoc siguin ja esglaons d’una 
transformació educativa des de fa temps desitjable i sobre la qual s’ha 
aconseguit un ampli consens social.

A curt termini, és fonamental preparar amb especial cura l’entrada 
del curs 20202021. Un curs, que, com dèiem, no pot plantejar-se com 
una simple represa després d’un llarg parèntesi, sinó com un curs on cal-
drà treballar les vivències i aprenentatges excepcionals que cada infant 
ha acumulat durant aquests darrers mesos.

És moment de recuperar i reivindicar la presencialitat com a condició 
sine qua non de l’educació. Al marge del desenvolupament que es faci 
d’entorns d’aprenentatge telemàtics —d’altra banda, totalment impres-
cindibles— queda clar que una presencialitat de qualitat és i continu
arà sent irrenunciable. Per recuperar aquesta presencialitat cal un 
exercici de confiança i cooperació entre els diferents elements del siste-
ma; per començar, entre les escoles i el departament d’Educació.

Sembla evident, d’altra banda, que ens encaminem cap a un model edu
catiu híbrid, on l’educació presencial i telemàtica estan destinades a 
com plementar-se i potenciar-se mútuament. El desenvolupament d’en-
torns d’aprenentatge digitals, però, no pot anar deslligat d’un debat sobre 
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l’estratègia pedagògica específica que volem activar a través d’a
quests entorns. El desenvolupament de la competència digital d’alum-
nes, famílies i professorat passa, per tant, a ser un objectiu prin cipal i, 
com sabem, va molt més enllà de fer accessibles dispositius electrònics i 
connexió a Internet.

Des del punt de vista de les administracions públiques locals i supra
locals, cal tenir en compte l’impacte de la crisi econòmica per evitar-ne 
els efectes d’exclusió educativa, i garantir la cobertura (o gratuïtat) del 
material i les sortides escolars, l’accés a extraescolars i al menjador esco-
lar i, en general, mantenir el compromís d’augmentar la inversió en edu-
cació. Tot i així, la inversió educativa no tindrà l’efecte desitjat si no 
s’acompanya de polítiques econòmiques i socials de gran magnitud, ca-
paces de garantir la protecció de les famílies i facilitar la inserció laboral 
de la població activa.

En el cas dels centres d’alta complexitat, cal un pla d’actuació específic, 
amb plantilles reforçades que abordin el benestar social i emocional, i la 
salut dels alumnes.

Finalment, és imprescindible que els claustres educatius de les escoles i 
instituts facin una avaluació concisa del que ha funcionat i no ha fun
cionat durant el temps de no presencialitat i que replantegin el seu 
projecte educatiu de centre a la llum d’aquestes reflexions. Des del 
Departament d’Educació, Serveis Territorials o les inspeccions es pot 
 afavorir aquesta reflexió aportant pautes, però és un exercici que qualse-
vol direcció de centre ha de liderar per iniciativa pròpia. L’autonomia de 
centre passa sobretot per liderar un procés de millora continuada de la 
proposta pedagògica i del treball en equip entre el personal docent i edu-
cador. En aquests moments, és fonamental aquest lideratge, i cal anar 
més enllà d’una funció de direcció administrativa dels centres.
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A mitjà termini, i des de la perspectiva de la nova ecologia de l’apre
nentatge, defensada al llarg d’aquest anuari, surten reforçats dos 
 missatges que poden ser activats a curt termini i que tenen com a 
comú denominador la necessitat d’una obertura més gran dels cen
tres educatius:

• Obertura a l’entorn: les escoles i instituts tendeixen a funcionar 
tancades en si mateixes i de manera aparentment autosuficient. La 
rígida regulació administrativa dificulta, sens dubte, un funciona-
ment més obert i fluid amb l’entorn. Tanmateix, l’aïllament suposa 
per al sistema escolar un risc cada cop més gran d’obsolescència. La 
innovació i els aprenentatges significatius succeeixen, en bona 
part, fora dels centres educatius, en l’entorn territorial, virtual i fa-
miliar, i no aliarse amb aquests contextos resta rellevància so
cial i educativa a l’escola. La resiliència als canvis i el potencial 
educador de l’escola depèn de poder estendre la seva capacitat d’ac-
ció a través d’altres actors i recursos d’aprenentatge, establint un 
treball en xarxa conjunt. D’aquesta manera, el sistema escolar po
dria esdevenir un sistema educatiu en sentit més ampli. L’am-
pliació del capital social de les escoles i instituts hauria de 
prioritzar, en primer lloc, els actors amb qui pot assolir una 
protecció i promoció més grans de la infantesa més vulnerable. 
El confinament ha fet evident que l’acció concertada entre escola i 
entorn per vetllar pels infants és feble, fins al punt que hi ha infants 
dels quals s’ha perdut el rastre. Les administracions locals tenen 
en aquest punt un paper igual de rellevant que les escoles i insti-
tuts, i cal que afavoreixin un entorn ric en oportunitats educatives 
accessibles, vetllin per donar una dimensió comunitària a aquestes 
oportunitats i facilitin el treball en xarxa entre agents educatius de 
l’àmbit formal i no formal. Els plans educatius en clau territorial i 
comunitària (360, d’entorn o de ciutat) són eines que cal activar.
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• Obertura al subjecte: és a dir, fer de la personalització de l’apre-
nentatge la principal proposta pedagògica. La personalització obli-
ga a practicar un gir copernicà, de manera que el nucli al voltant 
del qual es prenen les decisions deixa de ser el currículum i passa a 
ser el subjecte de l’aprenentatge, és a dir, l’infant. Aquest gir obliga 
a reforçar la figura del tutor en la seva funció de coneixedor di-
recte de l’alumne i del seu entorn de vida, d’orientador i facilitador 
d’oportunitats educatives i de promotor de les capacitats específi-
ques de cadascun. De la mateixa manera que una família actua com 
un hub que catalitza i distribueix oportunitats educatives per als 
seus fills i filles a partir del coneixement que té de cadascun d’ells, 
l’escola pot també desenvolupar un paper de hub distribuïdor 
d’oportunitats per als seus alumnes. Aquesta és la manera més 
efectiva de reduir, avui, la desigualtat educativa. 

 L’obligatorietat de treballar en grups estables reduïts durant el 
curs vinent per evitar els contagis és una ocasió única per reva
loritzar la funció tutora, reforçar el vincle dels tutors amb cada 
alumne i relligar els aprenentatges a un subjecte les capacitats i ba-
gatge particulars del qual es posen en valor.

 



Les col·laboracions recollides en aquest Anuari 2020, a càrrec de 
deu experts coordinats per César Coll i Bernat Albaigés, aborden 
alguns dels desafiaments educatius més punyents que compartim 
amb els països del nostre entorn. I ho fan partint de la realitat del 
sistema educatiu català, de les seves fortaleses i febleses. D’acord 
amb aquest plantejament, els continguts s’organitzen en dos blocs. 
El primer revisa els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a 
Catalunya. La revisió posa de manifest que, malgrat els esforços que 
s’han fet i els avenços assolits, el nostre sistema educatiu té encara 
assignatures pendents: estancament de les trajectòries educatives i 
abandonament, bretxa digital, desigualtats d’accés a l’educació 0-3 
anys i al lleure, o dèficits en la cobertura de beques i en la despesa 
educativa, entre d’altres. Partint d’aquesta realitat, en el segon bloc 
de l’Anuari, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels 
desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema 
educatiu capaç de satisfer les necessitats d’aprenentatge de l’alum-
nat en aquestes primeres dècades del segle xxi: innovació educativa, 
noves necessitats d’aprenentatge, temps i espais educatius, forma-
ció docent, TIC, equitat. Un darrer capítol, a càrrec dels directors de 
l’Anuari, esbossa un seguit de propostes per afrontar i superar tant les 
febleses i mancances que arrossega el nostre sistema educatiu com 
els nous desafiaments a què s’enfronta. Finalment, s’hi inclou una 
addenda amb la relatoria del debat mantingut pels autors el juliol del 
2020 sobre les conseqüències educatives de la crisi de la covid-19.
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