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Ahir 4 de juliol, es va celebrar al Cercle d’Economia a Barcelona, per part de La Fundació 
Jaume Bofill i la Direcció de la OCDE, l’acte de presentació de l’informe de la OCDE Trends 
Shaping Education 2013.  

Els ponents Tracey C.Burns, Alfons Cornella i Joan Subirats, presentaren el contingut de 
l’estudi i la seva visió com a experts, permeten que els que estàvem a la sala o en streaming, 
féssim una reflexió professional i personal sobre l’evolució educativa del passat i del futur. 

Observant les dades que Tracey C. Burns va mostrar i explicar amb deteniment, es podia 
observar com l’èxode rural cap a les ciutats ha estat una dinàmica mundial en els darrers 50 
anys. 
 
Val a dir que les generacions amb familiars que han fet aquesta migració buscant noves 
perspectives de futur i un posicionament laboral per millorar les seves condicions de vida, ens 
demostra que les gràfiques cobren sentit dins la realitat, deixant de banda que només es tractin 
de xifres.  

Potser els nostres fills i filles, o bé els actuals alumnes que pugen, visquin aquesta migració des 
d’una altra punt de vista, ja que a l’actualitat sembla que la història es repeteix. L’existència 
d’un fenomen social emergent que migra cap altres països, tant a Europa, com als EUA, o de  
Llatinoamèrica, buscant aquest reconeixement laboral, la millora de les condicions de vida i,  
noves oportunitats que el nostre Estat no permet mentre estiguem dins l’espiral de crisi.  

Alfons Cornella, planteja un dels pilars fonamentals de l’educació i que ja en el segle XIX va fer 
escola: donar pas a l’experimentació i desenvolupar l’autonomia. Dos grans termes que fan 
reflexionar sobre el nostre paper com a agents educatius, i sent conceptes que es veuen retrets 
per les tendències escolars a fer classe per complimentar els objectius administratius.  

Cal pensar que formem a persones, que han d’evolucionar a una velocitat que fa por, sent 
important que estiguin preparats per evolucionar de forma constant. Són alumnes empesos per 
la corrent socioeconòmica, afrontant nous reptes i dificultats.  

Podem dir que les noves generacions no es poden permetre el luxe d’esperar els resultats, 
d’estar asseguts a la cadira escoltant o no al professorat. Són ells mateixos els que han de 
construir el seu propi coneixement, investigar, estar alerta de les novetats i formar part d’aquest 
sistema que tendeix a canviar tant ràpidament. Són protagonistes i responsables d’aprendre i de 
llaurar un futur. 

Cornella, ens recorda que l’autonomia i l’experimentació, no només es desenvolupen dins 
l’àmbit escolar, sinó que traspassen les parets i tenen cabuda fora del sistema educatiu formal.  

Juguen un paper fonamental les noves tecnologies, plantejant la influència directa que suposen 
dins l’educació, però també dins l’evolució social i laboral. Cal donar pas a una educació que 
consideri obrir portes internacionals i estar en un món cada vegada més connectat. 

Les noves tecnologies permeten l’experimentació, l’autonomia, la recerca individual i en grup, 
la visualització de noves perspectives de futur, la comprensió dels fenòmens econòmics, socials 
i laborals, i com no, el compartir coneixements a nivell mundial. 

Joan Subirats, sota el meu punt de vista, va plantejar la fórmula educativa d’avui que té efecte 
de retruc en el futur: autonomia + igualtat + diversitat.  
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Quan planteja la paraula igualtat, és cert que està enfocada cap a la igualtat d’oportunitats, però 
sota el debat d’homogeneïtat si o no. De fet, va ser un dels punts tractats al torn de preguntes:  
ens hem de plantejar si la igualtat significa fer tots el mateix en un sistema educatiu, o bé, tendir 
a l’especialització de les escoles. 

Es tracta d’una perspectiva que ja altres països desenvolupen, de manera, que redueix la 
tendència a desprendre’s del sistema educatiu, sent autònoms en la seva decisió, a més 
d’investigar sobre les pròpies oportunitats de futur.  

Investigació va ser una de les paraules més utilitzades per Joan Subirats, que mostrava la 
importància que té fomentar la recerca més enllà de publicar resultats a les revistes, per tal que 
l’alumnat construeixi coneixement i, no pas fer una simple transmissió del saber entre agents 
educatius. A  través potser, d’un aprenentatge significatiu i amb base a una autonomia en la 
recerca, permet que assimilin el que estan aprenent, permeten que l’alumne desperti aquesta 
curiositat per seguir sabent sobre el seu entorn i, sobre entorns internacionals.  

Es tracta de poder fer útil l’aprenentatge, i deixar de banda la pregunta que es fa l’alumnat  
d’avui: “Per què em serveix el que estudio?” Una pregunta molt crua que és un atac directe 
sobre la forma de com construir el coneixement dins i fora de les aules.  

La pregunta, ens fa pensar com a professionals, familiars o com a societat: Realment els estem 
ajudant a aprendre, o bé, simplement hem parlat en veu alta, escolti qui ens escolti? Es tracta de 
valorar si els continguts han de ser, en comptes de preguntar-nos si ens són d’utilitat? 

Finalment, durant el torn de preguntes, preocupava la tendència a culpar a les escoles pel fracàs 
educatiu, en quant a únic responsable. Davant el debat sobre aquesta qüestió, es demanda una 
co-responsabilitat, en el que tots els membres de la comunitat educativa en són responsables 
dels errors comesos, i de la falta de perspectiva de futur en quant a l’educació de les noves 
generacions.  

La socialització no parteix d’un esperit en que tots pensem i fem de forma calcada, sinó que la 
socialització és enriquidora si cada un és diferent al del costat, aportant coneixements que li fan 
falta. Així doncs ens trobem d’avant una educació compartida, que es construeix entre tots.  
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