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L a F u n d a c i ó J a u m e B o f i ll treballa en una mitjana de 50 projectes l’any a l’entorn de l’educació.
Les nostres principals aportacions prenen la forma de publicacions, vídeos i esdeveniments de discussió i debat.
Amb aquesta publicació digital hem volgut transcendir la multitud d’activitats i treballs que posem a l’abast del
nostre públic, per formular-nos una sola pregunta, al meu entendre, molt rellevant: què hem après de l’educació?, què hem après del que ens ha dit el gran nombre d’experts que ens han assessorat, que han investigat i
que hem reunit per debatre sobre els principals reptes educatius de la societat catalana d’avui i de demà?
En aquesta publicació oberta, que anirem ampliant a mesura que fem nous aprenentatges, ens preguntem pel
què hem après: identificant les preguntes motor que han inspirat la nostra activitat, presentant el context social
i educatiu que justificava les nostres actuacions i donant resposta amb resultats de recerca, amb propostes i
amb les idees força de totes les persones amb qui hem col·laborat.
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“ Hem d’abandonar el dilema entre jornada contínua i jornada partida per poder avançar
capa a un model educatiu ajustat als reptes actuals. L’experiència d’altres països ens mostra
que és possible fer-ho amb una jornada escolar que conclou a mitja tarda i en què s’integren
aprenentatges formals i no formals en col·laboració amb l’entorn socioeducatiu.”
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Elena Sintes (sociòloga i autora de l’informe)
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28 És l’escola a temps complet una experiència d’innovació propera a les
necessitats actuals?
Projecte:

Escoles a temps complet
Anàlisi d’experiències d’escoles a temps complet tant a Catalunya com a escala internacional. Aquesta anàlisi haurà de permetre conèixer els objectius amb què s’han implementat,
les seves principals característiques organitzatives i els resultats que s’han obtingut, i
valorar les condicions d’aplicabilitat a Catalunya.
Equip del projecte:

Mònica Nadal i Elena Sintes (directores/coordinadores).

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’estudi “A les tres a casa?” mostrava com la compactació de la jornada escolar contínua
pot agreujar les desigualtats educatives i dificulta la conciliació entre els horaris escolars i
els familiars. Per contra, a escala internacional es constatava l’emergència de nous criteris
d’organització escolar amb la progressiva substitució de la jornada contínua per nous models d’organització basats en el concepte d’escola a temps complet.

Espanya, amb
una mitjana de

875

Objectius de l’educació a temps complet

hores anuals
en la primària i

en la secundària, se
situa per sobre de la
mitjana de l’OCDE,
on es dediquen

791
907

hores a primària i

Innovació

Aquestes experiències també demostren que si els programes estan ben implementats
resulten útils per abordar les deficiències i desigualtats de rendiment acadèmic. A més,
els programes després de l’escola produeixen beneficis relacionats amb la vida personal,
social i acadèmica dels infants i joves com ara en autoconfiança i autoestima, vinculació
amb l’escola o desenvolupament d’habilitats socials.
El canvi de cultura escolar que suposa el pas cap a un model d’escola a temps complet
requereix la participació de diferents agents i també la cooperació entre ells. S’ha comprovat que els sistemes educatius més efectius són aquells en què es construeixen xarxes
cohesionades per oferir diferents oportunitats d’aprenentatge i en què el lideratge escolar
és compartit.

Propostes:
L’organització del temps escolar (sessions lectives, grandària dels grups, durada del dia
escolar, dels descansos i de les vacances) s’ha d’adequar millor a la capacitat i les necessitats dels alumnes. Això implica reorganitzar el funcionament dels centres, incorporar aprenentatges no presencials i no formals i personalitzar l’aprenentatge i el suport addicional.
L’escola a temps complet no consisteix només a ampliar el temps que l’alumnat dedica a
les activitats lectives sinó a concebre l’espai escolar des d’una perspectiva holística, integrant el temps lectiu i no lectiu, buscant la implicació de l’entorn socioeducatiu a l’escola,
i desenvolupant noves pràctiques en el marc de la societat de la informació i la cultura
digital.

Equitat i igualtat
d’oportunitats
educatives

1.050

L’anàlisi de les experiències internacionals mostra que una jornada escolar que conclou
a mitja tarda i en què s’integren aprenentatges formals i no formals, treball conjunt del
professorat amb altres agents socioeducatius i activitats escolars dins i fora de l’escola
respon millor als reptes socials actuals garantint, alhora, un major benestar per als infants
i adolescents.

Espanya és un dels
països amb calendaris
escolars més curts,
amb

176

dies lectius a l’any.
Corea, Dinamarca,
Mèxic o el Japó
superen els

200

dies d’escola anuals

El 2012

6 de 10

infants de 3 a 14 anys
feien algun tipus
d’activitat extraescolar
esportiva i

4 de 10
feien activitats
no esportives

Documents de referència:

Més i millor temps per
aprendre? Cap a un nou
model d’escola a temps
complet i educació compartida

Qualitat
Educació a
temps complet

Escoles a temps
complet. Cap a un model
d’educació compartida
ALIANCES:

Entorns
d’aprenentatge

Funció social
de cura
Més i millor temps per
aprendre?

a secundària
Font: Escoles a temps complet. Cap a un model d’educació compartida
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“ Quan un equip docent té un objectiu comú i es converteix en una comunitat de pràctica,
pot traspassar els murs i convertir-se en un referent en el seu entorn, de bracet de la seva
institució partner.”
David Vilalta (coordinador de l’equip de formadors del programa Magnet)
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27 Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?
Projecte:

Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu
A partir de l’anàlisi del model de les magnet schools dels Estats Units, s’ha desenvolupat
un programa a Catalunya que promou la innovació en els centres educatius a través d’aliances amb institucions culturals i científiques de referència. Actualment s’està realitzant
una prova pilot en set centres educatius, sis escoles i un institut.
Equip del projecte (2013-2014):

Roser Argemí (directora/coordinadora); Francesc Alamon, Pere Arcas, Elisabetta Broglio,
Victòria Carbó, Xavier Carrera, Tonina Cerdà, Jordi Coidures, Jorgina Domingo, Teresa Esquirol, Dimas Fàbregas, Estefania Figueras, Estanislau Fons, Xavi Geis, Jordi Graell, Yolanda Jolis, Francesca M. Majó, Maria Masip, Ariadna Miquel, Alejandro Montes, Pep Oriol,
Carme Pablo, Lídia Pàmies, Lluís Parcerisa, Montserrat Payés, Jordi Safont, Aina Tarabini-Castellani, David Vilalta i Elisabet Zaplana.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La segregació escolar existent en el sistema educatiu català posa en risc l’equitat educativa i la cohesió social. L’experiència de les magnet schools americanes ha demostrat la
seva utilitat per combatre la segregació sociocultural. Prenent les magnet com a referència, s’ha impulsat un programa d’acompanyament a centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador capaç de generar interès en les famílies de l’entorn.

Dissenyar una oferta escolar atractiva i distintiva és una estratègia efectiva per lluitar contra la segregació escolar. A través de la innovació pedagògica les famílies se senten atretes
per a escollir un centre educatiu, amb la qual cosa s’aconsegueix combinar la llibertat
d’elecció amb la dessegregació.

Les escoles Eduard
Marquina i Concepció
Arenal estudien el mar
amb l’Institut de
Ciències del Mar

A Catalunya hi ha moltes institucions referents en el seu àmbit de coneixement (ciència,
tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que gaudeixen d’un gran prestigi i reconeixement. Es tracta d’institucions que, a més, tenen un compromís social i educatiu important i que tenen una gran capacitat de transferir innovació i coneixement. L’adaptació del
programa Magnet a la realitat catalana permet aprofitar aquest potencial des de l’àmbit
educatiu.
L’aliança de centres educatius amb aquestes institucions els ajuda a desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, treballant totes les àrees competencials a partir de l’eix vertebrador que hi aporta la institució. Un projecte atractiu, amb magnetisme, que converteix
l’escola en un centre de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la
comunitat educativa.

A l’Escola Samuntada
aprenen amb els
científics de l’Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Un cop finalitzada la fase pilot, cal avaluar l’impacte del programa Magnet en els centres
en què s’ha implantat, tant pel que fa a la seva capacitat d’atreure i fidelitzar les famílies
com al seu impacte en la transformació global dels centres.
Tenint en compte els resultats d’aquesta avaluació i realitzant les adaptacions pertinents
es podrà estendre l’experiència del programa Magnet a nous centres educatius i territoris,
oferint recursos que permetin mantenir i expandir la proposta a mitjà i llarg termini.
Documents de referència:

L’escola Sagarra i
l’Institut Broggi fan de
l’art eix d’aprenentatge
amb el MACBA

ALIANCES:

H em treballat col · laborativament amb :

Escola Josep M. de Sagarra (Barcelona)
Escola Eduard Marquina (Barcelona)
Escola Concepció Arenal (Barcelona)
Escola Roser Capdevila (Sant Joan Despí)
Escola Samuntada (Sabadell)
Universitat de Lleida – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Universitat de Lleida – Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat de Lleida – Facultat de Lletres
Escola Joan Maragall (Lleida)
Escola Pardinyes (Lleida)
Consorci d’Educació de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Lleida
Institut Moisès Broggi (Barcelona)

Font: Alumnes de l’escola Eduard Marquina, en aliança amb l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (Fotografia d’Iván Giménez)

llista pròpia!

@aliancesmagnet (#aliancesmagnet)

Magnet. Aliances per a
l’èxit educatiu

Les escoles magnet. Una
aposta per l’excel·lència i
l’equitat

Magnet. Aliances per a
l’èxit educatiu
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“ Desigualtats educatives a Catalunya. PISA 2012” és una eina imprescindible per
aprofundir en els resultats del sistema educatiu català que supera la mirada parcial
centrada en l’excel·lència i aporta les eines interpretatives per a l’anàlisi de la desigualtat
que és, sens dubte, el punt que requereix que recercadors i polítics hi prestin atenció.”
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Sheila Gonzàlez (professora de la UAB i experta en polítiques de gestió de la diversitat)
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Principals resultats:

26 Com afecten les desigualtats educatives als resultats de les proves
PISA?
Projecte:

Desigualtats educatives PISA 2012
Anàlisi dels indicadors de PISA relacionats amb les desigualtats educatives al llarg de la
darrera dècada i des d’una perspectiva comparada amb l’objectiu d’identificar quines han
de ser les principals línies de política educativa en relació amb l’equitat.

Entre el 2003 i el 2012 els resultats en matemàtiques de l’alumnat català a les proves PISA
s’han mantingut estables i en la mitjana de l’OCDE. Per contra, les desigualtats educatives
han empitjorat: el 2012 l’estatus social i cultural de les famílies condicionava un 23% més
els resultats que el 2003.
Per altra banda, l’anàlisi de l’evolució de les puntuacions mitjanes en matemàtiques entre
el 2003 i el 2012 als països de l’OCDE mostra que a partir d’un determinat llindar, els països no milloren els seus resultats a PISA si no redueixen les desigualtats.

Xavier Bonal, Anna Jolonch, Mònica Nadal (directors/coordinadors); Alba Castejón, José
Luís Castel i Adrián Zancajo.

En aquest sentit, PISA-2012 és un bon exemple que nombrosos sistemes educatius són
capaços de compatibilitzar altes puntuacions i un baix nivell de desigualtat. És a dir, alguns
dels països amb millors puntuacions en la prova de matemàtiques presenten alhora bons
nivells d’equitat.

Què ha motivat la nostra intervenció?

Propostes:

Les anàlisis polítiques i mediàtiques sobre PISA situen el sistema educatiu català com a
mediocre en resultats però equitatiu en la seva distribució. L’estudi dels resultats de PISA
2012 qüestionen aquestes premisses. De fet, Catalunya no té uns resultats gaire diferents
dels dels països del nostre entorn i, en canvi, presenta nivells notables de desigualtat.

L’anàlisi comparativa dels resultats de PISA mostra que les desigualtats educatives són un
obstacle per a la millora dels resultats educatius. Desplegar un pla per a l’equitat educativa no és únicament un objectiu de justícia social, és també una necessitat per a la millora
de la qualitat del sistema.

Equip del projecte:

Algunes de les mesures que hauria de contemplar aquest pla són: plans específics per a
l’alumnat en condicions socials desafavorides i per a l’alumnat d’origen immigrant, polítiques de finançament dels centres educatius tenint en compte la població escolar que
atenen, polítiques adreçades a donar resposta als fenòmens de segregació escolar o a
potenciar els àmbits científics entre les noies.

Percentatge de l’alumnat de baix rendiment en matemàtiques
segons el seu nivell socioeconòmic, a Catalunya

Catalunya,

3r

país de l’OCDE
amb més diferència
entre nois i noies
en puntuació en
matemàtiques

Diferències mitjanes
de puntuació de

70

punts entre l’alumnat
autòcton i immigrant

Documents de referència:
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Les virtuts de reduir les
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Font: Equitat i resultats educatius a Catalunya. Una mirada a partir de PISA 2012 (Dossier de premsa)
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“ Aprendre matemàtiques no és només saber sumar, saber restar o resoldre
equacions. També s’ha de ser capaç d’experimentar amb les matemàtiques i, el més
important, connectar, entendre que les matemàtiques estan dintre del món real.
L’alumne ha de poder experimentar.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Maite Górriz (Professora de matemàtiques a secundària i especialista en gestió educativa)
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# aprenentatge

# centres educatius

21

# mestres

Principals resultats:

25 Quina reflexió pedagògica podem fer a propòsit dels resultats de PISA?
Projecte:

De PISA a l’aula. Reflexió pedagògica a propòsit dels resultats PISA per a la millora de
la pràctica educativa
Anàlisi dels resultats de les proves PISA per fer una reflexió pedagògica en profunditat que
busqui la millora de les pràctiques docents a l’aula, tot apoderant els agents educatius per
fer avançar l’educació.
Equip del projecte:

Marta Arànega, Anna Jolonch, Laura Morató, Mònica Nadal, Sílvia Puente (directores/coordinadores); Joan Badia, Roser Cussó, Jordi Deulofeu, Maravillas García, Maite Górriz,
Iolanda Guevara, Jordi Ibáñez, Jordi Longás, Anna Marbà, Màrius Martínez i Núria Solsona.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Els resultats de les proves PISA s’usen per fer rànquing de països i per posar llum en aquelles qüestions que no semblen ben resoltes en els diferents sistemes educatius. L’anàlisi
de les dades sobre aprenentatge de matemàtiques ens ha mostrat que PISA també pot
usar-se per fer una reflexió pedagògica en profunditat que busqui la millora de les pràctiques docents a l’aula, tot apoderant els agents educatius i, així, fer avançar l’educació.

Puntuació mitjana per subescales
El

12,6%

de l’alumnat de l’OCDE
arriba als nivells més
alts de rendiment en
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que a Catalunya aquest
percentatge és del
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Font: PISA 2012 a Catalunya: dades generals (Presentació)

La divergència en la puntuació en matemàtiques entre nois i noies és una de les més elevades del conjunt dels països de l’OCDE. Paradoxalment, són les noies les que participen
en major mesura i amb èxit en estudis de tipus científics (en què les matemàtiques són
essencials). Una de les raons podria ser la descontextualització dels aprenentatges i l’enfocament poc interpretatiu i comunicatiu de la forma en què s’ensenyen.
La puntuació obtinguda per l’alumnat català en la subescala “utilitzar les matemàtiques”
és similar a la mitjana de l’OCDE. En canvi, aquesta puntuació és inferior en “formular matemàtiques” i superior en “interpretar les matemàtiques”. S’interpreta que aquestes diferències responen a la imatge social que es té de la matemàtica, que redueix el coneixement
de la matemàtica als nombres i la utilització de fórmules matemàtiques.

La puntuació
obtinguda pels nois
està
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punts per sobre
de la de les noies

L’alumnat català
obté una puntuació
mitjana de

486

punts en la
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quan la mitjana de
l’OCDE és de

492

Propostes:

punts

Les dades mostren un ensenyament tradicional de les matemàtiques, que s’aprenen de
forma aïllada, mecànica, per repetició; i en què l’avaluació serveix per mesurar resultats
finals, sense vocació formativa. Per superar aquest escenari es proposa crear un Pla nacio
nal de foment de les matemàtiques per a tots els nivells educatius i que impliqui tots els
actors. Cal també garantir un coneixement més profund en matemàtiques dels docents i
promocionar la reflexió i la innovació pedagògica en matemàtiques.
Així mateix, es recomana afavorir la transversalitat als centres educatius, tot impulsant
projectes centrats en matemàtiques que impliquin tot el centre educatiu. I, finalment, es
proposa estimular i acompanyar les famílies en la promoció de les matemàtiques des del
centre educatiu, acompanyant-les i orientant-les, i fent-les partícips dels projectes d’escola vinculats a les matemàtiques.

492

Documents de referència:

PISA 2012 a Catalunya:
dades generals
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pla d’impuls de les
matemàtiques?”
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La diferència més destacable entre Catalunya i l’OCDE en la puntuació en competència matemàtica es troba en les franges altes. Això es deu al fet que la resposta tradicional ha estat
posar el focus en les franges baixes, la qual cosa ha representat oblidar l’alumnat amb altes
competències. L’atenció a la diversitat de rendiments de forma generalitzada encara no es
dóna a les aules del nostre sistema educatiu.
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“ És fonamental que hi hagi una xarxa de cooperació entre els diferents agents que
intervenen en el territori. Comptar amb tothom que hi pugui aportar. Els diferents agents
del municipi: l’ajuntament, entitats socioeducatives, entitats culturals. Per exemple la
colla castellera pot ser un agent orientador perfecte per a alguns nanos.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Marcel·lina Bosch (Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts)
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Principals resultats:

24 L’orientació a l’ESO. Encara una assignatura pendent?
Projecte:

L’orientació educativa dels joves de 12 a 16 anys a Catalunya
Recerca sobre la situació de les pràctiques de l’orientació acadèmica i professional als
centres de secundària de Catalunya. L’estudi identifica allò que es fa i com es fa, i analitza
el rol que tenen els diferents actors (docents, tutors, orientadors, equips directius i famílies) en l’orientació de joves durant la secundària obligatòria.
Equip del projecte:

Marta Arànega, Fathia Benhammou, Anna Jolonch, Màrius Martínez, Paula Veciana (directors/coordinadors); Laura Arnau i Marta Sabaté.

L’orientació als centres de secundària de Catalunya descansa principalment sobre el tutor.
Però el fet que hi hagi un tutor per cada 30 alumnes, que aquest tutor no necessàriament
tingui formació específica d’orientació i que no disposi més que de l’espai de la tutoria per
treballar, fa que la seva capacitat d’actuació es vegi força minvada.
L’orientació professional està restringida al final de l’escolaritat obligatòria, especialment
al quart curs. Això dificulta dur a terme accions de prevenció primària. Per altra banda, esperar al final de l’ESO pot ser massa tard per ajudar a conduir o reconduir una trajectòria
poc satisfactòria.
L’orientació segueix essent una pràctica perifèrica al currículum. Les activitats d’orientació es vinculen més a accions individuals puntuals i a accions grupals, igualment puntuals
(xerrades, visites), que a les activitats continuades i integrades al currículum de formació.

8
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de cada

professionals dels
centres educatius
reconeix la implicació
de les famílies en les
tasques relacionades
amb l’orientació i
el desenvolupament
dels seus fills
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Què ha motivat la nostra intervenció?

Propostes:

L’orientació durant l’educació secundària obligatòria és cabdal per acompanyar les trajectòries educatives de l’alumnat i, sobretot, per prevenir l’abandonament. La recerca presenta propostes per a definir un model d’orientació que contempli tota l’etapa, que estableixi el rol dels diferents agents i que defineixi els processos educatius més importants
per orientar els futurs estudiants, treballadors i ciutadans de Catalunya.

En el context de l’aprenentatge i l’orientació al llarg de la vida, és evident que l’ESO no
esgota el procés orientador, com també és clar que la persona es mou en altres contextos
que no són només el centre educatiu. Un model d’orientació ha de considerar el territori
proper i els diferents recursos, agents i accions d’orientació disponibles.

La persona i el procés d’orientació
Els tutors assumeixen
més del

80%

dels continguts
d’orientació
acadèmica
i professional

Les pràctiques d’orientació haurien d’incidir en els processos i resultats educatius a partir,
sobretot, d’accions continuades que, dins o fora del currículum, haurien d’acompanyar i
donar suport al desenvolupament acadèmic i professional de l’alumnat per afrontar els
desafiaments personals, formatius i professionals que se’ls plantejaran.

professionals
reclamen més formació
específica d’orientació,
tant per a tutors com
per al professorat
en general
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ALIANCES:

Prevenció de l’abandonament

Aprenentatge i orientació al llarg i ample de la vida
Font: Infografia de “Després de l’ESO què puc fer?”
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Eix 1

“ Hem de ser més subversius o més innovadors. Més apassionats. Si en aquest ofici no
hi ha un punt de passió, difícilment un arriba a aconseguir tot allò que vol aconseguir.”

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?
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# aprenentatge

# centres educatius

Joan Badia (catedràtic de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari)
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# política educativa

Idees força:

23 Com implicar l’alumnat en els seus aprenentatges?
Projecte:

Seminaris web d’educació (2014)
Videoconferències on diferents ponents reflexionen sobre una temàtica concreta en format àudio o vídeo i els participants segueixen la sessió online plantejant les seves preguntes o reflexions a través de text. Amb aquests seminaris es pretén reforçar la comunitat
d’interès sorgida al voltant d’esdeveniments presencials, presentar continguts de manera
ràpida, àgil i ubiqua i generar continguts de manera descentralitzada i participada.
Equip del projecte:

Joan Badia, Jaume Riera (directors/coordinadors); Samuel Blàzquez, Jaume Funes, Begonya
Gasch i Joan Rué.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El nostre sistema educatiu té nivells força alts de desafecció escolar: molts nois i noies
viuen l’escola com un fet en bona part aliè a les seves vides personals i no senten que formin part d’una comunitat. Per fer front a aquesta situació cal trobar les claus per motivar
l’alumnat i definir estratègies per tal que els entorns educatius esdevinguin motors de
motivació per a l’aprenentatge.

Seminari web d’educació amb Jaume Funes

– Generar complicitats entre escola i alumnat. “El problema és per què l’escola no acaba de
generar complicitat amb els estudiants. L’esser humà està programat genèticament per
aprendre. Altra cosa és si ha d’aprendre el que volem que aprengui amb les condicions que
nosaltres establim. I aquí és on comencen les dificultats de l’escola.”
Joan Rué (Pedagog i catedràtic de la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona)
– Respostes, diversió i relació. “L’alumne ha de percebre que l’escola ofereix un coneixement
que dóna respostes a aquelles preguntes que es fa. Ha de divertir-se aprenent, no ha d’estar esperant que arribi el cap de setmana per divertir-se sinó que la setmana també ha de
poder ser divertida. Ha d’aprendre coses que tinguin a veure amb el que aprenen els altres,
perquè la millor manera d’aprendre és ensenyant algú altre.”
Jaume Funes (Psicòleg, educador i periodista)
– L’alumne al centre del procés educatiu. “Hem de fugir dels imperatius del rendiment, l’èxit,
la productivitat i els resultats que porten a la burocràcia i l’estàndard. Això no genera un
compromís per l’aprenentatge. La política educativa més important és que al centre de
l’escola hi ha el jove. El primer que hem de fer és escoltar i a partir del que escoltem els
podrem orientar i acompanyar en el seu procés.”
Begonya Gasch (Psicopedagoga i directora de la fundació El Llindar)
– Organització en funció de les necessitats de l’alumne. “L’educació és un dret però hi ha
d’haver unes funcionalitats per tal que aquest dret sigui possible. Hem aconseguit el dret
però no hi hem posat les funcionalitats necessàries. La manera com s’organitza l’educació
resol els problemes de l’administració però no atén les necessitats de l’alumnat.”
Joan Rué (Pedagog i catedràtic de la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona)
– Abordatge col·lectiu de l’aprenentatge. “La pregunta rellevant és com ens impliquem tots,
seriosament, en els aprenentatges dels alumnes. Cal que siguem conscients que l’aprenentatge és un treball col·lectiu, en diferents moments i en diferents temps. Si tots hi som, tots
hi guanyem, però per ser-hi tots hem d’estar en contacte permanent els uns i els altres.”
Begonya Gasch (Psicopedagoga i directora de la fundació El Llindar)

Documents de referència:
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seus aprenentatges?

Com implicar l’alumnat en
els seus aprenentatges?
Estratègies per crear
entorns educatius
veritablement motivadors
(Jaume Funes)

Com implicar l’alumnat en
els seus aprenentatges?
Desafecció i Educació
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Font: Imatge del webinar “Com implicar l’alumnat en els seus aprenentatges?”
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“ Tot és mòbil menys l’espai que fem servir per formar. Nosaltres ens podem moure,
els dispositius es poden moure, però l’espai on treballem és totalment fix.”

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Mercè Gisbert (Coordinadora del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia i del Departament
de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili)
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22 Cal incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge a Catalunya?
Projecte:

Perspectives Internacionals d’Educació (2014): Aprenentatge mòbil
Espai de debat sobre tendències en polítiques educatives internacionals on els autors presenten informes en un seminari tancat al matí, amb experts de l’àmbit educatiu català, i en
una conferència oberta a la tarda. L’octubre del 2014 es van debatre les estratègies per a
incorporar l’aprenentatge a través de dispositius mòbils a Catalunya.
Equip del projecte:

Valtencir M. Mendes (director/coordinador); David Atchoarena, Samuel Blàzquez, Albert
Forn, Mercè Gisbert, Gemma Teixidó i Eduard Vallory.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Vivim en un context digital, en què les eines i els dispositius mòbils formen part de la nostra vida diària i, per aquesta raó, també haurien de constituir una eina per aprendre. Lluny
de ser una possibilitat teòrica, l’aprenentatge mòbil és una realitat tangible a Catalunya i
arreu del món.

Relatoria gràfica sobre l’aprenentatge mòbil
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En els darrers 5 anys la disponibilitat d’ordinadors i de connexió a Internet entre els nois
i noies de 10 a 15 anys ha augmentat de manera sostinguda. En canvi, la disponibilitat
de mòbils està en clara regressió, la qual cosa no té gaire sentit des d’un punt de vista
educatiu ja que el fonamental és integrar aquestes eines en el procés de construcció de
coneixement.

Entre el 2009 i el 2013
la disponibilitat del
mòbil entre els joves
de 10 a 15 anys ha
baixat un

14%

De totes les hores que els adolescents estan connectats a Internet, més de la meitat hi
estan des de casa i només un 14% hi està des del centre escolar. A l’escola, el principal ús
que fan els estudiants dels ordinadors i d’Internet és per a elaborar documents i realitzar
treballs.
En l’àmbit no escolar, els joves utilitzen les TIC per contactar i comunicar-se amb persones
conegudes. Els menors de 18 anys fan un ús més responsable de les TIC que els que tenen
més edat possiblement perquè l’entorn, com més joves són, insisteix més en les pautes
d’ús responsable.

Els joves afirmen
que utilitzen
el telèfon mòbil
més de

6

hores diàries

Propostes:
Per afavorir la integració de l’aprenentatge mòbil és fonamental la implicació de tota la comunitat educativa. L’escola hauria de ser un agent actiu que educa usuaris, pares i mares
en l’ús correcte dels dispositius.
L’administració hauria de fomentar la recerca sobre com ensenyar i aprendre a través dels
dispositius mòbils, facilitant pautes i guies d’ús de les tecnologies mòbils. I els docents
haurien de tenir un paper protagonista en el procés creatiu d’ensenyament i aprenentatge,
integrant totes les tecnologies i metodologies al seu abast.

Documents de referència:
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ALIANCES:

Unesco Policy. Guidelines
for Mobile Learning
Font: Detall de la relatoria gràfica “Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?”
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“ En les polítiques a l’entorn de la grandària de les escoles es reflecteix una problemàtica clau:
aquestes polítiques no es poden implementar amb l’oposició de la comunitat local, dels
pares, familiars, alumnes i professorat. Això es manifesta en la creixent importància que molts
països donen al procés de consulta i participació local en el disseny d’aquestes polítiques.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Macarena Ares (responsable de la transferència educativa OCDE-2013)
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21 Com cal gestionar els recursos educatius en territoris poc poblats i
amb baixa demanda educativa?
Projecte:

Beca OCDE de Transferència Educativa (2013-2014): Estratègies per millorar l’eficiència
en l’ús dels recursos educatius
Convocatòria de beca adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada
a la Direcció d’Educació de l’OCDE per treballar en recerca comparada a escala internacional
sobre l’assessorament i l’aprenentatge mutu dels sistemes educatius dels diferents països.
Equip del projecte:

Anna Jolonch, Valtencir M. Mendes (directors/coordinadors); Macarena Ares i Francesc Masdeu.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Quan els recursos són limitats, aquests han de distribuir-se de la manera més adient per
aconseguir el major impacte possible en la millora dels objectius educatius. En l’actual situa
ció econòmica, l’eficiència en l’ús dels recursos ha adquirit una especial rellevància. La crisi
financera, l’impacte dels canvis demogràfics en la dimensió i la composició de la població en
edat d’estudiar, les tendències de descentralització i autonomia educativa o l’increment dels
mecanismes de mercat en els sistemes educatius han contribuït a renovar l’interès per l’optimització dels recursos educatius.

La dimensió de les escoles és un dels factors que pot afectar la qualitat de l’educació i que
està íntimament relacionat amb l’ús dels recursos. En un context de canvis demogràfics en
què es redueix la demanda educativa en alguns territoris, la sostenibilitat de les escoles petites es veu amenaçada. Com a conseqüència, durant els darrers anys moltes escoles rurals
de països de l’OCDE han tancat o han estat absorbides per escoles més grans.

Teacher aides and teaching/research assistants

2%

dels alumnes a l’edat
de 16 anys ha repetit
algun curs

La tendència general ha estat prioritzar escoles més grans perquè es pensa que haurien
d’afavorir l’excel·lència en el rendiment dels alumnes, però durant els darrers anys s’ha
pogut demostrar que les escoles petites poden oferir molt bons resultats i que, a més,
afavoreixen l’equitat.
En aquest sentit, la recerca mostra que les escoles petites afavoreixen la motivació dels
estudiants, perquè els professors i els alumnes tenen una relació més propera. A les escoles petites hi sol haver menys problemes de disciplina que a les grans i els alumnes poden
rebre un tracte més personalitzat. A més, els vincles amb la comunitat i amb les famílies és
fort i el sentiment de pertinença dels alumnes a l’escola és més alt que en les escoles de
grans dimensions.

Dinamarca, Noruega,
Suècia o Finlàndia, que
eviten la repetició de
curs, mostren millors
resultats acadèmics

Tanmateix, les escoles grans actuen com a mecanisme de classificació dels alumnes, de
tal manera que els fills de famílies socioeconòmicament més ben situades es poden beneficiar d’una oferta de continguts i activitats més àmplia, que només es pot oferir des
de les escoles grans. En canvi les escoles més petites tendeixen a afavorir els nois i noies
d’estatus socioeconòmic més baix, ja que els professionals es poden focalitzar més en
el currículum bàsic, i com que coneixen millor cada un dels estudiants es poden adaptar
millor a les seves necessitats.

Professorat als països de l’OCDE per cada 1.000 estudiants (2010)
La promoció
automàtica i el suport
individualitzat és
una estratègia molt
més efectiva que
la repetició de curs

A Finlàndia,
només el

Documents de referència:

Propostes:

Classroom teachers, academic staff & other teachers

Teaching staff per 1000 students

A l’hora de prendre decisions sobre les polítiques relacionades amb la dimensió de les
escoles, és fonamental tenir en compte les característiques de cada comunitat i cada escola. Abans d’implementar canvis en relació amb la mida de les escoles s’han de considerar els beneficis educatius de les escoles petites i identificar quins grups d’estudiants sortiran beneficiats i quins perjudicats amb el canvi.
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Font: Education at a Glance (OCDE, 2012)
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Repetició de curs o com
incentivar el fracàs?

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

“ Hem constatat que per reduir la discrepància entre el que voldrien fer i el que fan
els investigadors cal sensibilitzar-los i capacitar-los per entendre els avantatges de
compartir fonts, procediments i resultats, i també sobre com fer-ho per treure’n el màxim
rendiment possible.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Més i millors dades

Julià Minguillón (Professor de la UOC. Expert en e-learning, mineria, anàlisi i visualització de dades)

per fer avançar l’educació

30

# avaluació

# innovació

31

# política educativa

Principals resultats:

Cada dia, el nostre sistema educatiu genera multitud de dades: tant des dels centres educatius (les absències

20 Com
hauria les
debaixes
serdels
l’accés
a les
dades
sobrecom
educació?
dels estudiants,
docents, els
resultats
dels exàmens...),
des de les institucions que vetllen pel

L’administració i els centres educatius disposen d’informació que pot ser de gran valor per
a la recerca i que els investigadors no poden aconseguir. El desconeixement a l’hora d’accedir a aquestes dades i utilitzar-les és molt gran i impedeix fer ús d’una informació molt
valuosa per a la millora de l’àmbit educatiu.

Projecte:

Dades obertes per a la recerca en educació

fer-ne no es poden fer propostes de millora allà on cal.

Anàlisi
l’accés
a lesd’un
bases
dades necessàries per al coneixement de la realitat
Quins sobre
serien els
avantatges
accésdemés
Accés
ampli a les
ampli a lesdel
bases
dadesdes
en educació?
educativa
paísdetant
del punt de vista de
la identificació
dedades
les bases de dades
L’administració
recull
les
dades
amb
visió que són
Comprova-ho!
disponibles i dels criteris utilitzats per a cedir-les per a la recerca, com delal’opinió
dedelalacociutadania i que aquesta té ple dret a tenir-hi accés. L’administració
munitat investigadora del país sobre la disponibilitat
l’accés
a aquestes
bases
de dades.
vetlla peri un
accés ampli
a les dades, vigilant
pel respecte
a la

Accés limitat a les dades

en la diagnosi del sistema i en la formulació de propostes per
fer-lo avançar, esdevenint un aliat de l’administració per a la
sistema educatiu, sense pensar que poden ser analitzades
millora de l’educació.
dades no s’usen
per buscar
culpables,
Lauraposteriorment.
Morató, Laia
Pineda
(directores/coordinadores);
Ignasi Les
Labastida,
Julià
Minguillón
L’administració permet l’accés a les dades
sinó per buscar solucions.
a
terceres
persones
de
forma
limitada.
Tot
sovint,
quan
Ismael Peña-López.
es fa anàlisi i interpretació de les dades des de fora de
l’administració és per usar-les com una arma per atacar els
decisors polítics, les escoles i/o els mestres i no per focalitzarse en les possibles solucions.
Lesprojecte:
dades es recullen per l’administració per gestionar el
Equip del

i

Què ha motivat la nostra intervenció?

informació existent per aconseguir diagnosis útils i
plantejar-se noves preguntes de recerca, generant
coneixement robust sobre el sistema educatiu, cosa
que permet proposar mesures de millora.

Propostes:
Cal un accés més normalitzat i transparent a les dades sobre educació. Per aconseguir-ho,
és necessari un canvi de cultura: de tancar-ho tot i pensar què es pot obrir, a obrir-ho tot i
pensar què s’ha de tancar. Cal més generositat i més professionalitat per posar a disposició de la societat les dades disponibles, per tal de millorar el sistema educatiu.
A fi de garantir la protecció de les dades personals i evitar possibles efectes no desitjats
en l’ús de les dades, caldria definir diferents nivells d’obertura de les dades en funció dels
actors interessats (investigadors, famílies, alumnat, sector productiu) marcant unes línies
vermelles que no es puguin traspassar a l’hora de posar dades a disposició.

Beneficis de les dades obertes per a les famílies

No tenen informació útil per assessorar
les diferents tries que han d’anar fent
al llarg de la trajectòria educativa, des
de les extraescolars que poden ajudar a

investigadors
tenen dificultats per
saber si hi ha criteris
per a la cessió
del fitxer

2
5

?

Documents de referència:

Poden accedir a les dades i tractar-les, de
forma individual o col·lectiva. Prenen decisions
informades sobre quina és la trajectòria edu-

Es pot accedir a dades
d’educació per a fer
recerca?

de l’ensenyament que reben.
a la tria d’ensenyament postobligatori.

NO TENEN INFORMACIÓ ÚTIL

investigadors
no aconsegueixen
accedir a les dades
sol·licitades

Més i millors dades per
fer avançar l’educació

FAMÍLIES

de cada

investigadors afirmen
que és difícil o molt
difícil saber a qui o on
demanar les dades

També es detecta una certa por a ser avaluat. L’avaluació, fins ara, s’havia centrat en els
aspectes negatius i no se li veu una utilitat clara. Es converteix en un examen quan s’hauria
de veure com una oportunitat de millora que permet reflexionar sobre la utilitat del que es
fa a tots els nivells.

de cada

de cada

La recerca és necessària per conèixer la realitat educativa del país, avaluar-ne els resultats
i, conseqüentment, poder proposar mesures de millora quan calgui. La recerca fa el pas
DIAGNOSIS ÚTILS I COMPLETES
necessari entre les dades en brut i el coneixement. Però perquè això sigui possible cal que
Tenen un coneixement i accés amplis a les bases de
les dades que la permeten estiguin a l’abast de la comunitatdades
investigadora.
existents. Poden imaginar com combinar la

4
10

Un altre problema té a veure amb l’accés a les dades. En l’àmbit de l’educació es detecta
una certa desconfiança de l’administració envers els investigadors, que es tradueix en
dificultats per accedir a les dades necessàries per a la recerca. En canvi, en altres àrees,
com la salut, l’accés a les dades és molt més fàcil perquè hi ha una cultura molt més clara
de la seva utilitat.

5
10

el patrocin A :

PRENEN DECISIONS INFORMADES

Dades obertes per a la
recerca en educació
Font: Detall de la infografia “Més i millors dades per fer avançar l’educació”

edudadesobertes.cat

@FundacioBofill (#dadesobertes)

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

“ La formació professional ha de consolidar-se com una opció per accedir a una ocupació
però també per seguir aprenent al llarg de la vida. I per això cal una estratègia compartida
entre tots els agents implicats per tal de definir un model integral que reforci el valor
d’aquesta formació, no només per al present de les persones sinó per al futur del país.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Montserrat Blanes (Formació Professional i Empresa a la Fundació BCN Formació Professional)
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# aprenentatge al llarg de la vida

# formació i ocupació
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# política educativa

Principals resultats:

19 Quin és el futur de la formació professional a Catalunya?
Projecte:

LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL
Polítiques
de formació professional
i ocupació a Catalunya
I L’OCUPACIÓ A CATALUNYA

A partir d’una anàlisi d’indicadors comparada i internacional s’aporta evidència rellevant
Catalunya té(FP)
un dèficit
de qualificacions
per a la formació professional
a Catalunya
que permetintermèdies
desmentir tòpics i aportar coneixement útil per a la millora del model actual d’FP. A més, es formulen propostes i recomanacions
polítiques
i es traça una agenda d’acció i recerca per continuar aprofundint en
Nivell formatiu
a Catalunya
de la població de 25-34 anys
aquest àmbit.
ESTUDIS TERCIARIS

33 %

34 %

Equip del projecte:

27 %

15 %

CFGS*
CATALUNYA
UE (directors/
Fins a Arànega, Fathia
Marta
Benhammou, Anna Jolonch,
Òscar Valiente, Paula Veciana
4rt ESO
coordinadors); Isabel Guzmán,
9 % Rosario Scandurra, Ángel Tarriño i Adrián Zancajo.

45 %

CFGM*

30 %

QUALIFICACIONS BAIXES

Què ha motivat la nostra
15 %intervenció?

27
%
Universitat

Batxillerat

Catalunya té un important dèficit de població amb qualificacions intermèdies.
A Catalunya existeix una elevada polarització educativa que es deu a un excés de
població amb estudis bàsics.

La formació professional, tal i com succeeix amb l’educació universitària, té necessitats
específiques d’informació i evidència. Tanmateix, a Catalunya, l’FP ha estat un sector tradiLa matrícula s’ha incrementat en
cionalment
abandonat pel sector educatiu i en què existeix poca evidència científica. Des
d’una posició d’independència i credibilitat, es pretén produir evidència sobre temes clau
de l’FP, mobilitzar el coneixement expert i promoure el canvi educatiu en l’àmbit de l’FP a
Catalunya.
CFGS
*CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior
*CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà

+ 30 %

48 %

DONES

MATRICULADES

des de l’inici de la crisi

Nivells
d’inserció i continuïtat en els estudis dels estudiants d’FP
L’expansió de la matrícula als estudis professionals
està sent liderada principalment pel sector públic.

La polarització
educativa no es deu
a l’excés de població
amb estudis
universitaris sinó a
l’elevat abandonament
educatiu prematur

42 %
CFGM

La formació professional no és una via morta per als estudiants
Inserció de les persones graduades en CFGM a Catalunya

Després de la FP els estudiants continuen formant-se

15 %

Busquen feina

48 %

Continuen estudiant

CFGS

75 %
CFGS

Universitat

CFGM

25
%
Treballen

2012

65 %

11 %

Estudien i treballen

al llarg
de la vida
encara
Font: Detall de la infografiaLa
“Laformació
formació professional
i l’ocupació
a Catalunya”
Realitzen formació per a l’ocupació
Només

19 %

té camí per recórrer

A Catalunya trobem un dèficit de població amb qualificacions intermèdies. Aquest fenomen
es deu principalment a l’elevat percentatge de població amb un nivell de qualificació baix
i no pas, com s’afirma sovint, a un excés de població amb estudis superiors. La idea que a
Catalunya hi ha massa persones amb estudis universitaris és una concepció errònia.
En termes relatius, Catalunya no té un percentatge d’alumnes d’FP en itineraris professio
nals inferior a la mitjana europea. Les dades mostren que la participació en la formació
professional inicial creix de manera absoluta i relativa respecte de la resta d’opcions formatives. La raó que a Catalunya hi hagi pocs titulats en FP és l’elevat nivell d’abandonament prematur abans de finalitzar els estudis postobligatoris.
L’evidència mostra com la formació al llarg de la vida no serveix per compensar les desigualtats de qualificació entre la població sinó que les reprodueix i amplifica. La participació
en formació es redueix a mesura que s’incrementa l’edat de les persones malgrat que les
generacions més grans són les que tenen dèficits formatius més importants. En canvi, les
persones amb millor nivell de qualificació són les que fan més ús de la formació per a l’ocupació.

Propostes:
Cal prestigiar l’FP inicial com a opció educativa de primer nivell. Per fer-ho, és necessari
superar la concepció de l’FP inicial com quelcom separat del sistema educatiu. El prestigi
de l’FP és cabdal per facilitar les transicions, recolzar trajectòries educatives diverses i
combatre l’abandonament educatiu prematur.
S’ha de treballar en la millora de l’articulació i la qualitat de la formació al llarg de la vida.
Tota la formació ha de pensar-se des de la perspectiva de la formació al llarg de la vida. No
hi hauria d’haver estàndards diferents per a la formació de la població jove i de l’adulta. La
planificació d’ambdues formacions s’hauria de fer des de les mateixes institucions polítiques i s’hauria de proveir des dels mateixos centres de formació.

1
10

de cada

persones de 25-64
anys participa en
accions de formació
contínua

L’atur afecta un

28%

de les persones amb
baixa qualificació
(ESO o inferior) i un

18%

amb batxillerat
o FP de grau mitjà o
grau superior

Documents de referència:

La formació professional
i l’ocupació a Catalunya

Quin és el futur de l’FP
a Catalunya?

La formació professional
i l’ocupació a Catalunya.
Una ullada als indicadors
des d’una perspectiva
comparada

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

“ La formació professional dual no s’ha de concebre com una mesura conjuntural,
per donar resposta a l’atur juvenil i quan s’hagi solucionat ja està, sinó que s’ha de veure
com una resposta estructural.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Eloi Cortés (Vicepresident primer del CNJC)
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# aprenentatge

# formació i ocupació
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# política educativa

Principals resultats:

18 Quin model d’FP dual necessita Catalunya?

Els intents d’exportar el model d’FP dual a països que no en tenen tradició han donat resultats molt poc satisfactoris. Un dels aprenentatges d’aquest procés històric és que les polítiques d’FP dual no es poden importar directament cap a països que no en tenen tradició i
que cal crear estructures institucionals que facilitin l’efectivitat de la reforma.

Projecte:

Un nou model de formació professional dual
Amb aquest treball es posen en relleu les dificultats d’implementació d’una política de
formació dual a Catalunya. L’experiència internacional a l’hora d’exportar el model de formació dual germànic a altres països permet reflexionar sobre les condicions necessàries
per implementar aquesta política en el context català.
Equip del projecte:

Marta Arànega, Fathia Benhammou, Anna Jolonch, Òscar Valiente, Paula Veciana (directors/
coordinadors); Chris Brown, Rosario Scandurra i Adrián Zancajo.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Els debats sobre l’FP dual a Catalunya s’han centrat en si és realista, sostenible o si pot
assolir els objectius esperats. En canvi, no s’ha realitzat cap recerca adreçada a identificar
els principals reptes en la implementació d’una política d’FP dual a Catalunya i les opcions
polítiques disponibles sobre la base de l’experiència internacional.

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
I L’OCUPACIÓ A CATALUNYA
Catalunya
té un dèficitintermèdies.
de qualificacions
intermèdies
Població
amb qualificacions
Comparativa
Catalunya-UE
El

Nivell formatiu a Catalunya

15%

de la població de 25-34 anys

de la població de
25 a 35 anys té un
%
cicle formatiu
Fins a de grau
superior i el
4rt ESO

34

9%

de grau mitjà

27
%
Universitat
*CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior
*CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà

15
%
CFGS*
9CFGM*%
15
%
Batxillerat

33 %

ESTUDIS TERCIARIS

CATALUNYA

45 %

27 %
UE

QUALIFICACIONS BAIXES

30 %

CatalunyaCatalunya
té un important
dèficit
de població
amb
intermèdies.
té un important
dèficit
de població
ambqualificacions
qualificacions intermèdies.
A Catalunya
existeixexisteix
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polarització
educativa
esdeu
deu
a un
excés
A Catalunya
una elevada
polarització
educativa que
que es
a un
excés
de de
població amb
estudis
bàsics.
població
amb estudis
bàsics.

Font: Detall
La matrícula s’ha incrementat
en de la infografia “La formació professional i l’ocupació a Catalunya”

DONES

48 %
CFGS

Perquè l’FP dual sigui atractiva per a les empreses cal que la racionalitat cost/benefici
de l’empresari justifiqui la inversió en formació, que les empreses puguin seleccionar els
aprenents que contracten, que els sindicats i les associacions empresarials s’hi impliquin
activament i que existeixin incentius econòmics per participar-hi quan el cicle econòmic
sigui menys propici.
Els aprenents valoraran l’FP dual si dóna lloc a una qualificació reconeguda i prestigiada
pel sistema educatiu i pel mercat laboral, si aquesta qualificació permet la continuïtat dels
estudis cap a etapes superiors, si es reconeix l’activitat a l’empresa amb un contracte i un
salari i si la formació en el lloc de treball permet accedir a coneixements i experiència rellevants per a l’exercici de la professió.

La matrícula en
estudis professionals
s’ha incrementat
més d’un

30%

des de l’inici de la crisi

3
4

de cada

graduats en CFGS
continuen la seva
formació a la
universitat

Propostes:
La participació dels actors socials és clau per a la creació i el manteniment d’un sistema
d’FP dual. En aquest context, l’Administració ha d’exercir un paper de coordinació, actuant
com a facilitadora i reguladora, tot garantint que els interlocutors socials persegueixin
l’interès del bé comú.
L’existència d’un marc institucional i jurídic sòlid és condició essencial per a l’eficàcia d’un
sistema d’FP dual. Per al desenvolupament d’aquest marc legislatiu és necessari abandonar la reforma basada en projectes i consolidar un nou model d’FP amb marc legal propi.
A més, calen institucions que vetllin per la qualitat dels processos i que articulin la participació dels actors en joc, tant dels seus interessos com dels seus coneixements.

Documents de referència:

Quin model d’FP dual
necessita Catalunya?

Quin model d’FP dual
necessita Catalunya?
(Òscar Valiente)

Un model de formació
professional dual per
a Catalunya? Reptes
en el disseny i la
implementació
de la reforma

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

“ A Catalunya, des del 2008, han augmentat els alumnes que obtenen l’ESO, els joves de
20 a 24 anys que assoleixen estudis secundaris postobligatoris i els joves que als 20 anys
continuen al sistema. El professorat està essent un actor clau en aquesta millora, tot i tenir
més hores de docència, classes amb ràtios en ocasions més elevades i salaris més baixos.”
Miquel Martínez (Catedràtic de teoria de l’educació i membre del GREM-UB)

36

# famílies

# equitat

37

# política educativa

Principals resultats:

17 Com podem millorar l’eficàcia del nostre sistema educatiu?
Anuari de l’estat de l’educació a Catalunya 2013

El sistema educatiu català ha millorat els seus resultats educatius globals any rere any
des del 2008. Aquesta millora de resultats del sistema educatiu no hagués estat possible
sense el professorat, tot i tenir ràtios més elevades, menys personal de suport, més hores
de docència i salaris més baixos.

Anàlisi de l’evolució de l’educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.
L’edició del 2013 posa el focus en els indicadors sobre èxit educatiu, en l’agenda política
de l’educació i en les tendències internacionals en les polítiques sobre recerca i innovació
en educació.

L’abandonament educatiu prematur s’ha reduït entre els anys 2008 i 2012 9,2 punts percentuals, per sobre de la mitjana espanyola (7) i europea (2,1). Paral·lelament, el percentatge d’alumnat de 20 anys o més als cicles formatius de grau mitjà s’ha incrementat 10
punts percentuals.

Projecte:

Equip del projecte:

Marta Arànega, Anna Jolonch, Bernat Albaigés i Miquel Martínez Martín (directors/coordinadors); Miquel Àngel Alegre, Xavier Bonal, Alba Castejón, Clèlia Colombo, Amèlia Díaz,
Gerard Ferrer, Eugeni Garcia, Xavier Martínez, Francesc Pedró, Ramon Plandiura, Ernest
Pons, Guillem Salvans, Pau Colombo, Clèlia Todeschini, Òscar Valiente i Antoni Verger.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Els darrers anys l’educació del nostre país s’ha vist sotmesa a importants transformacions.
La crisi econòmica, les reformes estructurals i els canvis de govern a la Generalitat han estat els factors de canvi social i polític més determinants per a les institucions educatives.
En aquest context, l’Anuari de l’estat de l’educació 2013 pretén donar elements que ajudin
a comprendre millor tots aquests canvis.

Comparativa d’indicadors educatius a Catalunya (2008-2012)
Entre el 2010 i el 2013
el nombre d’alumnes
creix en

Però al llarg d’aquests anys la vulnerabilitat social ha crescut, i han augmentat la taxa
d’atur, el percentatge de llars amb infants sense cap membre ocupat, la taxa de risc de
pobresa infantil i la ràtio de desigualat social 80/20. Tot i això, la despesa pública en educació a Catalunya és un 25% inferior a la mitjana europea. Aquestes xifres comprometen
la inversió necessària en polítiques d’equitat per assolir l’èxit educatiu.

Propostes:

L’any 2011 les llars
catalanes pagaven

250 €

més per estudiant
que les del conjunt
de l’Estat

Entre els anys 2009
i 2011 el pressupost
d’ensenyament s’ha
reduït un

6,9%

En aquest context el marge de millora més gran es troba entre els alumnes socialment
menys afavorits. La millora dels resultats del sistema passa per promoure polítiques
d’equitat orientades a consolidar oportunitats educatives per a la població socialment
més desfavorida, amb majors dificultats d’escolarització i més afectats per la crisi econòmica.
L’objectiu prioritari és mantenir la qualitat del sistema: per això cal continuar la resistència
legal i pedagògica en contra de l’aplicació de la LOMCE. Així mateix, s’han de reforçar les
millores estructurals del sistema educatiu i potenciar les polítiques educatives que contribueixin a la millora de la seva eficàcia i equitat.

Documents de referència:

L’estat de l’educació a
Catalunya. Anuari 2013

42.455

i el de professors es
redueix en

L’estat de l’educació a
Catalunya. Anuari 2013

3.769

Resum de ‘L’estat de
l’educació a Catalunya.
Anuari 2013’ (Miquel
Martínez)
Font: Detall de la infografia “L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013”
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“ El que hem de començar a demanar a l’empresa és que respongui al pas endavant que
ja ha fet la formació. Les nostres polítiques laborals i de promoció econòmica haurien de
començar a homologar-se amb l’esforç que hem fet en educació.”
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Òscar Valiente (professor i investigador d’educació de la Universitat de Glasgow)
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Principals resultats:

16 El nostre sistema educatiu està responent a les demandes d’un mercat de treball canviant?
Projecte:

Perspectives Internacionals d’Educació (2013): Les competències de la poblacio adulta
al llarg de la vida
Espai de debat sobre tendències en polítiques educatives internacionals on els autors presenten informes en un seminari tancat amb experts de l’àmbit educatiu català i en una conferència oberta. Al seminari de novembre del 2013 es presenten els resultats de l’enquesta
internacional “The OECD Survey of Adult Skills” sobre les competències al llarg de la vida.
Equip del projecte:

Valtencir M. Mendes, Òscar Valiente (directors/coordinadors); Samuel Blázquez i William Thorn.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El Programa Internacional per a l’Avaluació de les Competències dels Adults (PIAAC) de
l’OCDE, també conegut com el PISA per a adults, avalua el rendiment en comprensió lectora i matemàtiques de la població de 16 a 65 anys de 23 països. La informació que aporta
aquesta enquesta internacional és de gran utilitat per comprendre en quina mesura l’educació pot millorar les competències que les persones necessiten per a la seva vida diària,
tant en l’àmbit professional com social i personal.

Competència lectora de les persones que llegeixen fora de la feina (Espanya/mitjana OCDE)
S’observen grans
diferències en les
competències d’una
persona amb estudis
terciaris i secundaris

325

Score
Average

Spain

300

En la majoria dels països s’observen importants diferències de rendiment entre la població
adulta en funció de l’origen socioeconòmic, l’edat o l’ètnia. En canvi, els països amb millors resultats al PIAAC (Finlàndia, el Japó, els Països Baixos o Austràlia) combinen nivells
elevats d’excel·lència i equitat educativa. Es tracta de països amb sistemes de formació
inicial d’elevada qualitat i de formació continuada per a la població adulta (tant ocupada
com aturada) de gran cobertura i qualitat.
A Espanya, les persones amb nivells de competències més alts presenten una taxa d’atur molt
més baixa que els adults amb un nivell de competències baix. Aquestes diferències demostren que els nivells de qualificacions alts condueixen a un alt nivell de competències i asseguren un lloc de treball. Però encara que els qui tenen nivells elevats de competències pateixin
menys l’atur, no s’escapoleixen fàcilment del problema de la sobrequalificació.
Les dades mostren que a Espanya hi ha una alta proporció de treballadors que ocupen un
lloc de treball per a l’exercici del qual posseeixen unes competències més elevades de les
necessàries. Aquests resultats posen de manifest el desaprofitament de talent de la població adulta, ja que el mercat de treball espanyol ofereix poques posicions per a les quals
es requereixi un nivell de competències elevat.

Propostes:
L’aprenentatge i la formació han de donar-se al llarg de la vida, ja que, en l’actual context
social i econòmic, una formació inicial sòlida és un requisit necessari però no suficient per
a la vida adulta. Per als governs i les empreses hauria de ser una prioritat oferir oportunitats de formació de qualitat a la població adulta al llarg de la seva vida.
Una altra prioritat per a les autoritats educatives hauria de ser la igualtat en l’accés a
una formació de qualitat en totes les etapes de la vida (i no només en l’etapa inicial). Les
polítiques de formació haurien de focalitzar els seus esforços en les poblacions més vulnerables.

hi donen suport :

ALIANCES:

Highest practice
Reading outside work

Font: Presentació de l’enquesta “The OECD Survey of Adult Skills” (PIAAC)

llista pròpia!

@FundacioBofill (#perspectivesbofill)

Com avaluar les
competències de la
població adulta al llarg
de la vida?

Implicacions dels
resultats de l’informe
PIAAC (PISA per a adults)
per a les polítiques de
formació a Catalunya
(nota de premsa)

H em treballat col · laborativament amb :

Pascal International Observatory

225
Lowest practice

A Espanya hi ha
grans desigualtats
d’accés a l’educació
al llarg de la vida

Documents de referència:

275

250

A Espanya el nivell
educatiu té molt
d’impacte sobre l’atur
i la precarietat laboral

L’enquesta sobre les
competències de la
població adulta de
l’OCDE
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“ Aquest estudi ens permet centrar el debat sobre la jornada escolar de manera que
les famílies tinguin eines de reflexió i discussió davant el corporativisme que presenta
la compactació horària com la gran panacea.”
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Àlex Castillo (president de la FAPAC)
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Principals resultats:

15 La compactació de la jornada escolar, millora l’educació?
Projecte:

A les tres a casa? L’impacte social de la compactació de la jornada escolar
Recull del coneixement disponible sobre els impactes socials i educatius de la jornada
escolar contínua, a través de l’evidència científica d’altres indrets on existeix, de l’anàlisi
d’experiències i tendències en els països de l’entorn, i de les veus de representants de la
comunitat educativa, actors en la presa de decisions sobre la jornada escolar.
Equip del projecte:

Mònica Nadal i Elena Sintes (directores/coordinadores).

Què ha motivat la nostra intervenció?
En els darrers anys, la jornada partida s’ha anat qüestionant tant des del punt de vista
educatiu com social. Entre altres arguments s’ha dit que aquest tipus de jornada redueix
l’atenció de l’alumnat a la tarda i que, si s’hi afegeixen activitats fora de l’horari lectiu, la
jornada esdevé massa llarga. Per altra banda, la crisi econòmica està exercint una enorme
pressió sobre les decisions de les administracions, el professorat i les famílies. El resultat
ha estat la compactació de la jornada en un nombre creixent d’instituts de secundària.

Jornada escolar: Guia per decidir la millor opció

Per contra, les evidències existents assenyalen que la jornada compacta agreuja les desigualtats existents: persistència de resultats acadèmics baixos, diferències en la qualitat
del temps fora de l’horari lectiu, dificultats de conciliació entre els horaris escolars i fami
liars i fre al desenvolupament professional de les mares. En el cas de Catalunya, la jornada
intensiva podria agreujar la segregació social del sistema educatiu, ja que aquesta només
s’aplica a l’escola pública.
La tendència internacional és d’ampliació del temps passat a l’escola, amb activitats extraescolars programades des dels mateixos centres educatius. L’extensió del temps que
es passa a l’escola redueix les desigualtats educatives i és especialment positiva per als
joves i infants amb poques oportunitats formatives fora de l’espai escolar.

70%

1
4

de cada

avis i àvies ajuda
habitualment en la
cura dels néts i nétes

1
2

de cada

infants que fan
jornada contínua
dorm menys del que
necessitaria

Propostes:
Si es manté la jornada contínua cal que es revisin els criteris de compactació, atenent a
les recomanacions de la recerca internacional, als problemes derivats d’aquest tipus de
jornada en altres comunitats autònomes i països, i a la necessitat de buscar un model més
ajustat a la realitat econòmica i social del nostre país.
En qualsevol cas, cal aturar l’extensió de la jornada contínua a primària, ja que qualsevol
canvi en la jornada escolar de primària s’hauria de fer amb més garanties i requisits, situa
ció poc factible en l’actual context de desinversió educativa a Catalunya.

El

dels centres de
secundària públics fan
jornada compacta
(2012-2013)

Aquesta decisió s’ha pres sense valorar les possibles repercussions educatives i socials.
Però les recerques educatives constaten que la jornada compacta no millora necessàriament el rendiment acadèmic ni l’organització quotidiana dels infants i adolescents ni el
temps en família. El que influeix substancialment en l’obtenció de bons resultats no és la
quantitat d’hores lectives sinó el tipus de treball realitzat dins l’horari.

Documents de referència:

A les 3 a casa? L’impacte
social i educatiu de la jornada escolar contínua

Cat >

A les 3 a casa? Del debat
sobre la jornada contínua
al debat sobre el temps
escolar
ALIANCES:

A les 3 a casa? L’impacte
social i educatiu de la jornada escolar contínua
Font: Jornada escolar: Guia per decidir la millor opció (FAPAC)
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“ Hem après a posar l’aprenentatge al centre de l’educació i a liderar les persones
per millorar-lo.”
Joan Badia (catedràtic de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari)
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14 Quin és el rol del lideratge en els entorns d’aprenentatge innovadors?
Projecte:

Congrés Internacional de Lideratge per a l’Aprenentatge
Celebrat el desembre del 2013, va reunir persones expertes del món educatiu, líders de
centres educatius innovadors i responsables de la política educativa de Catalunya i del
món, per tractar sobre les bases de la naturalesa de l’aprenentatge i les estratègies per a
la innovació a les escoles i als sistemes educatius.
Equip del projecte:

Anna Jolonch, David Istance, Valtencir M. Mendes (directors/coordinadors); Joan Badia,
Màrius Martínez, Mariana Martínez i Louise Stoll.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El model subjacent a moltes escoles i aules es continua centrant a preparar estudiants per
a l’economia industrial. Aquest model té molt poc a veure amb les activitats centrals de
les organitzacions, societats i economies basades en el coneixement. Atesa la importància
dels canvis que tenen lloc i que ens obliguen a redefinir les competències i habilitats fonamentals dels ciutadans del segle xxi, és fonamental repensar els entorns d’aprenentatge.

Plenari del Congrés Internacional Lideratge per a l’Aprenentatge

1. El lideratge per a l’aprenentatge és una eina fonamental per a la reforma i la innovació
educatives, perquè el lideratge influeix molt en la direcció que cal seguir i en els resultats
obtinguts, tant al nivell micro de les escoles i els entorns d’aprenentatge com en els sistemes més amplis. La innovació és una part integrant de l’exercici del lideratge per a l’aprenentatge que s’ocupa de crear noves direccions i de dissenyar entorns d’aprenentatge.

L’OCDE fa una difusió
internacional a

50.000
persones

2. El lideratge per a l’aprenentatge consisteix a participar en el disseny, implementació i
sostenibilitat d’uns entorns d’aprenentatge innovadors i potents a través d’activitats i relacions distribuïdes i connectades. L’aprenentatge dels estudiants és la part essencial de
la iniciativa, i l’aprenentatge continu de tots els participants, una condició imprescindible
per a l’èxit educatiu.
3. L’aprenentatge professional combina la teoria i la pràctica i ofereix oportunitats per a
l’experimentació pràctica. A més, el lideratge per a l’aprenentatge és social i està connectat. Es tracta d’un esforç en equip per aprofundir, difondre i mantenir l’aprenentatge.
4. El lideratge per a l’aprenentatge prové de diversos socis no formals. Cada vegada més,
l’aprenentatge innovador incorpora centres i enfocaments no oficials i tot un ventall de
professionals, socis i comunitats diverses.
5. El lideratge per l’aprenentatge requereix creativitat i, sovint, valentia. Hi ha un rol polític clau en la creació de les condicions perquè tingui lloc l’aprenentatge professional en
xarxa. Des de la política es pot exigir un lideratge valent per assegurar que els sistemes
de governança junt amb l’obligació de retre comptes, es coordinin amb l’ambició de crear
entorns d’aprenentatge innovadors i potents o que, com a mínim, no vagin en direccions
oposades.

A través del portal
català Xtec, entre
d’altres, s’arriba a

380.000
persones

Documents de referència:

Congrés Internacional
de Lideratge per l’Aprenentatge

El Congrés té més de

1.000
assistents
i hi participen

200

Entorns innovadors
d’aprenentage (Roser
Salavert)

experts internacionals
el patrocinen :

ALIANCES:

Liderar per aprendre.
Del diàleg entre la recerca i la pràctica
Font: Fotografia de Bernat Joval

ile.cat
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@FundacioBofill (#ICLL)
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“ El mite «entre tots ho farem tot» ha quedat obsolet. Anem cap a «entre tots ho farem tot,
donant confiança a qui pren la decisió des del lloc que ocupa i desenvolupant el seu rol
des de la responsabilitat en el sistema».”
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Lola Sànchez (directora de l’escola La Riera de Sant Pere de Ribes)
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13 Com podem millorar les oportunitats d’aprenentatge dels nostres
infants i joves?

El principal problema és que el model educatiu es continua centrant a preparar estudiants
per a l’economia industrial. Aquest model té molt poc a veure amb les activitats centrals
de les organitzacions, societats i economies basades en el coneixement.

Projecte:

Lideratge per a l’Aprenentatge: estudis de cas a Catalunya
Reflexió sobre els aspectes clau d’un model de lideratge capaç de crear i sostenir entorns
d’aprenentatge. En el marc del projecte es desenvolupa una metodologia per identificar
elements de lideratge que creen les condicions per a l’aprenentatge, amb 6 estudis de cas
en centres educatius catalans el curs 2012-2013.
Equip del projecte:

Joan Badia, Anna Jolonch i Màrius Martínez (directors/coordinadors); Imma Buñuel, Eugeni Garcia, Maite Górriz, Begoña Gros, Jordi Longás, M. Neus Lorenzo, Valtencir M. Mendes,
José Menéndez, Joaquim Núñez, Carmina Pinya i Antoni Tort.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Els índexs de fracàs escolar i d’abandonament prematur a Catalunya són preocupants. Per
altra banda, els resultats de les proves diagnòstiques sobre el nivell educatiu de l’alumnat
català revelen l’existència de problemes estructurals a l’educació del nostre país. Tot això
posa en crisi el nostre model d’escola i ens porta a repensar el que s’està fent i com s’està
treballant.

95%

Lideratge de l’organització
(Estructures i responsabilitats)

de graduats en ESO

Aquest lideratge fa possible l’èxit educatiu i distingeix els centres com a organitzacions
que aprenen. Un centre amb èxit en els aprenentatges és un centre on els alumnes es desenvolupen com a aprenents i també com a persones. I això passa quan els docents creen
les condicions que donen a les aules caliu, respecte, motivació, curiositat intel·lectual,
suport individual i creixement com a grup.
La voluntat d’exercir un lideratge compartit entre un nombre elevat d’agents del centre
constitueix un context per a la construcció d’una nova manera d’ensenyar i d’aprendre i,
alhora, mostra un horitzó d’innovació i de recerca de gran interès per al sistema educatiu
de Catalunya.

La clau perquè
el sistema funcioni
ALIANCES:

H em treballat col · laborativament amb :

Col∙legi Claret (Barcelona)
Institut Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia)
Escola La Riera (Sant Pere de Ribes)
Institut Vilatzara (Vilassar de Mar)
Escola Sant Pere Claver (Barcelona)
Institut Eduard Fontserè (l’Hospitalet de Llobregat)

Lideratge educatiu
(Organització curricular)

Font: Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya (Polítiques #81)

alumnes

Al Col·legi Sant Pere
Claver, els resultats
lingüístics de les PISA
superen en
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anterior

Documents de referència:

Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas
a Catalunya

Ensenyament
(Expectatives i avaluació)

APRENDRE

17 a 75

Propostes:
En conseqüència, els currículums, les experiències d’aprenentatge i l’entorn general s’han
de centrar a fomentar les competències i la mentalitat de l’aprenentatge continu autodirigit. Les competències del segle xxi s’han d’interconnectar estratègicament amb les experiències d’aprenentatge.

Entorns innovadors d’aprenentatge
Al Col·legi Claret s’ha
reduït el fracàs escolar
fins a superar el

El lideratge per a l’aprenentatge es genera en contextos d’innovació i de canvi, que impliquen el trencament de l’statu quo. S’ha comprovat que la necessitat de canvi porta a crear
un espai més adient per a l’aprenentatge. Generalment, aquesta presa de consciència té a
veure amb una actitud d’obrir-se al món, relacionar-se i aprendre d’altres realitats que han
superat situacions difícils.

En 8 anys les
preinscripcions a
l’Institut Fontserè han
passat de

ile.cat

llista pròpia!

Liderar per aprendre.
Del diàleg entre la recerca i la pràctica

Els 7 principis de l’aprenentatge
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“ Les magnet schools demostren que es pot combinar dessegregació social i llibertat
d’elecció de centre, ja que és la innovació pedagògica el que actua com a magnetisme
per a les famílies.”
Aina Tarabini (professora de sociologia de la UAB i membre dels grups GEPS i GIPE-UAB)
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12 Què en podem aprendre, de l’experiència de les magnet schools dels
Estats Units?
Projecte:

Les escoles magnet. Una aposta per l’excel·lència i l’equitat
Les magnet schools busquen una major heterogeneïtat en els centres escolars amb una
oferta educativa atractiva i innovadora que fa de magnetisme per a les famílies. A través
d’un seminari amb experts en educació, s’ha analitzat l’aplicació d’un programa similar a
Catalunya, explorant-ne els seus límits, oportunitats, requisits i reptes.
Equip del projecte:

Roser Argemí, Irene Lop, Aina Tarabini, Laia Torras (directores/coordinadores); Miquel Àngel
Alegre, Xavier Bonal, Ferran Ferrer, Antoni Tort i Òscar Valiente.

Què ha motivat la nostra intervenció?
En els darrers anys, les transformacions demogràfiques derivades dels moviments migratoris i els canvis en els mecanismes que regulen l’accés a l’escola han generat situacions
de segregació escolar en molts sistemes educatius. La recerca ha demostrat que aquesta
polarització educativa té conseqüències nefastes en els resultats dels alumnes més desfavorits i que cal trobar nous models que ajudin a lluitar contra la segregació escolar.

L’experiència de les magnet schools dels Estats Units ofereix claus importants per abordar
els reptes de la integració escolar. Per una banda demostra que és possible lluitar contra
la segregació escolar sense renunciar a la llibertat d’elecció. I per l’altra mostra com des
de la innovació pedagògica s’aconsegueix atreure les famílies.
Per tal que l’aplicació d’un programa d’aquestes característiques tingui èxit cal garantir
l’aplicació simultània de tres principis: la dessegregació escolar, la llibertat d’elecció i la
qualitat i innovació educatives.
1. Dessegregació. Les escoles magnet s’han de dissenyar i aplicar a partir de mecanismes
vinculats amb la lluita contra la segregació escolar. Només les escoles magnet que tinguin
una vocació explícitament integradora i que vagin acompanyades d’eines i estratègies per
fer possible aquesta integració garantiran una composició social heterogènia.
2. Elecció. És fonamental que les polítiques d’elecció d’escola es combinin amb polítiques
d’integració escolar. En cas contrari el perill més imminent és la resegregació, ja que només
les famílies amb més capital econòmic, social i cultural tindran capacitat de triar escola.
3. Innovació. Cal definir un projecte educatiu innovador i de qualitat capaç d’involucrar
tota la comunitat educativa en el seu desenvolupament i que permeti aconseguir la implicació necessària de professorat, alumnat i famílies per fer possible l’èxit educatiu.
L’aplicació d’un programa inspirat en el model de les magnet schools americanes a Catalunya pot contribuir a combatre la segregació escolar sense limitar la llibertat d’elecció de
les famílies, i ajudant a fomentar l’excel·lència educativa i l’equitat.

Més de

2

milions d’estudiants
escolaritzats en
magnet schools
als Estats Units

A les escoles magnet
hi ha millors resultats
acadèmics i menor
abandonament escolar

Documents de referència:

Les escoles magnet.
Una aposta per
l’excel∙lència
i l’equitat

En

10

Les escoles magnet:
Poden les aliances amb
institucions millorar
l’excel·lència i l’equitat
educatives?

anys la segregació
escolar a Catalunya
ha augmentat de
manera accelerada

Les escoles magnet:
què hem après
de l’experiència
nord-americana?
(post)
Font: Les escoles magnet. Una aposta per l’excel·lència i l’equitat (Informes Breus #38)
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“ El paper del municipi en la lluita contra el fracàs escolar passa per posar a l’agenda
de la comunitat educativa la qüestió de la cohesió social. La invisibilitat dels fenòmens
d’exclusió social i segmentació escolar sols es poden contrarestar amb el coneixement
i la voluntat dels agents socials per acceptar allò que la realitat els posa al davant.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Diego Rodríguez (cap del Pla d’Inclusió de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès)
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11 Com podem millorar l’escolaritat i la convivència als municipis?
Projecte:

Programa d’assessorament municipal de polítiques educatives
S’assessora i s’acompanya els municipis per a la millora de les polítiques educatives locals, per tal d’assolir una escolarització equilibrada que faci possible una igualtat d’oportunitats i una millora dels resultats educatius. L’assessorament s’estructura en tres fases:
diagnosi, enquesta a les famílies i pla d’acció, i s’adapta a cada municipi.
Equip del projecte:

Anna Jolonch, Florència Kliczkowski, Aina Tarabini (directores/coordinadores); Alejandro
Montes i Alba Puy.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Molts municipis catalans s’estan plantejant el repte d’assolir una escolarització equilibrada que faci possible parlar d’igualtat d’oportunitats i millora dels resultats educatius. Per
donar resposta a aquesta necessitat, es requereixen noves propostes i estratègies des de
les polítiques locals, que permetin afrontar el problema de l’equilibri, la convivència i la
diversitat escolar.

Estratègies d’escolarització equilibrada desenvolupades pels ajuntaments
10-20.000 hab.

20-50.000 hab.

50-100.000 hab.

> 100.000 hab.

Catalunya

100
90

Un element fonamental de la lluita contra la segregació escolar rau en la relació entre
l’Ajuntament i els centres i les famílies. Les famílies són clau en el camí cap a una escolarització equilibrada. Per això és fonamental la transparència en la comunicació amb les
famílies i que es donin a conèixer els objectius i els beneficis d’una escolarització equilibrada. Les decisions polítiques són més ben acceptades quan es comprenen els objectius
que persegueixen les mesures adoptades.
La planificació de l’oferta educativa i la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) també resulten fonamentals per evitar la concentració
de l’alumnat amb major risc en determinats centres. L’experiència demostra que la implementació de mesures aïllades no té els efectes esperats. Per exemple: un canvi en la
zonificació escolar pot no tenir efecte si no va acompanyat de mecanismes de reserva de
places o de polítiques intensives de seguiment i canalització de la demanda. En canvi, les
mateixes mesures, implementades de manera combinada, poden arribar a resoldre el problema de segregació a mitjà termini.
Una altra estratègia en la lluita contra la segregació escolar consisteix en la potenciació
dels centres educatius mitjançant polítiques d’innovació educativa. Un exemple d’aquestes
polítiques pot ser el model de les magnet schools, procedent dels Estats Units. Aquest model consisteix en la creació d’una aliança entre un centre educatiu i una institució de prestigi que atorga valor afegit al centre i atrau famílies benestants a centres estigmatitzats.
En aquesta mateixa línia, la coordinació entre els centres també pot contribuir a una major
equitat. Un interessant instrument d’innovació educativa és la creació de mecanismes de
socialització de la informació entre els centres. S’ha comprovat que incentivar sistemes
d’intercanvi de professorat i estudiants entre centres propers genera sinergies entre les
escoles. Així mateix, l’establiment d’un sistema municipal d’activitats extraescolars que es
portin a terme en els diferents centres educatius fa confluir els alumnes de tot el municipi
en una mateixa activitat.

Documents de referència:

79,8

80

Percentatge d’ajuntaments

innovació

La relació entre l’escola i el territori és fonamental. Múltiples experiències en el context
català apunten a l’èxit de programes i projectes com els Plans Educatius d’Entorn, que han
contribuït a crear lligams entre escola i entorn i han afavorit la cohesió social del municipi.
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Font: Panel de polítiques locals d’educació 2012

Model de zonificació que
compensi la composició
social dels centres

Modificació de les ràtios
per equilibrar

Cap actuació

hi donen suport :

Municipis contra la
segregació escolar. Sis
experiències de política
educativa local
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“ La lluita contra la segregació escolar ha de ser constant en el temps i s’ha d’explicar de
forma pedagògica i argumentada des de les administracions locals i educatives. En molts
casos és l’única oportunitat educativa que tindran molts infants per millorar el seu futur.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Conxita Calvo (regidora d’educació de l’Ajuntament de Mataró)
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10 Com podem combatre la segregació escolar a Catalunya?
Projecte:

Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local
Recull d’experiències de sis municipis catalans: Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i
Valls, que els darrers anys han desplegat polítiques educatives de lluita contra la segregació. Hi han participat diversos experts de l’àmbit acadèmic, estudiosos de la política
educativa, així com regidors, exregidors i tècnics d’educació municipals.
Equip del projecte:

Xavier Bonal, Anna Jolonch (directors/coordinadors); Miquel Àngel Alegre, Jordi Collet,
Ferran Ferrer, Jordi Feu, Florència Kliczkowski, Albert Quintana i Aina Tarabini.

Què ha motivat la nostra intervenció?
A Catalunya hi ha una alta taxa d’alumnes immigrants que han arribat durant la darrera
dècada. El repte d’integrar-los a la nostra societat passa per garantir unes oportunitats escolars que seran determinants per a la futura cohesió social. Tanmateix, en moltes escoles
catalanes hi ha una alta concentració d’aquest alumnat i això perjudica la seva escolaritat.

77,5%
88,4%

i al privat concertat del

Les experiències d’escolarització equilibrada analitzades demostren que una acció educativa municipal adequada dóna fruits i incrementa l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Aquestes experiències permeten qüestionar alguns dels tòpics sobre la impossibilitat de canviar les tendències de concentració d’alumnat en risc educatiu i són la prova
que és possible desplegar polítiques educatives locals capaces de combatre i reduir la
segregació escolar.

5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

19%

,
triplica el de les
escoles concertades,

7%

82

punts és la diferència
en competència lectora
entre alumnat nadiu
i no nadiu a les PISA

Propostes:

Tot i que el principi de llibertat d’elecció d’escola ha d’equilibrar-se amb el de la satisfacció de les necessitats educatives, una política de lluita contra la segregació escolar ha
de prioritzar la satisfacció de les necessitats educatives per damunt de qualsevol criteri
de governabilitat. És per això que cal implementar mesures a les escoles que concentren
més problemes educatius: des d’incentius que promoguin l’accés del professorat i de les
direccions de centres de més qualitat a aquestes escoles fins a l’impuls de projectes tipus
magnet, que poden actuar com a catalitzadors de la transformació de les escoles menys
desitjades per les famílies.

6

L’alumnat estranger
al sector públic,

Està demostrat que la segregació escolar repercuteix negativament sobre els resultats del
conjunt del sistema, incrementa les diferències de rendiment entre alumnat nadiu i no
nadiu, redueix les oportunitats educatives de l’alumnat més desafavorit i dificulta la lluita
contra l’abandonament educatiu prematur.

El que aquestes sis experiències evidencien és que cal facilitar el lideratge local per assegurar el desenvolupament de polítiques d’escolarització equilibrada i de cohesió social. Les experiències analitzades demostren que només si hi ha un lideratge dels ajuntaments és possible desplegar polítiques de proximitat que vetllin per la igualtat d’oportunitats educatives.

Evolució de l’índex d’equitat en la distribució d’alumnat estranger entre sectors de titularitat.
Catalunya, 1999-2012
La taxa de graduació
a l’ESO al sector públic
és del

L’actual context de crisi econòmica i de retallades accentua els processos de segregació
escolar i incrementa el risc de fractura social. Per una banda, les administracions dediquen menys recursos a polítiques de suport a l’escolarització com el transport escolar o
les beques de menjador. Per l’altra, augmenta la competència pels recursos escassos i
es generen actituds de rebuig cap a determinats grups socials, fomentant la voluntat de
diferenciació i segregant la demanda educativa.

Documents de referència:
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Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

“ Malgrat els canvis legislatius recentralitzadors i les retallades de les administracions
educatives competents, molts governs locals seguim prioritzant els pressupostos
en educació perquè entenem que una ciutat sense una educació de qualitat no té futur.”
Lluís Esteve (Tinent d’alcalde de Serveis a les Persones i regidor d’Educació de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat)
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Quin paper han de tenir els municipis en les polítiques educatives?
Projecte:

Panel de Polítiques Públiques Locals d’Educació (2012)
Enquesta adreçada als municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya que recull de
forma periòdica i sistemàtica informació rellevant i d’utilitat per a l’anàlisi, l’avaluació i millora de les polítiques educatives locals. Se n’han realitzat tres edicions: 2010,2012 i 2014.
Equip del projecte:

Leonardo Díaz, Anna Jolonch, Jaume Magre, Jordi Plana (directors/coordinadors); Bernat
Albaigés, Ramon Plandiura i Araceli Rodríguez.

A Catalunya s’està produint un procés d’augment de la responsabilitat i de descentralització de l’educació que es tradueix en l’increment dels nivells de coresponsabilitat dels
ajuntaments en matèria d’educació, i en un augment significatiu de la seva implicació en
la planificació, diversificació i avaluació de polítiques educatives locals.
Però els canvis recents en la legislació estatal de règim local (aprovació de l’LRSAL) poden afectar greument el paper dels municipis i la seva imprescindible coresponsabilitat en
l’educació, ja que s’està produint un procés de recentralització que trenca rotundament el
model de desenvolupament de polítiques educatives vigent al nostre país els darrers anys.

5
10

de cada

ajuntaments

Des del món local s’aposta per promoure l’autonomia territorial i per mantenir els serveis
propis municipals en els àmbits de l’educació infantil 0-3, els programes de transició escola-treball, els PQPI, les escoles d’adults i les escoles d’art i de música.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Les polítiques educatives locals són cabdals per transmetre tres principis clau: la proximitat,
l’equitat i la coresponsabilitat. Amb l’anàlisi de les polítiques educatives locals es vol promoure el debat social i reivindicar el paper dels governs locals i de les polítiques de proximitat en educació.

Entre el 2009 i el 2011
la lluita contra la
segregació escolar
ha deixat d’estar
entre les prioritats
polítiques de

Propostes:
Es considera una prioritat municipal les polítiques d’equitat basades en la promoció d’una
escolarització equilibrada, la lluita contra la segregació escolar i el reforç en l’acompanyament a les famílies. I es defensa un canvi de relació entre l’administració i la ciutadania que
apoderi la ciutadania i promogui un model d’administració com a agent facilitador de les
iniciatives ciutadanes.

Augmenta el nombre
de municipis on la
comunitat educativa
intervé activament
en l’educació

Documents de referència:

Impacte de les actuacions municipals en la solució de les necessitats educatives (2011)

En definitiva, en un context d’escassetat de recursos, cal potenciar un model d’Administració que escolta una ciutadania cada cop més activa, que deixa fer i que fa viables propostes ciutadanes, individuals i col·lectives, fomentant-ne l’apoderament i el paper educatiu.

El

18,8%

dels municipis no
desenvolupa polítiques
d’escolarització
equilibrada

Política educativa local.
La responsabilitat dels
ajuntaments en l’actual
context de canvi

Descentralització de
la política educativa:
consolidació, debilitats
i crisi

aliances :

Panel de polítiques
públiques locals en
educació. Resultats 2012
Font: Descentralització de la política educativa: consolidació, debilitats i crisi
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Què hem après del sistema educatiu català?

“ Les decisions de la nova regulació local persegueixen sobretot empetitir les adminis
tracions públiques, particularment les més properes als ciutadans com són les administracions locals, i reduir despesa en educació, sanitat i serveis socials, quan en realitat
caldria anar en sentit contrari i dotar els municipis de més recursos i responsabilitats.”
Ramon Plandiura (advocat expert en legislació educativa)
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Quina hauria de ser la responsabilitat dels municipis en la política
educativa?
Projecte:

Jornada de política educativa local: La responsabilitat dels municipis en un context de
canvis

L’objectiu fonamental per a una adequada planificació educativa és conèixer les necessitats del territori i tenir presents els recursos disponibles per tal d’aprofitar-los i gestionar-los bé. Des de la proximitat es poden atendre les singularitats, poc visibles als nivells
alts de gestió.

Acte centrat en tres eixos: presentar els resultats del Panel de polítiques públiques locals
en educació 2012; donar a conèixer els canvis previstos en la legislació de règim local i els
efectes que comportarien en les competències municipals; i debatre amb alcaldes i regidors sobre el seu paper en el futur de les polítiques educatives.

L’educació inclou la dimensió escolar però també una dimensió comunitària. L’enfortiment
de les relacions entre escola i territori permet un reforç del capital social, un augment de la
confiança mútua i de la responsabilitat col·lectiva. I la governança de l’educació en sentit
ampli s’ha de portar a terme des de la coresponsabilitat, entesa com la capacitat de generar sinergies entre diferents nivells administratius, però fonamentalment amb la comunitat
educativa.

Equip del projecte:

En aquesta línia, les responsabilitats clau dels ajuntaments han de ser:

Leonardo Díaz, Anna Jolonch, Jaume Magre, Jordi Plana (directors/coordinadors); Bernat
Albaigés, Florència Kliczkowski, Ramon Plandiura i Araceli Rodríguez.

Què ha motivat la nostra intervenció?
En l’actualitat ens trobem en un procés de redefinició del marc competencial local tant a
escala nacional com estatal. Fins ara, les lleis han reconegut l’esforç del món local en favor
de l’èxit escolar i de les polítiques educatives en general. Tanmateix els canvis previstos en
la legislació de règim local podrien afectar el paper que han tingut els ajuntaments durant
els darrers anys.

1. Crear sinergies entre els actors. Actuar com a element aglutinador del treball entre diferents àrees, per aconseguir que projectes comunitaris puguin beneficiar les polítiques
educatives mitjançant sinergies potents. Aquestes sinergies no han de suposar necessàriament més recursos: en moltes ocasions només impliquen una bona coordinació, amb
voluntat política i tècnica.
2. Prioritzar les polítiques d’equitat. Treballar per l’equitat educativa amb el coneixement
del territori i de la realitat de la població local. Aquells municipis amb un paper actiu de
l’Ajuntament han aconseguit reduir i lluitar contra la creixent segregació escolar de l’última dècada, aconseguint una escolarització més equilibrada.
3. Garantir l’accés de totes les famílies del municipi a la informació. L’accés a la informació
és desigual en funció dels grups socials i els canals que tenen per a aconseguir-la. Resulta
fonamental generar mecanismes per arribar als diferents perfils de famílies i garantir la
seva capacitat d’elecció de centre, així com aconseguir un procés educatiu de qualitat. Cal,
a més, fer pedagogia de les decisions, per tal que la comunitat educativa comparteixi els
principis que orienten l’acció educativa municipal.

Documents de referència:

Descentralització de
la política educativa:
consolidació, debilitats
i crisi

Jornada de política
educativa local (Resum
de la jornada)

hi donen suport :

Política educativa local.
La responsabilitat dels
Ajuntaments en l’actual
context de canvi
Font: Foto de la taula rodona de la Jornada de Política Local
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“ Els mestres han de ser persones disposades a aprendre, convençuts que no ho poden tenir
tot previst i que la vida a l’aula ha de ser la d’un laboratori on es construeixen experiències.
Els mestres hem de canviar la noció d’experiència, ja que una autèntica experiència és la
que es construeix a classe, no és la que es programa de 9 a 10 del matí.”

Eix 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Carme Alemany (cap d’estudis de l’escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer)
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Com podem posar en relleu els valors de la tasca d’educar?
Projecte:

Cicle: “Què vol dir ser mestre avui?” El compromís ètic del professorat
Cicle de 10 debats a diferents municipis catalans, que s’interroga sobre el rol del mestre, la
naturalesa de la seva funció social i del seu compromís. Cada debat tracta la temàtica d’un
capítol de la sèrie “Mestres” de TV3 i compta amb mestres que han participat al programa,
membres dels moviments de renovació pedagògica i persones estudioses del tema.
Equip del projecte:

Teresa Climent, Vicenç Relats (directors/coordinadors); Carme Alemany, Carles Capdevila,
Salvador Cardús, Jordi Carmona, Marta Casas, Àngel Castiñeira, M. Jesús Comellas, Joan
Manuel del Pozo, Joan Domènech, Assumpta Duran, Josep Maria Esteve, Joan Girbau, Josep M. Gratacós, Jordi Ibáñez, Santiago Llorens, Raül Manzano, Miquel Martínez, Albert
Quintana, Núria Rodríguez i Assumpta Sogàs.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La feina del professorat sempre ha anat més enllà de la seva funció fonamental de transmissió
d’uns coneixements impartits a les classes, perquè té una responsabilitat cabdal en la formació integral de l’alumnat. El programa “Mestres” i les reflexions entorn del compromís ètic del
professorat constitueixen una oportunitat per mobilitzar els mestres, entorn dels valors de la
seva identitat professional i involucrar-hi tots els agents que intervenen en la tasca educativa.
Cicle de debats amb Salvador Cardús

– “Més enllà de les metodologies organitzatives del centre, hi ha tres condicions bàsiques
per a la interculturalitat que són cuidar les interpretacions, les mirades i les relacions de
l’alumnat nouvingut. La fragilitat d’aquest alumnat el fa especialment necessitat —en el
moment d’arribada sobretot— de vincles relacionals forts que els donin seguretat en el
procés de recomençament que fan quan arriben a una nova societat.”
Pep Gratacós (tutor de l’aula d’acollida de l’institut Pere Alsius de Banyoles)
– “Cal que les famílies entenguin què es fa a les aules i visquin l’escola com quelcom propi i
sentin que en formen part. Per a cada nen i nena els adults més importants són la família
i els mestres i per això és important que ambdós remem en la mateixa direcció. Si en els
aspectes fonamentals per a l’educació de l’infant, família i mestres tenim actituds contradictòries, l’infant es desorienta, no sap on mirar i això el debilita.”
Sunta Sogàs (exdirectora de l’escola El Sagrer de Barcelona)
– “En un centre educatiu el més important són les persones. Quan fem classe, al davant
hi tenim persones, els ciutadans del futur, que un dia podran ser la nostra alcaldessa, el
nostre metge, el nostre veí (...). Tots som centre, tant docents, com secretaria, com els
conserges o el servei de neteja, els professionals dels projectes que es fan al centre, pares
i mares, i alumnat.”
Jordi Ibáñez (director de l’institut Eduard Fontserè de l’Hospitalet de Llobregat)
– “Construir el gust per aprendre com a pràctica habitual i finalitat central en l’educació ha
de permetre abordar altres aprenentatges que potser no vénen tant de gust. Una part de
la feina del professorat és saber trobar la connexió entre allò que preocupa cada alumne i
els aspectes claus del currículum.”
Joan Domènech (director de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona)
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10

30

ponents dels debats
són mestres en actiu

Més de

1.500

participants als debats
del cicle

Documents de referència:

Què vol dir ser mestre
avui? Reflexions al
voltant del compromís
ètic del professorat

debats a
Qui ha de promoure
el compromís del
professorat?

ciutats de Catalunya

ALIANCES:

Mònica Terribas i Jaume
Cela estrenen el cicle de
debats “Què vol dir ser
mestre avui?”
Font: Imatge del 10è debat del Cicle “Què vol dir ser mestre avui?”

llista pròpia!

@FundacioBofill (#sermestreavui #mestrestv3 #mestres)
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“ El valor afegit perquè els sistemes educatius millorin el seu rendiment és l’equitat.”
Xavier Bonal (sociòleg i professor de sociologia de l’educació a la UAB)
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Són compatibles l’excel·lència i l’equitat educatives?
Projecte:

Perspectives internacionals d’educació (2012): PISA i l’equitat educativa
Espai de debat sobre tendències en polítiques educatives internacionals que consta d’un
seminari amb experts de la comunitat educativa catalana i una conferència oberta. Al desembre del 2013 es van presentar els resultats del darrer estudi PISA i es va debatre sobre
les estratègies que Catalunya podria adoptar per millorar la qualitat de l’educació.
Equip del projecte:

Valtencir M. Mendes, Xavier Bonal (directors/coordinadors); Samuel Blázquez, Joan Mateo
i Pablo Zoido.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’estudi PISA és una eina fonamental per a l’avaluació del rendiment dels sistemes educatius. Sobre la base de l’avaluació de les competències de l’alumnat de 15 anys en àmbits
com les matemàtiques, la lectura i les ciències, es disposa d’una informació molt valuosa
sobre l’estat de l’educació al nostre país. Es tracta, per tant, d’una eina d’aprenentatge i
millora que permet comparar-nos amb altres països de l’OCDE, avaluar el rendiment del
nostre sistema educatiu i repensar les polítiques educatives.

Relatoria gràfica sobre els resultats PISA 2012 i l’equitat

1
5

de cada

alumnes catalans
té un nivell de
competències baix

Els països amb millors resultats a les proves PISA són aquells en què hi ha menys desigualtats. Països com el Japó, Corea, el Canadà, Suïssa o els Països Baixos tenen sistemes
educatius que combinen alts rendiments amb equitat. Això demostra que l’excel·lència
no està renyida amb l’equitat i que la millora de la qualitat dels sistemes educatius no és
incompatible amb la millora de l’equitat.

8,7%

de l’alumnat català
assoleix nivells
excel·lents en
matemàtiques

El repte per al sistema educatiu català és garantir un nivell mínim de competències per a
tots els alumnes. Diversos estudis han demostrat que el baix nivell de rendiment a PISA
està estretament associat al fracàs escolar i a la probabilitat d’abandonar prematurament
els estudis. Un altre factor clau són les diferències existents dins els centres educatius,
especialment pel que fa als resultats obtinguts per l’alumnat autòcton i immigrant.
La repetició ha demostrat que és una estratègia poc efectiva per a la millora dels resultats
i és molt costosa. L’elevat nivell de recursos que requereixen les altes taxes de repetició es
podrien destinar a l’atenció individualitzada i a la detecció de necessitats específiques en
edats primerenques, estratègies que s’han mostrat efectives per millorar el nivell educatiu
i reduir les desigualtats.

Entre els resultats
de l’alumnat immigrat
i autòcton hi ha

71
31

punts a Catalunya i

a l’OCDE

Propostes:
En vista de tot això, calen estratègies decidides per reduir el percentatge d’alumnes amb
baixos nivells de rendiment i assegurar que tots els estudiants assoleixen les competèn
cies bàsiques. En aquest sentit, és fonamental potenciar l’efecte compensatori del sistema educatiu sobre les desigualtats educatives.
En definitiva, aprofundir en la comprensivitat del sistema educatiu és la via per a la millora
dels resultats de Catalunya. La segregació dels estudiants en itineraris educatius o l’agrupació per nivells van en detriment tant dels bons resultats com de l’equitat dels sistemes
educatius. Tot i que l’actual model educatiu català té molt camí a recórrer en l’àmbit de la
comprensivitat, la reforma educativa aprovada pel govern espanyol (LOMCE) ens allunya
encara més d’aquest objectiu.

hi donen suport :

ALIANCES:

llista pròpia!

@FundacioBofill (#perspectivesbofill)

Documents de referència:

Equitat i resultats
educatius a Catalunya

PISA 2012 i equitat
educativa

H em treballat col · laborativament amb :

Pascal International Observatory

Font: Detall de la relatoria gràfica “PISA 2012 i equitat educativa”

El

Per què ens cal un pla
per a l’equitat educativa?
Les virtuts de reduir les
desigualtats en educació
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“ El projecte sobre l’estratègia de les competències m’ha aportat tres grans aprenentatges:
sempre s’aprèn més treballant en grup que en solitari, no hi ha receptes màgiques per
resoldre els problemes de la nostra societat, però podem aprendre d’altres experiències
i millorar.”
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Queralt Capsada (Responsable de la transferència educativa OCDE-2012)
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Com podem aprofitar al màxim el talent de la població catalana?
Projecte:

Beca OCDE de Transferència Educativa (2012): Educació, competències i mercat de treball
Convocatòria de beca adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada a la Direcció d’Educació de l’OCDE per treballar en recerca comparada a escala internacional sobre l’assessorament i l’aprenentatge mutu dels sistemes educatius dels diferents
països.
Equip del projecte:

Anna Jolonch, Valtencir M. Mendes (directors/coordinadors); Queralt Capsada.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La ràpida evolució i els canvis del mercat de treball fan que cada vegada exigim més als
nostres sistemes educatius i de formació. En aquest context, és prioritari formar persones
que siguin capaces de conviure en societat i de respondre a les canviants demandes del
mercat laboral.

El desenvolupament de les competències necessàries per a les societats del segle xxi
constitueix una de les línies estratègiques més importants de l’OCDE per als propers anys.
Segons l’OCDE, les solucions durables per sortir de l’actual context de crisi passen per
maximitzar les competències de la població. Per això recomanen als països que es mobilitzin al voltant de tres grans eixos polítics: desenvolupament, activació i ús eficient de
competències.
El primer eix se centra en el desenvolupament de les competències a través de la millora
de la quantitat i la qualitat de les competències que es deriven de l’educació i la formació
al llarg de la vida. El segon eix té a veure amb l’activació de les competències i consisteix
a assegurar que aquestes competències s’ofereixen en el mercat laboral. I el tercer eix es
refereix a l’encaix de les competències i consisteix a garantir-ne l’ús eficaç en el mercat de
treball.
En el context català, les principals debilitats en matèria de competències són: el fracàs
escolar, la manca de desenvolupament de la formació professional i de la formació al llarg
de la vida, la sobrequalificació (o subocupació) i l’atur juvenil.

L’atur juvenil a
Catalunya és del

50%
(2012)

Poc més del

50%

de la població entre
55 i 64 anys participa
en el mercat laboral

Propostes:
En el marc de les polítiques preventives, es necessita evidència empírica que permeti fer
un seguiment acurat de la realitat catalana. A més, cal incidir en la millora de l’educació
preprimària i al llarg de la vida per prevenir un futur desencaix de les competències de les
persones i el que els demanarà el mercat de treball.
Documents de referència:

Marc de l’estratègia sobre les competències de l’OCDE
Gairebé

1
3

Quant a les polítiques actives per millorar la situació dels qui no s’han beneficiat de les polítiques preventives cal incidir en l’orientació educativa i professional individualitzada de
qualitat. Així mateix, cal enfortir el diàleg entre els actors socials entorn de la necessitat
de millorar el nostre sistema educatiu.

Com pot un país
maximitzar
(l’ús que fa de)
les competències?

de cada

joves catalans deixa
l’escola abans d’hora

desenvolupant les
competències rellevants
Promovent l’aprenentatge.
Atraient persones
amb competències

activant l’oferta de competències

utilitzant les competències
de forma eficaç

Promovent l’activitat i
la retenció de les persones
amb competències
Millorant l’adequació entre les
competències i les ocupacions.
Incrementant la demanda

Competències desenvolupades

Competències que s’ofereixen
al mercat de treball

ALIANCES:

Educació, competències
i mercat de treball.
Els reptes de Catalunya a
partir de l’estratègia de
l’OCDE

Millor preparació. Millors
feines. Millor futur

Ús eficaç de competències

OECD Skills Strategy
Font: Educació, competències i mercat de treball (Informes Breus #42)
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“ La segregació escolar està directament relacionada amb l’existència o no de polítiques
locals per fomentar l’escolarització equilibrada. El paper de la família en el temps de
lleure també és clau per a l’èxit escolar i per comprendre les desigualtats educatives.”
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Què hem après del sistema educatiu català?

Bernat Albaigés (Investigador en l’àmbit de l’educació)
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Quines són les estratègies per a l’èxit educatiu en temps de crisi?
Projecte:

Anuari de l’estat de l’educació a Catalunya 2011
Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició del 2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l’èxit educatiu, tant dels sistemes formals com l’escola, com dels sistemes no formals i informals,
fortament interrelacionats.
Equip del projecte:

Bernat Albaigés, Anna Jolonch, Jordi Longàs, Miquel Martínez Martin (directors/coordinadors); Ricard Benito, Jorge Calero, Alba Castejón, Ramon Fabre, Gerard Ferrer, Isaac Gonzàlez, Begoña Gros, Ben Levin, Marga Marí-Klose, Pau Marí-Klose, Mauro Mediavilla, Ingrid
Noguera, Francesc Pedro, Ramon Plandiura i Lauren Segedin.

L’educació a Catalunya està fortament polaritzada, amb una proporció més elevada de
població amb estudis bàsics o inferiors que la de la UE però també amb una major proporció de població amb estudis superiors. El repte per a l’èxit educatiu és aconseguir una
educació més redistributiva i més accessible per a tothom.
Aquest comportament polaritzat del sistema educatiu està molt relacionat amb les desigualtats en les oportunitats educatives dels infants en funció del seu origen social. Tot i
que està demostrat que el fet d’iniciar l’escolarització durant l’etapa d’educació infantil
genera efectes positius en els resultats acadèmics posteriors, l’accés dels infants socialment desafavorits a l’educació infantil de primer cicle és inferior a la de la resta d’infants.
Per altra banda, hi ha una relació molt estreta entre el clima que es viu al centre i els resultats educatius de l’alumnat que hi assisteix. El benestar a l’escola és un factor determinant de l’èxit educatiu tant des d’una vessant acadèmica i escolar com en relació amb la
formació integral dels infants i joves escolaritzats, i fins i tot en la prevenció de la violència
escolar.

En l’actual conjuntura econòmica i social, en què les reformes, els ajustos i les retallades
posen en qüestió les bases del model de benestar social, el dret a l’educació i la igualtat
d’oportunitats se situen al centre del debat. L’objectiu principal de l’Anuari de l’estat de
l’educació a Catalunya 2011 és comprendre fins a quin punt Catalunya compta amb un model d’èxit educatiu, i quines són les seves fortaleses i debilitats principals.

Catalunya en relació amb l’Estratègia d’Educació Europa 2020. Abandonament educatiu prematur
Un

30,8%
47,4%

30%

dels infants socialment
menys afavorits
consumeix 3 vegades
més televisió que
els més afavorits

L’alumnat que ha
anat més d’un any a
l’escola bressol obté
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punts més de mitjana
a les proves PISA

Què ha motivat la nostra intervenció?

de població de 25
a 64 anys té estudis
superiors i un

El

Propostes:
El baix finançament de l’educació i les restriccions pressupostàries actuals limiten les possibilitats futures de millora de l’èxit educatiu a Catalunya. Per situar-nos en la mitjana
europea, cal passar d’invertir el 4% del PIB en educació a invertir-hi el 5,2%.
A més, és fonamental desenvolupar accions liderades per l’Administració educativa i els
principals agents educatius i socials orientades a generar consens al voltant de l’educació.
Aquest consens ha de ser de caire propositiu i no merament declaratiu, per fomentar l’assoliment d’objectius concrets, i provocar la coresponsabilitat dels diferents agents educatius, socials i econòmics en la millora de l’èxit educatiu.

Documents de referència:

L’estat de l’educació a
Catalunya. Anuari 2011

Educació Avui. Indicadors
i propostes de l’Anuari
2011

Catalunya

26%
Objectiu 2020

té estudis bàsics
i/o inferiors

15%
Font: Detall de la infografia “Anuari de l’estat de l’educació a Catalunya 2011”

Roda de premsa de
presentació de l’Anuari
2011. L’estat de l’educació
a Catalunya (Miquel
Martínez)
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“ El model d’educació comprensiva advoca perquè tots els centres mantinguin un
currículum comú bàsic que assegura que la ciutadania de Catalunya comparteix una sèrie
de valors que li permet integrar-se en la vida col·lectiva, i a la vegada viure a l’escola
l’experiència de la diversitat social que caracteritza el nostre país.”
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Josep Maria Lluró (professor d’història a l’IES Matadepera i exdirector d’Aula Escola Europea)
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Quina és la realitat de l’escola comprensiva i integradora a Catalunya?
Projecte:

Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya
A partir de les reflexions del seminari amb experts de la comunitat educativa sobre el
model i la pràctica de l’escola comprensiva a Catalunya, l’informe analitza diversos factors
per entendre el desencontre entre el model comprensiu que es deriva de les lleis i les pràctiques segregadores dels centres.
Equip del projecte:

Ricard Aymerich, Anna Jolonch, Josep M. Lluró i Enric Roca (directors/coordinadors); Joan
Domènech, Vincent Dupriez, François Dubet, Xavier Dumay, Joan Carles Mèlich, Jordi Pàmies
i Cristóbal Ruiz.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Des de la dècada dels vuitanta fins a inicis del 2000 la història de l’escola a Catalunya
ha estat una història d’èxit, amb el model comprensiu com a marc de referència. Gràcies
a aquest model s’ha incorporat a les aules una onada migratòria molt significativa i s’ha
ampliat fins als 16 anys l’escolaritat obligatòria. L’experiència ha demostrat que l’escolaritat comprensiva representa el sistema més eficaç, més estimulant pedagògicament i més
equitatiu.
Segregació escolar entre xarxes de l’alumnat estranger a l’ESO, per comunitats autònomes
(curs 2008-2009)

Segons el darrer informe de l’OCDE sobre qualitat i equitat en els sistemes educatius, l’escolaritat comprensiva és el millor sistema per garantir bons rendiments i combatre el fracàs
escolar. El model comprensiu més eficaç és el de la integració individualitzada —característic dels països nòrdics—, basat en estratègies d’ordre pedagògic. És el que té més beneficis
tant per a l’alumnat amb dificultats com per al de major rendiment.

El

4%

de l’alumnat presenta
nivells d’alt rendiment
acadèmic

Propostes:
L’actual proposta de reduir l’ESO i augmentar el batxillerat afeblirà encara més la comprensivitat, ja que reduirà els mínims comuns que tots els alumnes haurien d’assolir. Cal
flexibilitzar els currículums per dotar tots els alumnes de les capacitats mínimes i garantir
que fins als setze anys l’escola tingui els mateixos objectius per a tothom.

Documents de referència:

Junts a l’aula? Present
i futur del model d’educació comprensiva a
Catalunya

3,5
3,0

Junts a l’aula? Present
i futur del model d’educació comprensiva a
Catalunya

2,5
2,0
1,5
1,0

Font: Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya (Dossier de premsa)
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L’abandonament escolar
a Catalunya és del

El resultat d’aquesta mala aplicació dels principis de l’escola comprensiva i inclusiva és l’elevat índex de fracàs escolar i el baix nivell d’excel·lència a Catalunya. Amb un model d’escola
que selecciona els alumnes durant l’escolaritat obligatòria o que els separa en itineraris
diferents segons les seves capacitats el que s’està aconseguint és agreujar aquesta situació
encara més.

En definitiva, s’han de realitzar canvis en el currículum, el professorat, les direccions i
l’organització dels centres, substituint les pràctiques de segregació actuals per un model
d’aula individualitzada i integradora.

4,5
Índex d’equitat entre xarxes
segons nacionalitat

1
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En els darrers 10 anys s’han produït importants transformacions demogràfiques i socials
que han col·lapsat la qualitat i l’eficàcia de l’escola. Aquest nou context ha posat en crisi el
model comprensiu i, en comptes de fer-lo avançar, s’han donat respostes que desvirtuen
la comprensivitat del sistema.

Junts a l’aula? És compatible la qualitat amb un
model d’educació comprensiva a Catalunya?
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Què hem après del sistema educatiu català?

“ L’atenció i la gestió de la diversitat cultural en els àmbits educatius requereix, en primer
lloc, una anàlisi crítica del nostre propi sistema i de la nostra acció i compromís com
a docents i com a ciutadans. La inclusió de tot l’alumnat, també el d’origen immigrat,
és una responsabilitat que com a societat no podem defugir.”
Marta Casas (antropòloga especialitzada en immigració, gestió de la diversitat i la convivència)
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Com podem capacitar els professionals de l’educació en gestió de la
diversitat?
Conciutadania Intercultural

Els canvis esdevinguts en els contextos i la composició sociocultural dels centres educatius comporten necessàriament processos d’adaptació i canvi de la funció docent i de les
estratègies de gestió de l’aula i el centre. Aquests canvis requereixen un compromís amb
la tasca educativa, flexibilitat, capacitat d’adaptació, habilitats de comunicació i capacitat
d’anàlisi crítica de la pròpia acció i dels propis prejudicis.

Amb l’objectiu d’oferir recursos i materials de qualitat que aportin reflexions al professorat per comprendre i gestionar la diversitat sociocultural present a l’aula, s’han publicat 11
llibres, s’ha elaborat un material multimèdia didàctic i s’ha creat una formació per capacitar el professorat davant del repte de la gestió de la diversitat.

A més, la resposta als reptes plantejats per la gestió de la diversitat requereix el desenvolupament d’una actitud positiva i constructiva. Tot i que poden haver-hi recursos que facilitin (instrumentalment) la tasca del professorat i altres professionals de l’educació, són
fonamentals el compromís, la voluntat i el desenvolupament de determinades habilitats.

Equip del projecte:

També cal treballar sobre les conviccions. La ideologia explícita o implícita de cada educador o educadora és la base per legitimar una praxi educativa adreçada a la promoció del
canvi social o a la reproducció de la desigualtat. És aquesta convicció la que fa que assumeixi o no la seva responsabilitat de lluitar per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu de
tot l’alumnat en l’ensenyament obligatori.

Projecte:

Roser Argemí, Fathia Benhammou, Francesc Carbonell (directors/coordinadors); Mònica
Barrieras, Marina Caireta, Joan Canimas, Marta Casas, Marta Comas, Pere Comelles, Miquel Àngel Essomba, Mónica Fidalgo, Joan Girona, Josep M. Gratacós, Albert Grau, Diego
Herrera, Carme Junyent, Danilo Martuccelli, Lluís Maruny, Encarna Molina, M. José Montón,
Jordi Muñoz, Lluïsa Rancé, Amelia Sáiz, Núria Terés, Mònica Tolsanas, M. Pilar Ugidos Franco, Virgínia Unamuno i Núria Vives.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Malgrat els esforços dels darrers anys en l’acollida de l’alumnat nouvingut i l’atenció a la diversitat cultural, els resultats educatius de l’alumnat d’origen immigrat continuen essent majoritàriament baixos. Per poder incidir en aquesta situació cal oferir als educadors eines i estratègies per la la gestió de la diversitat i el desenvolupament d’una actitud positiva i constructiva.

En definitiva, cal generar debat i reflexió en el professorat i entre els equips docents sobre
la pròpia pràctica educativa en contextos de diversitat.
I per tal que aquest procés de reflexió sigui efectiu, cal acompanyar el professorat en el
procés d’anàlisi crítica i en la identificació d’oportunitats de millora de la pròpia pràctica,
aportant reflexions, estratègies i eines pràctiques que contribueixen a millorar l’atenció i
la gestió de la diversitat sociocultural als centres educatius.
Documents de referència:

“Tot un món” i
“Documenta” del
projecte Ciutadania
Intercultural

Tot un Món (material
didàctic multimèdia)

La reconversió de l’ofici
d’educar. Globalització,
migracions i educació
Font: Material didàctic multimèdia “Tot un Món”
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# equitat

“ Els docents hem de reflexionar sobre les formes amb què mirem l’alumnat que s’incorpora
a l’aula i de quina manera el tractem.”
Pep Gratacós (professor de secundària i membre del Consell Assessor de Conciutadania Intercultural)
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Com millorar l’èxit educatiu de l’alumnat d’origen immigrant?
Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives i actituds del professorat

La dimensió subjectiva del procés educatiu és clau en l’èxit escolar dels alumnes pertanyents a grups minoritaris. Aquesta dimensió es genera a través de les interaccions relacionals que tenen lloc a l’aula i constitueix una de les principals àrees d’influència directa
del professorat.

Dins de la col·lecció Conciutadania Intercultural, l’obra ajuda a comprendre com es genera
l’exclusió i el fracàs escolar dels alumnes que pertanyen a minories ètniques, constatant la
gran influència que tenen les idees, conductes i accions del professorat en l’èxit educatiu
de l’alumnat.

Per aquest motiu, les idees, conductes i accions del professorat tenen una gran influència
en l’èxit educatiu de l’alumnat. Aquesta constatació, juntament amb l’anàlisi de les pràctiques escolars, ens permet comprendre millor com es genera l’exclusió i el fracàs escolar
dels alumnes que pertanyen a minories ètniques.

Projecte:

Equip del projecte:

Roser Argemí, Fathia Benhammou (directores/coordinadores); Francesc Carbonell, Josep M.
Gratacós i M. Pilar Ugidos.

Per altra banda, la inclusió passa per una clara voluntat d’obertura del mestre, per una
decidida actitud i pràctica d’acollida i per una estructura escolar basada en la inclusió.
Per eliminar els processos d’exclusió dels alumnes minoritaris cal revaloritzar la diversitat
cultural i el respecte envers aquests estudiants i les seves formes culturals.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El fracàs escolar està influenciat per condicionants i situacions externes als centres educatius que depenen de les estructures culturals, socials i econòmiques vigents en la societat
d’acollida. Però també hi ha factors interns del mateix sistema educatiu. És el cas d’algunes pràctiques relacionades amb estratègies pedagògiques i processos excloents, com
són la constitució de grups homogenis i la repetició de cursos, entre d’altres.

Propostes:
Tenint en compte tot això, cal afrontar el repte de la millora o el canvi en alguns comportaments i actituds conscients o inconscients del professorat en relació amb les discriminacions i el tracte desigual cap als col·lectius minoritaris. Per fer-ho cal, per una banda,
conèixer què hi ha de subjacent als processos actitudinals i comportamentals i, per l’altra,
aplicar aquests coneixements per crear noves experiències de relacions més positives.
A més, el centre ha de vetllar organitzativament perquè l’espai escolar sigui un lloc on es
facin possibles relacions socials interculturals plenes, i on cada infant i jove pugui trobar
el seu lligam afectiu amb la comunitat educativa de la qual forma part.

El

52%

dels menors de 16 anys
d’origen immigrant viu
en una llar en situació
de pobresa

Més del

50%

de la població estrangera de 17 anys ha
abandonat el sistema
educatiu

1
2

de cada

joves sense el títol
d’ESO és d’origen
estranger no
comunitari

Documents de referència:

Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques
educatives, relacions
interpersonals i actituds
del professorat

Com millorar l’èxit
educatiu de l’alumnat
d’origen immigrat?

Racisme als centres
educatius. Eines per
prevenir-lo i combatre’l
Font: Diversitat cultural i exclusió social. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat
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Què hem après de la funció educadora de les famílies?
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Què hem après de la funció educadora de les famílies?

“ L’educació dels nostres nois i noies és un aspecte que implica tota la comunitat educativa:
les famílies som el primer agent educatiu, però l’escola és el següent. Totes dues institucions
hem de caminar plegades per tal de generar entorns educatius potents i positius, que
provoquin una ona expansiva a tot l’entorn comunitari.”
Montserrat Palomar (Membre de l’AMPA de l’Institut Josep Pla de Barcelona)
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Què estan fent les famílies per millorar l’escola?
I Fòrum de les Famílies i l’Educació a Catalunya (Famílies amb Veu)

L’AMPA de l’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, de Calaf, ha engegat la campanya
“Per la meva escola”, que intenta recaptar fons per ajudar econòmicament aquelles famílies amb dificultats per fer front a les despeses com l’aprenentatge d’un instrument musical, les sortides, les colònies o altres activitats del centre.

Trobada adreçada a totes les famílies, dins el marc del projecte “Famílies amb Veu”, amb
l’objectiu final de posar de manifest a tota la societat i els representants de l’Administració, l’existència, les capacitats, la veu, la feina i el valor de les AMPA i les famílies en la vida
escolar.

A Mataró, l’AMPA de l’escola Àngel Bransuela ha iniciat un programa pioner amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora a les escoles. El projecte consisteix en la creació,
organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes artesans, la
venda en una fira o mercat de la ciutat i la sol·licitud d’un microcrèdit.

Projecte:

Equip del projecte:

Marta Comas, Mònica Nadal (directores/coordinadores); Carlos Abellán, Ana Alcantud,
Sandra Escapa, Judith Hidalgo, Judith Mulet i Antoni Tomàs.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Davant el poc reconeixement que s’atorga a les famílies com a sector interessat i amb
veu pròpia en el sistema educatiu, s’impulsa una jornada molt participativa amb tallers i
debats on AMPA, famílies i centres expliquen les seves experiències, projectes i activitats
destinades a millorar la qualitat educativa, contribuir a reduir desigualtats, fer millors serveis per la conciliació i millorar la democràcia a l’escola.

A l’escola Les Pinediques de Taradell l’AMPA ha dut a terme el projecte “Famílies enllaçades” per donar una bona acollida a les famílies nouvingudes, millorar la comunicació
entre l’escola i les famílies de manera que la informació arribi a tothom, ajudar en l’escolarització dels infants i impulsar la participació de totes les famílies en les activitats que
es realitzen a l’escola.
Des de l’AMPA de l’escola Lluís Castells de Riudaura s’ha impulsat el projecte “En Rodamón, llibres viatgers” que consisteix a deixar llibres en un lloc públic per tal que altres
lectors els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar al mateix lloc o en un altre.
A l’escola La Concepció de Barcelona els pares s’han organitzat i han posat en marxa el
projecte “Pares voluntaris a extraescolars”. La proposta consisteix que un dia a la setmana
els monitors de les activitats extraescolars siguin els pares, mares i familiars de l’alumnat
de l’escola.
Documents de referència:

5

Les famílies hi som i
volem ser-hi més. Les 10
coses que hem après

tallers amb
microponències i

20

hi d ó na suport :

experiències d’AMPA
i famílies

ALIANCES:

Decàleg de les famílies
i l’escola: Agenda
compartida de mares
i pares

agrupació escolar catalana

Experiències d’AMPA
(vol. I)
Font: Imatge d’un dels tallers del I Fòrum de les Famílies i l’Educació a Catalunya
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“ L’aliança escola-famílies és una de les claus de l’èxit educatiu, individual i social.
Però s’escolta i es té prou en compte la veu de les famílies?”
Carles Armengol (Secretari general de CCAPAC)
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Quin full de ruta volen les famílies per incidir en el sistema educatiu?
Projecte:

Llibre Blanc de la participació de les famílies a l’escola (Famílies amb Veu)
A partir de tot el coneixement generat pel projecte “Famílies amb Veu”, el Llibre Blanc marca una agenda de temes de futur que haurien de permetre enfortir el sector de les famílies
a l’escola. Es vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d’un marc conceptual
clarificador, d’uns reptes de futur i d’una proposta d’agenda de temes per als propers deu
anys.
Equip del projecte:

Marta Comas, Mònica Nadal (directores/coordinadores); Carlos Abellán, Ana Alcantud,
Sandra Escapa, Judith Hidalgo, Judith Mulet i Antoni Tomàs.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Les famílies, tot i ser agent clau en l’educació, estan poc representades i valorades en relació amb les millores del sistema educatiu. El projecte “Famílies amb Veu” ha analitzat i ha
enfortit la implicació de les famílies a l’escola. A partir d’aquest gran projecte de recerca
i mobilització es vol crear un Llibre Blanc que serveixi de full de ruta per articular durant
els propers anys les actuacions de les famílies com a agents clau en la millora del sistema
educatiu.

L’AMPA i les famílies
La LOMCE minimitza
el pes de la comunitat
educativa en la presa
de decisions rellevants
per al centre

Les famílies, a més d’implicar-se a títol individual en l’educació dels propis fills i filles,
estan aportant recursos i iniciatives al sistema educatiu sense els quals les escoles no
podrien dur a terme l’oferta actual. Però malgrat aquesta aportació, les famílies no estan
rebent el reconeixement ni l’espai de participació democràtica que els correspondria com
a part interessada que són del sistema educatiu.
Les famílies volen anar més enllà d’escollir l’escola dels seus fills, acompanyar-los cada
dia, ajudar-los en els deures a casa o anar a les reunions quan ho sol·licita el mestre o
tutor. Consideren que participar a l’escola suposa un principi de coresponsabilitat que
comença per la implicació en l’educació dels propis fills i filles, per anar assolint majors
quotes de presència i capacitat de decisió al centre educatiu i en l’entorn.

El

23%

del pressupost de
les AMPA es destina
a la compra de
material i equipament
del centre o material
per a l’alumnat

7
10

de cada

Les AMPA, lluny d’estar col·lapsades, voldrien fer-se càrrec de més activitats i participar
més en la gestió dels centres. A escala local, la proximitat afavoreix la participació i la
vertebració d’una comunitat educativa potent. Hi ha famílies mobilitzades fent xarxes, i
promovent moviments alternatius que han assolit fites destacables.

Propostes:

6
10

de cada

Les famílies demanen assolir el reconeixement d’actors protagonistes, d’agents actius.
Per aconseguir-ho, cal potenciar el sector de les AMPA no només com a promotor de serveis a les famílies, sinó com un sector que s’erigeixi en garant dels drets relacionats amb
l’educació a través d’una plataforma unitària.
El Parlament de Catalunya, com a màxim òrgan de representació, hauria de ser la seu d’un
debat públic, plural i encarat al consens sobre el reconeixement formal del sector famílies
en el sistema educatiu i en les polítiques públiques i cíviques que es duen a terme al nostre país.

hi d ó na suport :

AMPA voldrien
participar en la
programació anual
del centre i

en el procés de
selecció del director
o directora

Documents de referència:
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participació de les
famílies a l’escola

agrupació escolar catalana

Implicació de les famílies
i l’AMPA
Font: Infografia de Famílies amb Veu
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“ Poso en dubte que les famílies haguem d’estar esperant que l’escola ens obri la porta. Hem
d’autortitzar-nos a participar de debò i que tots els implicats en l’educació dels nostres fills i
filles, comunitat educativa, mestres, monitoratge, infants i joves, administració i evidentment
les famílies, tinguem els mateixos objectius.”
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Noèlia Fontana (Mare de l’AMPA de l’escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat)
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Quin és el grau de participació de les famílies a l’escola?

Es desmenteix el tòpic que mares i pares no participen. Les famílies són presents en el dia
a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació
vinculada únicament al seu fill o filla, i cada cop són més conscients de la seva valuosa
aportació a l’escola.

Projecte:

Enquesta a les famílies de Catalunya (Famílies amb Veu)
Enquesta a 1.500 famílies de Catalunya per tal de copsar les dinàmiques i l’abast de la
participació de les famílies a l’escola. Es tracta d’una enquesta a famílies amb fills escolaritzats de 0 a 16 anys amb la voluntat d’arribar a tots els perfils de famílies.
Equip del projecte:

Marta Comas, Mònica Nadal (directores/coordinadores); Carlos Abellán, Ana Alcantud,
Sandra Escapa, Judith Hidalgo, Judith Mulet i Antoni Tomàs.

Poques famílies deleguen o dimiteixen de l’acompanyament a l’escolaritat. La majoria de
pares i mares supervisa o ajuda els seus fills amb els deures. A mesura que els fills es fan
grans disminueix el seguiment, tot i que és en els cursos superiors quan tenen més deures.
Es fa palesa l’existència de diferents graus de participació en funció del nivell d’estudis
dels pares (com més estudis, major participació), la composició de les famílies (la monoparentalitat i les dificultats de conciliació dificulten la participació) i la procedència (les
famílies d’origen estranger participen menys).

Què ha motivat la nostra intervenció?
La recerca demostra que la implicació de les famílies en la vida escolar és cabdal per a
l’èxit o fracàs escolar dels fills i per a la qualitat educativa en general. Amb aquesta enquesta es vol conèixer com participen les famílies a l’escola, tant en l’àmbit formal com
informal, així com què és allò que les motiva i quines dificultats troben.
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Hi ha un ampli marge d’intervenció per millorar aquesta participació familiar. Entre d’altres, es proposa impulsar campanyes per informar i apoderar els pares sobre què vol dir
fer acompanyament educatiu i la seva importància, implementar estratègies per incorporar les famílies “absentistes” o formar mestres i directors d’escola en l’àmbit de les rela
cions família-escola.
També es proposa que els equips directius i les AMPA ampliïn el ventall d’opcions de participació per a les famílies a la secundària, que es promogui col·laboració activa de les famílies
en projectes puntuals com a eina per fomentar una col·laboració més estable. A més, cal que
l’administració reconegui públicament i posi en valor la tasca de les AMPA i que torni a obrir
les subvencions.

Centres amb AMPA, famílies associades i que hi participen activament (en percentatges).
Catalunya, curs 2012-2013
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hi d ó na suport :
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progenitors
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sovint els seus fills
amb els deures

Gairebé la meitat
dels pares o mares
que participen de
manera passiva estan
poc o gens satisfets
amb la seva implicació
a l’escola

Documents de referència:

Quins pares entren a
l’escola i quins es queden
a la porta?

El potencial de les
famílies per canviar
l’escola

ALIANCES:

agrupació escolar catalana

27,0
S’impliquen les famílies
a l’escola? Diversitat
familiar i d’implicació en
educació

Famílies que participen
activament a l’AMPA
@familiesambveu (#AMPA #escoles #famílies)

Famílies amb Veu

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

Eix 2

Famílies
Què hem après de la funció educadora de les famílies?

“ Crec que l’educació no és només dins de l’escola. Les famílies formem part de la
comunitat educativa. Per aquest motiu em vaig implicar en la Plataforma d’AMPA de
Cerdanyola. Tot el moviment d’associacionisme que hi ha a Cerdanyola està repercutint
en l’educació, i jo volia formar part d’això.”
Yolanda Ordóñez (Membre de la Plataforma d’AMPA de Cerdanyola)
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Quin és el rol de les AMPA en la millora del sistema educatiu?
Projecte:

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Catalunya (Famílies amb Veu)
Enquesta realitzada a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola en el marc del projecte “Famílies amb Veu” amb l’objectiu de disposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat
de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la
qualitat i l’equitat educativa.
Equip del projecte:

Marta Comas, Mònica Nadal (directores/coordinadores); Carlos Abellán, Ana Alcantud i
Sandra Escapa.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Les recerques sobre família i escola s’han centrat, sobretot, en la relació entre la implicació
de la famílies a l’escola i la millora dels resultats acadèmics dels fills. En canvi, la participació de les famílies en la gestió i presa de decisions del sistema educatiu s’ha abordat
tangencialment. Per això, es decideix realitzar una recerca encaminada a conèixer el paper
de les famílies en el sistema educatiu.

Serveis que ofereixen les AMPA
El

97%

El model d’AMPA gaudeix de bona salut avui a Catalunya. Gairebé tots els centres educatius tenen AMPA i la gran majoria estan federades. Així mateix, gran part de les AMPA estan formades per un nucli actiu de 15 persones. Gràcies a aquest model associatiu lleuger
i eficient, les AMPA poden sostenir una àmplia oferta de serveis i activitats.
De fet, l’activitat de les famílies a través de les AMPA és avui imprescindible per al bon funcionament de l’educació del país i la seva aportació és valuosa en els tres nivells del sistema educatiu: famílies, centres educatius i comunitat. A més, les famílies volen entomar
majors quotes de responsabilitat en la gestió i presa de decisions sobre el funcionament
de l’escola.
Les famílies, a través de les AMPA, tenen un gran potencial d’impacte sobre el sistema
educatiu. Però la seva acció es veu limitada pel seu caràcter voluntari i perquè compten
només amb els recursos que generen elles mateixes. Aquest model té el risc que sense
recursos públics les AMPA no puguin garantir el seu treball en pro de la igualtat d’oportunitats educatives.

4
5

de cada

AMPA ofereix
activitats
extraescolars

Més del

90%

d’AMPA voldrien
fer-se càrrec de més
activitats

Propostes:
Per fer més eficients les AMPA cal millorar la comunicació amb les famílies. També és necessari oferir opcions de participació diverses, sumar esforços amb la resta d’espais de
participació dels centres educatius i garantir l’assessorament que fan les federacions.
Per prevenir les desigualtats entre AMPA, calen convocatòries d’ajuts lligades al nivell de
renda i que es prioritzin els pressupostos en educació. D’altra banda, per incrementar la
visibilitat i la influència de les famílies en el sistema educatiu, és necessari consolidar les
xarxes i els moviments emergents, i alhora reconèixer i enfortir les federacions d’AMPA
com a portaveus de les famílies.

Documents de referència:
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Catalunya té una
AMPA formalitzada
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Quin és el futur de les
AMPA?
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“ L’espai de l’AMPA és molt important per implicar-se en el que fan els nostres fills
al llarg de tantes hores al dia. És una manera essencial de tenir veu i vot en l’educació
i el lleure de qui més ens importa.”
Elsa Zapata (Membre de l’AMPA Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat)
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Com s’impliquen mares i pares en la millora de l’escola?
Projecte:

Dinamització de les famílies per fer sentir la seva veu (Famílies amb Veu)
Procés participatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona i a Lleida en el marc del projecte
“Famílies amb Veu”, amb l’objectiu d’implicar pares i mares de les AMPA de centres públics i privats de Catalunya, així com directors de centre i tècnics locals d’educació.
Equip del projecte:

Marta Comas, Mònica Nadal (directores/coordinadores); Carlos Abellán, Ana Alcantud i
Sandra Escapa.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Davant el poc reconeixement i espai real que s’atorga a les famílies com a sector interessat
i amb veu pròpia en el sistema educatiu, s’impulsa un procés participatiu amb els centres
i les AMPA, per tal de conèixer les múltiples maneres com les famílies s’impliquen en la
millora de l’escola i el valor que donen a aquesta participació.

– “El problema de la escuela pública es que la administración solo se hace cargo del mantenimiento básico (la electricidad, el gas, el teléfono…) y el sueldo de los profesores. Para
que el centro funcione, tenemos la colaboración de los padres en general y del AMPA en
particular. Los profesores trabajamos con ellos y todos aportamos al centro para que el
curso funcione bien.”
Carlos Díaz (Director de l’INS Besòs)

Durant el procés
participatiu s’han
portat a terme

45

relatories de grups

– “L’educació dels nostres nois i noies implica tota la comunitat. Les famílies som el primer
agent educatiu però l’escola constitueix el primer agent educatiu extern. Per tant, cal que
les dues institucions caminem plegades, ens coneguem i col∙laborem per tal de generar
entorns educatius potents i positius, que reforcin l’entorn comunitari.”
Montserrat Palomar (Membre de l’AMPA de l’INS Josep Pla)
– “Som famílies que ens trobem a la porta de l’escola i des d’allà comentem les coses, sorgeixen
les iniciatives i veiem com participar. Som famílies que sortim de l’escola. Estem en un barri concret i ens impliquem solidàriament amb els problemes derivats de la crisi. Crec que el treball en
xarxa amb les altres AMPA ens ajuda a cridar més fort i també a reflexionar sobre allò que fem.”
Carles Benito (Membre de la junta de l’AMPA Mercè Rodoreda)

La infografia “L’AMPA
és Escola” ha rebut

15.000
visionats

– “Afavorir la participació vol dir posar recursos sobre la taula i la possibilitat de decidir. No hi
ha participació sense decisió. L’AMPA, com a entitat dins d’una escola, té la funció fonamental d’afavorir la implicació i la participació de les famílies. L’objectiu de l’AMPA no és muntar
serveis sinó que hi hagi més pares que es comprometin amb l’escola i siguin còmplices del
projecte educatiu del centre. Aquesta concepció s’ha anat perdent amb el temps.”
Joan Domènech (Director del CEIP Fructuós Gelabert)

Implicació de les famílies i l’ampa
Les

5

Documents de referència:

principals federacions
d’associacions de
pares i mares hi
donen suport

hi d ó na suport :

ALIANCES:

Poden ser les famílies
palanca de canvi del
sistema educatiu?

agrupació escolar catalana

El potencial de les
famílies per canviar
l’escola
Font: Infografia de Famílies amb Veu

@familiesambveu (#AMPA #escoles #famílies)

Famílies amb Veu
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Famílies
Què hem après de la funció educadora de les famílies?

“ L’èxit del programa rau en la combinació de tres factors bàsics: la confiança, que va
enfortint-se sessió a sessió entre els participants, el diàleg com a eina per a la reflexió
conjunta i el reforç de l’autoestima parental a partir de les seves pròpies reflexions.”
Daniel Alarcón (Dinamitzador del programa Créixer en família)
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Com podem ajudar les famílies en l’educació dels seus fills i filles?
Projecte:

Créixer en família: Un model per treballar la criança positiva
Programa dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper
educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en
les pròpies capacitats. Ofereix tallers d’intercanvi d’experiències entre pares i mares, en
què es reflexiona sobre per què educar, què fer i com fer-ho.
Equip del projecte (2013-2014):

Fathia Benhammou, Mireia Mas, Paula Veciana (directores/coordinadores); Lola Abelló,
Carles Alsinet, Gemma Badia, Sílvia Blanch, Xavier Gimeno, Raquel‐Amaya Martínez, Anna
Ramis, Rosa Ros, Daniel Sáez i Carme Thió.

Què ha motivat la nostra intervenció?
En els darrers anys, s’ha obert un debat sobre l’exercici de les responsabilitats de pares i
mares davant els profunds canvis socials, jurídics i econòmics que afecten la vida diària de
les famílies i l’educació dels fills i filles. En aquest marc, la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha creat un programa de
suport a la criança, i el defineix i dissenya conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill. El
suport a les famílies s’estructura en 5 grans eixos:

1. Subratllar la importància de saber parlar i escoltar:
Els tallers donen eines als pares i mares per parlar des del respecte, creant espais de confiança, amb tranquil·litat i sense retrets, als fills i filles. Cal aprendre a escoltar d’una manera activa, des de la voluntat de comprendre els motius de l’altre, i l’interès per a conèixer
què pensen i com se senten els infants i adolescents.
2. Fomentar la comprensió i el pacte de normes:
Les famílies prenen consciència de la relació entre donar temps als fills i filles, respectant
el seu ritme, i la necessitat d’establir unes normes clares i coherents. Cal pactar uns límits
i unes regles del joc explícites i negociades per tots els membres de la família, per tal de
millorar la convivència i l’exercici de la responsabilitat de totes les parts.
3. Cercar en tot moment la utilitat pràctica dels continguts:
Per als pares i les mares participants el cicle de tallers és eminentment pràctic, ja que no
només s’introdueix teoria, sinó que va acompanyada d’exemples pràctics partint de les
experiències dels mateixos participants. Això facilita la comprensió dels conceptes, alhora
que s’indueix a l’acció, i permet traslladar a la vida quotidiana la teoria que s’ha après.
4. Promoure canvis en l’exercici de la parentalitat:
Les famílies participants han fet canvis en les pràctiques educatives i això s’ha evidenciat
en l’aprenentatge de tècniques i eines associades a models parentals positius que, en la
seva aplicació, han generat una millora en la percepció del rol parental i alhora una millora
del benestar de les famílies.
5. Apoderar les famílies:
Quan hi ha la possibilitat d’aplicar les estratègies que es proposen als tallers i se’n veuen
els resultats, les famílies s’apoderen i es reafirmen en les pròpies capacitats i mancances
i veuen, sobretot, que els canvis i les millores són possibles.

El programa ha estat
present en el

80%

de les comarques
catalanes

7
10

de cada

famílies participants
saben com resoldre
un problema amb
el seu infant de
forma positiva

El

92%

dels participants ha
posat en pràctica a la
seva vida quotidiana
els continguts del
programa

Documents de referència:

Millors pares fan millors
alumnes?

Guies per a dinamitzadors
i dinamitzadores del
programa

hi d ó na suport :

De criar fills se’n aprèn?
Què podem aprendre
dels programes que
milloren les capacitats
parentals
Font: Guies per a dinamitzadors i dinamitzadores del programa “Créixer en família”

Créixer en família
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Què hem après de la funció educadora de les famílies?

“ El projecte ha servit a l’equip docent per obrir la porta de les aules a les famílies. Ens hem
adonat que eren els nostres millors aliats en la tasca conjunta de vetllar per l’educació
dels seus fills i filles i la millora dels seus aprenentatges. Les propostes iniciades amb el
projecte ja estan integrades en la dinàmica habitual de l’escola.”
Xavier Ulldemolins (Director de l’Escola Municipal Salvador Llobet de Granollers)
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# famílies
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# mestres
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Un millor vincle entre les famílies i l’escola pot contribuir a la millora
dels resultats de tot l’alumnat?
Projecte:

Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats
Recerca-acció realitzada al llarg dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 amb cinc escoles d’educació infantil i primària i dos instituts de secundària, on s’ha treballat conjuntament la millora de les relacions i el vincle entre família i escola, partint de la hipòtesi que aquest vincle
reverteix en la millora de resultats de l’alumnat.
Equip del projecte:

Jordi Collet, Anna Jolonch, Laura Morató, Antoni Tort (directors/coordinadors); Xavier Besalú,
Albert Quintana i Núria Simó.

L’aparició de famílies de classes mitjanes amb alts nivells educatius està generant noves
tensions i demandes als centres que obliguen a repensar els vincles entre docents i mares
i pares. En molts casos les famílies fan nosa o por i sovint es busca, deliberadament, que
no participin en el centre.
Nombroses recerques mostren que els alumnes entenen millor la utilitat dels aprenentatges quan els pares estan a l’escola i coneixen i valoren la feina que s’hi fa. Els centres que
han passat de veure les famílies “com a problema” a percebre-les “com a part de la solució” afirmen que aquest canvi ha estat molt gratificant per a totes dues parts i que ha portat famílies i centres a convertir-se en aliats en l’objectiu de l’aprenentatge dels infants.
Aquest canvi de percepció genera un interessant procés d’apoderament de les famílies i
dels mateixos docents. Docents i famílies deixen de veure’s a ells mateixos i a l’altre com
a font de queixa, o com algú que es presenta com a víctima, per entendre que junts poden
fer coses per millorar l’escola i els resultats dels seus fills i alumnes.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La pregunta sobre el paper de les famílies a l’escola no ha estat formulada de manera
explícita en gairebé cap centre escolar del país ja que es veu com un tema espinós al qual
no se sol donar prioritat. Sovint els centres perceben les famílies com un “problema/dificultat/feina afegida”. L’objectiu del projecte és canviar aquesta percepció i fer que les
famílies es vegin i es visquin com a part del centre i com a possible font de solucions.

Aula de la Fundació Jaume Bofill amb Jordi Collet i Antoni Tort

Propostes:
La millora de la relació entre família i escola passa per deslligar els vincles entre docents
i famílies de qüestions personals, relacionals i emocionals. El que cal fer és relacionar
aquests vincles als temes acadèmics des d’una perspectiva estructural, de centre, d’institució i dels seus objectius clau: l’aprenentatge de tots els alumnes.
Tot això demostra que cal un canvi de mirada que permeti posar al centre les necessitats
de l’alumne i no els pares/mares i els problemes que generen. Per fer-ho és precís posar
sobre la taula malestars, complexitats i dificultats que els docents tenen en el seu dia a
dia amb les famílies, aclarir-los i intentar buscar-hi sortides “no defensives”. D’aquesta
manera s’aconsegueix canviar la mirada sobre les famílies i obrir-los l’escola.

Documents de referència:

Famílies, escola i èxit.
Millorar els vincles per
millorar els resultats

Família i escola: clau de
l’èxit educatiu?
H em treballat col · laborativament amb :

Institut Públic Miquel Martí i Pol (Roda de Ter)
Centre d’educació secundària Escola Pia Nostra Senyora (Barcelona)
Jesuïtes del Clot - Escola del Clot (Barcelona)
Escola Municipal Salvador Llobet (Granollers)
Escola Farigola (Seva)
Escola Les Moreres (Flaçà)
CEIP Mare de Déu del Mont (Girona)
Font: Imatge de l’Aula de la Fundació Jaume Bofill “L’aliança entre família i escola: Clau de l’èxit educatiu?”

Millors vincles, millors
resultats? La relació entre
docents i famílies per
a l’èxit acadèmic de tot
l’alumnat
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Què hem après de les trajectòries educatives
i la formació al llarg de la vida?
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Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

“ El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei permet, d’una banda, acumular i
difondre coneixement al voltant de les experiències i, de l’altra, donar a conèixer
bones pràctiques inspiradores per a altres col∙lectius i entitats. És, per tant,
un bon nexe d’innovació i intercanvi d’experiències i coneixement.”
Lluís Marco i Trini Molist (Comissaris generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya)
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# educació no formal

# centres educatius

89

# aprenentatge
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10 Què aporta l’aprenentatge servei a les trajectòries educatives?
Projecte:

Aprenentatge Servei (APS)
El Centre Promotor té l’objectiu de promoure l’aprenentatge servei a través de l’impuls de
la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d’una xarxa d’agents que cooperen. Des
de l’any 2004, el Centre Promotor ha ofert suport, assessorament i formació a persones,
centres i entitats que volen desenvolupar projectes d’APS.
Equip del projecte (2006-2014):

Laura Campo, Teresa Climent (directores/coordinadores); Núria Alós, Mia Balsells, Roser
Batlle, Salvador Carrasco, Pilar Folgueiras, Mònica Gijón, José Palos, Catalina Parpal, Olga
Pascual, Josep M. Puig, Anna Ramis, Laura Rubio, Manel Salvador i Carles Xifra.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’Aprenentatge Servei (APS) és una valuosa proposta d’aprenentatge significatiu amb utilitat social. Es tracta d’una metodologia educativa basada en l’experiència que combina
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un projecte ben articulat, en què
els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals del seu entorn. Es tracta
d’una eina molt útil per treballar la participació i els valors, que es pot dur a terme en totes
les etapes educatives, tant d’educació formal com no formal.

Fer projectes solidaris en grups de joves els proporciona nous reptes i oportunitats, que
són motiu de satisfacció quan s’assoleixen. En l’APS tothom hi surt beneficiat, no solament
les persones destinatàries del servei (infants, persones adultes, veïns, persones grans...)
sinó també els joves que l’impulsen: “el que guanyem, sobretot, és el que aprenem pel fet
d’implicar-nos i dur a terme el servei.”

467

projectes d’APS
s’han presentat
a les convocatòries
2012-2013
i 2013-2014

Fent projectes d’APS els joves posen en pràctica tot tipus d’aprenentatges competencials,
com les habilitats comunicatives i personals perquè el servei els relaciona amb moltes
persones diferents. També fa millorar la capacitat organitzativa del grup, perquè sense
organització no es podria tirar endavant el servei a la comunitat.
A més, l’APS permet als joves aprendre significativament, reflexionar i aprofundir coneixements de tota mena, perquè els apliquen quan fan el servei a la comunitat. Al mateix
temps, fa que complementin i millorin la seva visió del món, perquè el servei els enfronta
a necessitats reals de persones reals.
L’APS possibilita també el descobriment del món de les entitats socials i les ONG del seu
entorn immediat que treballen per millorar la societat. I, sobretot, fa que els participants
s’adonin que és possible provocar canvis en el seu entorn a través de projectes solidaris.
A través de l’APS, es treballen els valors del compromís, la confiança i el treball en equip.
Els joves creen projectes col∙lectius sobre la base que tots els membres del grup tenen
coses positives a aportar i també una responsabilitat individual perquè el servei es dugui
a terme amb èxit.

Experiències d’Aprenentatge Servei
Documents de referència:

El 2013 hi havia
prop de

800

hi donen suport :

aliances :

Fes APS! Guia pràctica
d’aprenentatge servei per
a joves

experiències APS
consolidades
a Catalunya

Com fer APS en els
centres educatius?
H i ha col · laborat :

Consulat Nord-Americà
de Barcelona

Mira qui parla!
Experiències d’APS

Font: Imatge de “Mira qui parla! Experiències d’APS”

aprenentatgeservei.cat

llista pròpia!

@apscatalunya (#aps #aprenentatgeservei)

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

subscriu-t’hi!
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# aprenentatge

# famílies

“ Descobrir, inventar, construir nous mons és un dels plaers que troba l’infant
amb la lectura.”
Núria Isanda (Voluntària del programa LECXIT)
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# educació no formal
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Podem millorar la capacitat lectora dels infants implicant-hi escoles, famílies i voluntariat?
Projecte:

LECXIT: Lectura per a l’èxit educatiu
Per tal d’incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball per a la millora de la seva
comprensió lectora, es crea un espai de lectura setmanal, on alumnes de 4t a 6è de primària
comparteixen amb voluntaris i voluntàries moments de conversa i de lectura que els ajuden a consolidar els seus aprenentatges i a incrementar les seves competències lectores.
Equip del projecte (2011-2014):

Fathia Benhammou, Àlex Cosials, Paula Veciana (directors/coordinadors); Irene Barberán,
Sara Cortina, Maribel de la Cerda, Maria Domínguez, Maria Faig, Laia Galindo, Míriam González, Marina Guinó, Laia Inglés, Montse López, Laura Marín, Alba Montserrat, Alícia Moreno i Marta Roig.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Segons l’informe PISA, els estudiants de primària que no assoleixen les competències lectores bàsiques veuen afectat el seu rendiment escolar. Per altra banda, l’informe vincula
lectura i èxit educatiu, ja que 1 de cada 3 estudiants amb alt rendiment llegeix entre 1 i 2
hores al dia. La clau de LECXIT és treballar la comprensió lectora de forma lúdica i amena,
amb el suport del voluntariat i la implicació de l’entorn.

1. Garantir un voluntari per a cada infant. Lecxit funciona gràcies a la col·laboració del
voluntariat, que acompanya els infants en la lectura de forma lúdica i amena, contribuint
a crear un espai d’entreteniment, confiança i compromís educatiu i fent que llegir esdevingui una experiència emotiva, diferent, provocadora i estimulant.

El

91%

dels tutors voluntaris
han trobat millores
en els seus alumnes

2. Partir dels interessos de l’infant. La tutoria individualitzada permet centrar-se en els
gustos de l’infant i que les sessions siguin atractives. Els infants tenen interessos lectors
diversos, generats per la seva experiència personal, per la seva curiositat o les seves ganes de conèixer.
3. Comptar amb la participació de l’escola. És imprescindible comptar amb l’escola, per
garantir un bon acompanyament als infants i reforçar el treball en les competències lectores. El centre educatiu detecta les necessitats dels infants, cedeix l’espai per fer l’activitat
setmanal i recolza l’avaluació del programa. La participació de l’escola també és imprescindible per presentar el programa a les famílies i il·lusionar els infants a participar-hi.
4. Tenir en compte el paper clau de les famílies. Les famílies són el principal agent educatiu
per transmetre la passió lectora, per això la seva implicació és clau en el projecte. Les famílies participen en els tallers sobre lectura per als pares i mares, i disposen de materials
de suport per incentivar la lectura a casa.

En el

75%

d’escoles, els alumnes
han millorat l’interès
per la lectura i la
comprensió lectora

5. Obrir l’escola al territori. L’entorn forma part de l’educació i per tant, la participació del
teixit local en el projecte és necessària. Col∙laborar amb entitats del territori en l’organització d’activitats grupals de foment de la lectura té uns efectes molt positius, ja que permet
implicar la comunitat al programa i enriquir la tasca educativa.
Documents de referència:

El 2013 hi ha

85

el patrocina :

hi donen suport :

Jornades de lectura
Assessorament

Tallers

CENTRES
EDUCATIUS

FAMÍLIES

Ajuntament del
Prat de Llobregat

punts LECXIT a
Catalunya i

1.099

parelles d’infants i
voluntaris

Recursos
educatius

Font: Infografia del programa Lecxit

Com crear un ambient
lector a l’escola?

aliances :

Alumnat i Voluntariat
Mentoria 1x1
Mentories grupals
Orientacions
Jornades de voluntariat

Talonari per esdevenir
SUPERLECTORS

H em treballat col · laborativament amb :

Escola Milà i Fontanals (Barcelona) / Escola Agustí Bartra (Terrassa) / Escola Annexa – Joan Puigverd (Girona)/ Escola Antoni Botey
(Badalona) / Escola Campclar (Tarragona) / Escola El Carmel (Barcelona) / Escola General Prim (Barcelona) Escola Joan XXIII (Lleida)
Escola Josep Tarradellas (el Prat de Llobregat) / Escola La Farga (Salt) / Escola Marià Fortuny (Reus) / Escola Montfalgars (Girona)
Escola Pardinyes (Lleida) / Escola Pla de l’Ametller (Banyoles) / Escola Pompeu Fabra (Mollerussa) / Escola Rubió i Ors (Reus)
Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) / Escola Santa Maria de Gardeny (Lleida) / Escola Viladecans IV (Viladecans) / Escola Pere
Vila (Barcelona) / Escola Drassanes (Barcelona) / Escola Mediterrània (Barcelona)/ Escola La Sardana (Badia del Vallès)

lectura.cat

@lecxit (#lecturalecxit #lecxit)

LECXIT Lectura per a l’èxit educatiu

I a mi… què m’ha aportat
el LECXIT?
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“ El projecte et permet treballar amb els joves de forma intensa a través d’un element
motivador per a ells com és el futbol. Es treballen habilitats, actituds i maneres de fer en
el seu dia a dia.”
Marina Valladares (Membre de l’equip de treball ‘FutbolNet’)
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Com es pot treballar els valors a través de l’esport?

Algunes claus per capgirar contextos socials desafavorits a través de l’esport són:

Projecte:

1. Cercar la implicació de tots els agents educatius, fomentant el treball en xarxa entre
equips educatius, famílies i agents socials del territori.

Esport i Valors. Avaluació i modelatge del Programa FutbolNet
S’avalua tant l’impacte entre els participants, com la gestió i la implementació del programa FutbolNet, en què a través de la pràctica esportiva vinculada al futbol, es treballa
l’educació en valors dels infants i joves d’entre 10 i 16 anys, en barris de ciutats catalanes
identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària.
Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Mireia Mas, Paula Veciana (directores/coordinadores); Alba Castejón,
Albert Julià, Marc Llinàs, Maria Prat i Enric M. Sebastiani.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’esport és una excel·lent via pedagògica i formativa per als infants i joves, i també de
desenvolupament de valors socials i personals. La pràctica esportiva pot comportar no
només una millora de la salut física d’infants i joves, sinó també l’aprenentatge d’uns valors implícits, un major coneixement d’estils de vida saludable, una major autoestima i un
millor comportament, tant en el terreny de joc com en l’entorn familiar i en la comunitat,
en general.

2. Combinar la pràctica esportiva amb un fort component pedagògic i formatiu, que promogui un canvi d’actituds i comportaments en positiu en relació amb els valors del compromís, el respecte, el treball en equip, l’esforç, la humilitat i l’ambició.

3
4

de cada

participants de
FutbolNet diuen
que treballen més
en equip

3. Fer protagonistes els infants en la definició i el consens de les normes del joc. Aquest
procés implica reflexió, diàleg, consens i respecte per allò acordat i adquireix un alt valor
pedagògic perquè es fa de manera cooperativa.
4. Impulsar espais de reflexió i debat qe potenciïn la comunicació i la relació entre els
participants. Espais on els nois i noies aprenen noves formes de relacionar-se amb el grup
d’iguals d’una manera més oberta i propera, sense que importi l’edat, la procedència o el
gènere.
5. Dotar el projecte d’una clara intencionalitat educativa. Tot i les nombroses virtuts i el
gran potencial educatiu de l’esport, aquest per si sol no garanteix la transmissió de valors
positius. L’esport és un instrument que, només si és emprat d’una forma adequada i amb
intencionalitat educativa, promou determinats valors.

El

94,8%

dels participants
voldria repetir en
la propera edició de
FutbolNet

Documents de referència:

Com l’esport educa
en valors?

El

60%

dels nois i noies
participants ha adquirit
més consciència de
l’esforç

Esport i valors.
Avaluació del programa
FutbolNet de la Fundació
FC Barcelona a Catalunya,
2012-2013
hi d ó na suport :

Un esport amb valor
(conclusions)
Font: Educant en valors a través de l’esport. Fundació FCBarcelona i Fundació Jaume Bofill

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

“ Formar-se en l’edat adulta ajuda a sortir de l’atur i a millorar les condicions de treball.
Però l’efecte és major en unes persones que en altres: ajuda més els que tenen un nivell
d’estudis més alt, i més els homes, en comparació amb les dones o els que parteixen
d’un nivell d’estudis baix.”
Pau Miret (Demògraf i investigador del Centre d’Estudis Demogràfics a la UAB)

94

# formació i ocupació

# aprenentatge al llarg de la vida

95

# equitat

Principals resultats:
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L’educació reglada en edat adulta: una segona oportunitat?
Projecte:

Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals (PaD)
A partir de l’anàlisi de les dades del PaD s’aporta evidència rellevant sobre els perfils de
la població que es forma en l’etapa adulta i la relació entre nivell d’estudis, estabilitat
laboral i formació continuada. A més, es formulen propostes i recomanacions per oferir
majors oportunitats de formació en edat adulta i per induir la demanda d’aquells amb
major necessitat.
Equip del projecte:

Pau Miret, Laura Morató, Laia Pineda (directors/coordinadors); Daniela Vono de Vilhena.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’educació en edat adulta (ja sigui reglada o no) podria esdevenir un instrument d’estabilització laboral, però el seu ús és baix per als estàndards europeus, i molt especialment
per als qui es troben en situacions de major inestabilitat. L’anàlisi dels perfils de les persones que reprenen l’educació reglada en edat adulta i dels qui fan formació continuada
permet traçar noves línies d’acció en aquest àmbit.

Nivell d’estudis, formació no reglada i probabilitat d’estabilitzar-se a la feina
A Catalunya
només el

8,8%
15%
el 2020

11%

Estudis primaris

de la població estudia
en l’etapa adulta.
L’objectiu
de l’estratègia
europea és arribar al

Els adults completen trajectòries educatives inacabades. El màxim assoliment del grau
educatiu addicional es dóna als 25 anys i a partir dels 33 es produeix una gran davallada.
A més, els adults que fan formació reglada solen fer-ho per completar trajectòries educatives inacabades. Per tant, l’educació formal en adults és més aviat una pròrroga en la
dedicació als estudis que una oportunitat d’aprenentatge al llarg de la vida.
La formació continuada és més “adulta” que la reglada. La probabilitat de realitzar formació continuada augmenta amb l’edat fins assolir un màxim a l’entorn dels 45 anys, i a partir
de llavors decreix progressivament. Així mateix, la probabilitat de participar en formació
no reglada d’adults augmenta amb l’estabilitat laboral, ja que és màxima per als treballadors indefinits, disminueix per als treballadors temporals o a temps parcial, i és mínima
per a aturats i autònoms.

27%

Font: Infografia de “Formar-se en l’etapa adulta ajuda a trobar feina o a aconseguir-ne una de millor?” (Tríptics PaD #21)

5%

de la població de
19 a 65 anys va assolir
un grau d’instrucció
més elevat del que
havia obtingut en
l’edat habitual
per fer-ho

Segons el PaD, un

Qui més necessita la formació és qui menys l’adquireix. Com major és el nivell educatiu
d’una persona, major és la probabilitat que participi en cursos d’educació no formal i major
és el benefici que treu d’aquesta formació en termes d’estabilitat laboral. Per tant, la formació continuada tendeix a servir perquè els més instruïts acumulin un major avantatge.

19%

de la població de
23 a 64 anys havia
realitzat almenys
un curs de formació
continuada no reglada
entre el 2005 i el 2009

Propostes:
Cal incentivar i flexibilitzar la formació en edat adulta desenvolupant un model en què les
persones tinguin incentius per formar-se, amb instruments com els xecs-formació per a
aturats o els comptes individuals de formació. Aquests incentius han d’anar acompanyats
d’un sistema d’orientació personalitzada que ajudi a triar la formació més adequada i permisos laborals per a formar-se.
S’ha de facilitar la capitalització de la formació dissenyant un sistema d’acreditacions que
permeti als treballadors capitalitzar la formació i l’experiència laboral per acabar obtenint
un grau de formació professional. Així mateix, cal oferir més opcions per cursar formació
professional en l’edat adulta i compatibilitzar-la amb la feina.

Formació no reglada

Estudis universitaris

En el període
2005-2009 només un

el patrocinen :

Documents de referència:

Formar-se en l’etapa
adulta ajuda a trobar
feina o a aconseguir-ne
una de millor?

Impacte de la formació
d’adults en les
trajectòries laborals
(Resum executiu)

A liances :

Impacte de la formació
d’adults en les
trajectòries laborals
(Informe de resultats)
obdesigualtats.cat

llista pròpia!

@FundacioBofill (#desigualtatspad #enquestaPaD)

Fundació Jaume Bofill * Què hem après

Què hem après + Fundació Jaume Bofill

“ L’educació reglada modula les transicions entre la no-ocupació, l’ocupació inestable i
l’ocupació estable de tal manera que el nivell d’estudis universitaris protegeix de forma
significativa de la pèrdua de l’ocupació i incrementa també de forma significativa la
probabilitat d’obtenir una feina estable.”

Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

Paco Belvis (Tècnic de Recerca del GREDS-EMCONET a la UPF)
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# aprenentatge al llarg de la vida

97
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L’educació protegeix contra la inseguretat laboral?
Educació i estabilitat laboral a Catalunya (PaD). Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no-ocupació, 2002-2012

El mercat laboral català presenta dues dinàmiques diferents: l’una caracteritzada per una
baixa estabilitat laboral amb rotacions entre inactivitat, atur i ocupacions inestables, i l’altra caracteritzada per una elevada estabilitat al llarg del temps. La possibilitat de passar
d’una dinàmica a l’altra és comparativament escassa i el nivell educatiu actua com un
filtre.

A partir de les dades del PaD, s’analitzen entre el 2003 i el 2009 les trajectòries de mobilitat intrageneracional dels individus, fent èmfasi en: la importància creixent de l’educació
superior com a “escut protector”, la participació en les activitats d’educació permanent i
la igualtat d’oportunitats comparada entre Catalunya i diferents països.

A major nivell educatiu, major estabilitat laboral. La probabilitat d’accedir a una ocupació
estable i romandre-hi s’incrementa a mesura que augmenta el nivell educatiu de l’individu, suggerint una relació de “dosi-resposta” que no és lineal: cada nivell educatiu addicional no afegeix la mateixa quantitat de protecció enfront de la inestabilitat.

Projecte:

Equip del projecte:

Francesc Belvis, Joan Benach, Laura Morató, Laia Pineda (directors/coordinadors); Iris Delgado, Mireia Julià, Laia Ollé, Sergio Salas, Josep Sánchez i Montse Vergara.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La manca de seguretat laboral ha esdevingut un problema de gran rellevància. L’estabilitat en l’ocupació no només està associada a una major satisfacció en el treball i a la
progressió en la carrera professional, sinó que també en depèn la seguretat econòmica de
les persones, l’accés als sistemes de protecció social i la capacitat per poder construir un
projecte vital.

El títol universitari atorga un “bonus” de seguretat. L’educació universitària és l’unica que
presenta uns efectes estadísticament significatius sobre l’estabilitat ocupacional en la
majoria de transicions. Això podria explicar-se per la preeminència del “credencialisme” a
Catalunya, pel qual els títols superiors són percebuts com un senyal potent de la productivitat del treballador.

Propostes:
El nivell educatiu té relativament poc pes a l’hora d’aconseguir una feina inestable, però
sí que ajuda a estabilitzar la relació laboral. La funció del treball temporal com a “primer
esglaó” en una carrera professional vers una feina estable només es compleix per a les
persones amb elevades credencials educatives. A menor nivell educatiu, major probabilitat que predomini la circulació entre diferents feines inestables i l’atur/inactivitat.

3
4

de cada

treballadors amb
llicenciatura
universitària gaudeix
d’un lloc de treball
estable

1
2

de cada

treballadors amb
estudis primaris o
sense estudis està
a l’atur o té una feina
inestable

Documents de referència:

Situació respecte al treball remunerat segons el nivell educatiu
Durant els períodes de
crisi l’atur a Catalunya
ha superat el

20%

i prop d’un terç dels
contractes laborals
han estat temporals

La crisi no ha fet variar l’efecte de l’educació. La influència de l’educació reglada sobre
l’estabilitat ocupacional no s’ha modificat amb la crisi iniciada el 2008, malgrat l’increment dràstic de l’atur. Això suggereix que els mecanismes pels quals el nivell educatiu
facilita l’estabilitat són independents del cicle econòmic.

100,0%
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43,8%
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61,9%

63,0%

18,0%

19,3%

60,0%
50,0%
40,0%

21,8%
33,3%

10,0%
0,0%

74,7%

22,9%

30,0%
20,0%

71,6%

Serveix l’educació per
moure’s entre atur,
inestabilitat i estabilitat
a la feina?

Primària o
inferior

15,3%

22,4%

20,1%

17,7%

13,2%

Secundària
obligatòria

Secundària
tècnica

Secundària
no tècnica

Postsecundària

No ocupat
Font: Educació i estabilitat laboral a Catalunya (Presentació)

Ocupació inestable

18,2%

el patrocinen :

A liances :

Educació i estabilitat
laboral a Catalunya

7,1%
Universitària

Educació i estabilitat
laboral a Catalunya

Ocupació estable

obdesigualtats.cat

llista pròpia!

@FundacioBofill (#desigualtatspad #enquestaPaD)
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Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

“ Estem molt desorientats respecte al mercat laboral i el mercat ha canviat molt. Avui dia
per integrar-s’hi cal fer coses diferents a les que fèiem abans, i cal dotar-se no només de
competències tècniques sinó també de fortes competències socials.”
Carlos Obeso (professor d’ESADE i director de l’Institut d’Estudis Laborals)
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# aprenentatge al llarg de la vida

99

# equitat
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Com podem elevar el nivell de formació entre les persones adultes
menys instruïdes?
Projecte:

Crisi, trajectòries socials i educació (PaD)
A partir de les dades del PaD, s’analitzen entre el 2003 i el 2009 les trajectòries de mobilitat intrageneracional dels individus, fent èmfasi en: la importància creixent de l’educació
superior com a “escut protector”, la participació en les activitats d’educació permanent i
la igualtat d’oportunitats comparada entre Catalunya i diferents països.
Equip del projecte:

Antonio Marín, Xavier Martínez Celorrio, Laia Pineda (directors/coordinadors); Laura Morató.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’Estratègia Europea 2020 estableix com a nou objectiu per als països membres arribar al
nivell mínim del 15% d’adults de 25 a 64 anys que hagi fet cursos reglats o formació no
reglada en les darreres 4 setmanes. L’explotació de les dades del Panel de Desigualtats
Socials a Catalunya (PaD) ens permet saber com estem en relació amb aquest objectiu, i
ens ofereix informació sobre com es distribueix l’accés a la formació permanent entre els
diferents grups socials.

10,5%

.
L’objectiu Europa 2020
és arribar al

15%

De fet, la desigualtat d’accés a la formació permanent dibuixa una jerarquia clara de beneficiaris: la classe professional és la que té un major consum de formació permanent (40%),
seguida per directius i empresaris (28%), quadres tècnics intermedis (25%) i de coll blanc
(24%) Per contra, la classe obrera no qualificada (12%) i els jornalers agraris (5%) són els
que participen menys en formació no reglada.
El retorn adult al sistema educatiu és força desigualador. Està acaparat, sobretot, pels
universitaris, que tenen 17 probabilitats més de retorn al sistema educatiu que no pas les
persones sense estudis. Es tracta del conegut “efecte Matthew” en què qui més es forma
és qui ja té un nivell d’estudis elevat.

Entre el 2003 i el 2009,
només el

2%

d’adults amb estudis
bàsics van decidir
reprendre els
estudis reglats

Els universitaris
acaparen el

47,5%

de tota la formació no
reglada que es realitza

Propostes:
En el context català d’accés tan desigual, cal una aposta ferma de tots els agents socials
per incrementar la taxa de participació en la formació permanent i considerar-la un dret
bàsic dels ciutadans per a la millora contínua de la seva qualificació.
Documents de referència:

S’ha de revisar el model de formació permanent, ocupacional i d’empresa per incrementar-ne l’impacte i cobertura. Així mateix, és imprescindible una rectificació de les retallades del Govern central pel que fa a les polítiques actives i de formació per a desocupats.

Mobilitat de trajectòria social de la població catalana entre el 2003 i el 2009
La taxa d’accés a la
formació permanent a
Catalunya és del

A Catalunya la formació permanent (lifelong learning) no es tradueix en una oportunitat
d’elevar el nivell d’estudis per als menys formats, ja que els que més es formen són els
que tenen nivells educatius més elevats. Aquesta realitat reforça la desigualtat entre els
menys i els més formats.

80%

Crisi, trajectòries socials
i educació. Anàlisi
longitudinal del PaD
(2003-2009)

67%

70%
60%

Crisi, trajectòries socials
i educació. Anàlisi
longitudinal del PaD
(2003-2009)

50%
40%
30%
20%

19%

el patrocinen :

A liances :

14%

10%

Com podem maximitzar
les oportunitats socials
a través de l’educació
superior i permanent?

0%
Ascens
Font: Crisi, trajectòries socials i educació (Presentació)

Immobilitat

Descens

obdesigualtats.cat
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“ El PaD ha permès una mirada social i crítica que advertia sobre la necessitat de correccions,
precisament quan els indicadors de foto fixa transmetien senyals que induïen a un
enganyós optimisme. El canvi de cicle fa més necessària una anàlisi de les causes de les
desigualtats per proporcionar dades i arguments que legitimin polítiques diferents.”

Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

Salvador Busquets (Economista i ex-president de la Fundació Arrels)
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Com impacta el nivell educatiu en les trajectòries de vulnerabilitat
social?
Projecte:

Crisi, desigualtats i benestar vulnerable (PaD). Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009)
Els resultats reflecteixen l’alta mobilitat social entre pares i fills del període 1955-2005
així com el paper clau de l’educació per afavorir el moviment de classes. Uns resultats que
contrasten amb les dades del període 2003-2009, en què, un cop esclata la crisi s’evidencia el fre a la mobilitat social, l’empobriment i la vulnerabilització d’un important nombre
de catalans.
Equip del projecte:

Antonio Marín, Xavier Martínez Celorrio, Laia Pineda (directors/coordinadors); Laura Morató.

Fins al 2009 l’impacte més gran de la crisi no ha estat tant el desclassament com la pèrdua
progressiva del benestar. Catalunya, que tradicionalment s’havia mantingut en la franja
moderada de desigualtat social (ràtio 80/20), ha passat a formar part del grup de països
amb més desigualtats.

Entre els anys 2001 i 2012, el PaD ha retratat un període històric i transcendental per la
rotunditat dels canvis que s’han produït a Catalunya. L’anàlisi de les dades del PaD ens
ajuda a entendre com el pas d’un període de bonança econòmica al d’una profunda crisi
ha impactat en les desigualtats socials.

Les dades indiquen que les trajectòries de vulnerabilitat no estan condicionades per l’origen social dels individus (classe social de partida), sinó que els factors de vulnerabilitat
més determinants són el gènere, l’edat i el nivell educatiu.

L’impacte d’una crisi tan colossal i incerta com l’actual exigeix una visió d’estat per totes
les forces polítiques i entitats civils, ja que el seu abast no és individualitzable, sinó que la
vulnerabilitat s’ha fet massiva i afecta el corrent principal de la nostra societat. El benestar
vulnerable en l’era de l’austeritat no pot ser un destí inamovible i sense alternativa.

<

14

Per 1 possibilitat
que té una persona
d’una llar pobra
d’assolir un títol
postobligatori, una
d’una llar fora de la
pobresa en té 14.

Crisi, desigualtats i
benestar vulnerable.
Anàlisi longitudinal del
PaD (2003-2009)
el patrocinen :

A liances :


Crisi, desigualtats i
benestar vulnerable.
Anàlisi longitudinal del
PaD (2003-2009)

més opcions d’estudi

Font: Infografia de “Trajectòries i canvi social a Catalunya”

Documents de referència:

Quin paper té l’educació
en l’ascensor social a
Catalunya?

Llars sobre
el llindar
de pobresa

1

El risc de vulnerabilitat
dels qui no tenen
estudis és del

Aquest increment de les desigualtats costarà molt de pal·liar i superar un cop sortits de
la crisi. Però encara costarà molt més si no s’inverteix en educació, ciència i innovació,
autèntics conductors de la recuperació econòmica.

Entre el 2005 i el 2010,
la desigualtat de renda
va augmentar el
Llars sota
el llindar
de pobresa

de la població adulta
vulnerable te més
de 45 anys

62%

Possibilitat d’obtenir un títol postobligatori segons la posició social

23%

54%

Entre el 2003 i el 2009, gairebé 4 de cada 10 catalans s’han empobrit o han viscut trajectòries de vulnerabilitat social (descens de renda, de classe i d’estatus laboral). L’agreujament de la crisi, l’increment de l’atur i les polítiques d’austeritat entre el 2010 i el 2012 han
fet créixer encara més aquest risc de vulnerabilitat.

Propostes:

Què ha motivat la nostra intervenció?

El

obdesigualtats.cat

llista pròpia!

@FundacioBofill (#desigualtatspad #enquestaPaD)
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Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

102

# aprenentatge al llarg de la vida

# formació i ocupació

“ Cal reivindicar l’escola pública de qualitat i reclamar més beques per tornar a posar
en marxa un ascensor social necessari per preservar la justícia social a casa nostra.”
Carles Capdevila (Director del diari ARA i patró de la Fundació Jaume Bofill)
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# equitat
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Quin paper té l’educació en la posició social dels catalans?
Projecte:

Educació i mobilitat social a Catalunya (PaD)
Sobre la base de les dades del PaD, es fa una anàlisi inèdita sobre la mobilitat social dels
catalans entre el 1955 i el 2005 per saber si la pauta de mobilitat social catalana ha estat
meritocràtica o adscriptiva; i si l’estat del benestar ha contribuït a contrarestar els efectes
de l’herència social i ha afavorit la igualtat d’oportunitats educatives entre els catalans.
Equip del projecte:

Antonio Marín, Xavier Martínez Celorrio, Laia Pineda (directors/coordinadors); Laura Morató.

Què ha motivat la nostra intervenció?
A Catalunya existia un buit de coneixement sobre la mobilitat social i la desigualtat d’oportunitats. Des del 1973, amb un estudi d’Esteban Pinilla de las Heras, no s’havia tornat a
analitzar la mobilitat social catalana i mai no s’havia comparat a escala internacional.

L’anàlisi de les dades del PaD desmenteix el tòpic de Catalunya com una societat tancada,
rígida i classista. Per contra, la societat catalana es confirma com una societat oberta, fluida
i meritocràtica, cohesionada per una alta taxa d’ascens social (46%) i una baixa herència de
classe (22%).
Però l’ascensor social no funciona igual per a tothom: la pauta meritocràtica per a la majoria no inclou els fills de les famílies pobres. Aquests pateixen un desavantatge de 14 a 1 a
l’hora d’assolir títols postobligatoris sobre els fills de famílies més benestants.

Entre el 1995
i el 2009 el

67%

dels adults catalans
va experimentar
mobilitat social

Davant aquesta situació cal subratllar que l’educació és el factor més important en la determinació de la posició social dels individus i té un fort impacte en la reducció de les desigualtats. L’educació és clau per democratitzar les oportunitats i reduir la rigidesa social.

Propostes:
En conseqüència, la crisi no pot ser una excusa per deixar d’invertir en educació. Cal que
les polítiques públiques, el sistema productiu i la societat civil maximitzin la igualtat
d’oportunitats i la pauta de justícia meritocràtica que fins ara ha caracteritzat Catalunya.

L’educació determina
la posició social i
aconsegueix reduir
fins un

50%

la rigidesa social

Convé, tanmateix, repensar la secundària cap a un model més flexible, motivador i capaç
d’atreure un major nombre d’estudiants. Paral∙lelament cal invertir en polítiques socials
transversals i territorials per afavorir nivells educatius més alts entre les famílies més vulnerables.
Documents de referència:

Aula de la Fundació Jaume Bofill amb Enric Canet
Catalunya és un dels
països amb herència
de classe més baixa

Quin paper té l’educació
en l’ascensor social a
Catalunya?
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el patrocinen :

A liances :

Educació i mobilitat social
a Catalunya

Educació i mobilitat social
a Catalunya
Font: Imatge de l’Aula de la Fundació Jaume Bofill “Quin paper té l’educació en l’ascensor social a Catalunya?”
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“ Coneixement i recerca poden ser una palanca de canvi social […]. Cal voluntat d’utilitzar
adequadament el coneixement dels que tenen capacitat per dissenyar i dirigir polítiques
públiques.”

Eix 3

Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

Jordi Sànchez Picanyol (adjunt general al Síndic de Greuges de Catalunya)
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Quines dades ens permeten analitzar a fons les desigualtats socials
i educatives a Catalunya?
Projecte:

Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD)
Enquesta longitudinal que entre el 2001 i el 2012 permet una mirada única sobre la realitat
catalana pel fet de ser mostra panel, que ressegueix la vida de 2.000 llars catalanes i de
prop de 5.000 individus. Amb un ampli ventall d’àmbits d’estudi, el seu objectiu és aportar
coneixement sobre les desigualtats socials per millorar el disseny de les polítiques socials.
Equip del projecte:

Laia Pineda (directora/coordinadora); Meritxell Argelagués, Juli Carrere, Carla Domínguez,
Ferran Martí, Mercè Mauri, Laura Morató i Anna Tarrés.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Les fonts de dades existents a Catalunya no tenen mostra representativa o no són prou
àmplies per a un estudi de les desigualtats que permeti correlacionar totes les seves dimensions. Davant la inexistència d’una font de dades satisfactòria a Catalunya s’impulsa
l’enquesta PaD per conèixer en profunditat l’estructura social catalana i fer emergir les
desigualtats socials, garantint la disponibilitat de dades de recerca a la comunitat investigadora.

Nombre de llars, per província (2001-2011)

10.200
3.523
persones i

– Els individus no són éssers aïllats del seu entorn més proper: “Fins fa ben poc, la ciència
social empírica s’havia basat en dissenys d’enquestes transversals, però aquest coneixement no és suficient per a una comprensió dels mecanismes de (re)producció social. Poder
combinar diversos nivells d’anàlisi permet provar teories complexes sobre salut, envelliment, educació i igualtat.”
Dr. Hans-Peter Blossfeld (Catedràtic de Sociologia a l’Otto Friedrich University de Bamberg, Alema-

26

matrius de dades
disponibles
(11-llar, 11-individuals,
4-longitudinals)

nya, i investigador principal de NEPS )

– Noves preguntes permeten generar nou coneixement: “La possibilitat de filmar una pel·
lícula no és intranscendent, ja que permet formular preguntes de tipus dinàmic sobre les
trajectòries dels individus i sobre els efectes dels canvis que es produeixen en les seves vides. La possibilitat de formular preguntes noves és una condició indispensable per poder
aportar noves respostes.”
Laia Pineda (Coordinadora general de l’enquesta PaD a la Fundació Jaume Bofill)
– Calen dades i arguments per a dissenyar polítiques diferents: “El seguiment de les unitats
mostrals al llarg del temps ens ha permès una mirada social crítica que advertia sobre
la necessitat de determinades correccions, precisament quan els indicadors de foto fixa
transmetien senyals que induïen a un enganyós optimisme.”
Salvador Busquets Vila (economista i president de la Fundació Arrels)
– Els científics socials necessiten disposar d’estadístiques fiables i rigoroses: “En tot model
de bona societat i de bon govern cal tenir estadístiques fiables i rigoroses. Són la base
empírica necessària per analitzar com és i com canvia la societat. El PaD ha complert una
funció pionera i precursora com a primera enquesta panel de Catalunya en el seu gènere i
única del sud d’Europa.”
Xavier Martínez Celorrio (Professor de sociologia i investigador del CRIT, a la UB)

678
218

variables individuals i

variables de llar
suposen més de

3,5

milions d’observacions
a cada onada

Documents de referència:

Trajectòries i canvi social
a Catalunya

Lleida
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Girona
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llars enquestades
(del 2002 al 2012)

<

Guia introductòria a
l’anàlisi longitudinal de
dades de panel

Dades clau:
· 3.944 llars
· 10.259 individus
el patrocinen :

Tarragona
704
Font: Infografia de “Trajectòries i canvi social a Catalunya”
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“ Crec que la competència lectora és la base de tots els aprenentatges i que, per tant, esdevé
un element clau per al creixement i desenvolupament integral dels nostres alumnes; un
element que els mestres hem de tenir present en qualsevol intervenció educativa.”
Dolors Bundó (Mestra i responsable de la biblioteca escolar de l’Escola Cossetània de VilanOVA I LA GELTRÚ)
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# educació no formal
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Com podem promoure una societat lectora?
Projecte:

Competències lectores i èxit escolar
La competència lectora és transversal a totes les àrees de coneixement i resulta una bona
eina per estimular i acompanyar un desenvolupament integral d’infants i joves. En aquest
treball es reflexiona sobre matisos, processos i factors que contribueixen a desenvolupar-la, aportant suggeriments per a una millora educativa a partir de la lectura.
Equip del projecte:

Roser Argemí, Fathia Benhammou, Aurora Rincon (directores/coordinadores); Mònica Baró,
Dolors Bundó, Jaume Cela, Teresa Colomer, Glòria Durban, Maria Gental, Artur Noguerol, Lita
Plajà, Montse Redón, M. Paz Ríos i Ignasi Vila.

Què ha motivat la nostra intervenció?
En la societat contemporània de la informació i el coneixement la lectura és de gran importància per a un ple desenvolupament personal i social. En la mesura que s’ha demostrat
la relació entre competència lectora i èxit escolar, cal explorar per quins mitjans podem
fomentar una societat lectora i ajudar a orientar la intervenció dels diferents agents educatius.

Per fomentar la “normalització” de la lectura i el desenvolupament d’una societat lectora,
és clau un treball coordinat dels diferents agents que poden contribuir a la formació de
lectors. La lectura es pot visibilitzar en entorns com els centres educatius, la família i els
mitjans de comunicació.
En aquesta formació del gust per la lectura i les diferents estratègies lectores l’escola té
un paper cabdal que cal continuar potenciant, però no de manera exclusiva. També cal
orientar les famílies com a agents mediadors de la lectura.

El

73%

d’infants considera
que els seus mestres
els aconsellen
bons llibres

A banda de les famílies i els centres educatius, comptem amb un gran nombre d’agents que
incideixen en la millora de les competències lectores d’infants i joves: les biblioteques, el
teixit associatiu, els municipis, els mitjans de comunicació i les TIC.
Atès que la lectura es percep cada cop més com una necessitat social, alguns ajuntaments
estan assumint el foment de la lectura com a tasca pròpia: cerquen assessoraments, marquen línies d’actuació, hi impliquen agents i afavoreixen que la lectura estigui present en
moltes actuacions municipals.
A més s’ha de considerar la lectura digital i valorar les TIC com una plataforma per a la
promoció de la lectura i alhora dissenyar propostes acotades al perfil dels destinataris i
adequades a les realitats socials concretes. Per fomentar la lectura cal estimular i aprofitar
l’ampli circuit social de la literatura i augmentar-ne la presència en activitats desvinculades de l’àmbit acadèmic.

3
4

de cada

infants d’entre 3 i
10 anys són lectors
freqüents en el seu
temps lliure

Aula de la Fundació Jaume Bofill amb Aurora Rincón
Al final de primària, el

75%

dels nens i nenes
diu que li agrada
la lectura

Documents de referència:
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Innovació i Lectura: com
arribar a nous lectors?
Font: Imatge de l’Aula de la Fundació Jaume Bofill “Innovació i lectura: com arribar a nous lectors?”
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que han de moure l’educació?
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# equitat

“ La qualitat de tot sistema educatiu depèn de la qualitat dels seus educadors. Però
ni s’ha de donar tota la responsabilitat del canvi educatiu als mestres sense ajudar-los, ni
s’ha de subestimar tot el que ja estan fent.”
Xavier Prats (Director general de la Direcció d’Educació i Cultura de la Comissió Europea)
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# política educativa

Idees força:

13 Qui són els protagonistes del canvi educatiu a la Catalunya d’avui?
Projecte:

II Jornades Educació Avui. Protagonistes del canvi educatiu
Espai de reflexió, debat i anàlisi sobre la situació actual i els reptes de futur immediat de
l’educació a Catalunya. Les Jornades s’adrecen a la comunitat educativa, als policymakers
de la política educativa i a experts de diferents àmbits de coneixement en educació, per
reflexionar conjuntament sobre els canvis educatius i qui són els protagonistes d’aquests
canvis.
Equip del projecte:

Marta Arànega, Anna Jolonch (directores/coordinadores); Laia Curcoll.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’educació està canviant molt i encara canviarà més. En els propers anys es preveu un
veritable relleu generacional en el món de l’educació. Amb la celebració d’unes jornades
monogràfiques sobre els protagonistes del canvi educatiu no només es vol reflexionar
sobre com ha de ser l’educació en el futur sinó també sobre qui haurà de protagonitzar
aquests canvis.

– “La política educativa s’ha de dur a terme tenint en compte les persones. La gran crítica a
l’evolució dels darrers tres anys és que la política educativa s’ha seguit centrant exclusivament en el sistema educatiu. Ara és el moment de fer una política des de fora del sistema,
que vagi més enllà del sistema educatiu.”
Xavier Bonal (catedràtic de sociologia de l’educació i director del grup de recerca GEPS a la UAB)
– “A Catalunya hi ha realitats molt diferents. Els elements que marquen aquesta diferència
són la grandària del municipi i el perfil socioeconòmic, però també ho és la implicació de
l’ajuntament en la política educativa. Els municipis amb ajuntaments més actius tenen
millors resultats educatius. Cal posar en valor el paper dels ajuntaments en l’educació,
perquè és un dels condicionants de l’èxit educatiu.”
Bernat Albaigés (investigador en l’àmbit de l’educació)
– “La coresponsabilitat en la formació dels nens i dels joves és fonamental. Quan els oferim
eines i quan els atorguem l’oportunitat de participar, els joves responen. També és important sumar aliats en el discurs de la coresponsabilitat, fent que els diferents agents
educatius (l’escola, l’entorn, les AMPA, les entitats socials i l’administració local) es complementin i treballin conjuntament.”
Josep Torrico (director de la Fundació Marianao)
– “Els mestres han de perdre la por als pares, i els pares també han de perdre la por als
mestres. Els pares tenen la voluntat de col·laborar però es troben resistències tant en el
sistema com en les persones, perquè no tenen una estructura que faciliti aquesta relació.
Hem de començar a perdre la por de col·laborar pares i mestres perquè és molt important.”
Josep Manel Prats (president de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Cata-

Les II Jornades
despleguen

6
13
10
6

conferències,

miniconferències,

tallers i

taules rodones

Les II Jornades
apleguen

615

propostes per millorar
l’educació

Documents de referència:

lunya [FAPEL] )

– “Justament perquè el món canvia molt de pressa i perdem els punts de referència, l’escola ha de transmetre les eines perquè cada persona pugui afirmar-se com a persona i ser
capaç de configurar el seu propi projecte. En aquest procés de canvi educatiu el paper del
professorat és fonamental. Per poder liderar el canvi i poder-se adaptar a les necessitats
actuals, els docents han de tenir molta més autonomia i han de poder innovar.”
Marina Subirats (catedràtica emèrita de sociologia de la UAB)
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II Jornades Educació Avui.
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educatiu

Recull del contingut de
les II Jornades Educació
Avui

Quines polítiques
educatives necessitem
avui? (Xavier Bonal i Toni
Verger)
Font: Detall del cartell de les II Jornades Educació Avui
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# formació i ocupació

“ El compromís dels docents és diferent del d’altres professions. En primer lloc, perquè
el mestre és un referent moral i, en segon lloc, perquè en l’exercici de la seva professió no
només ha de donar un producte sinó que ha d’aconseguir transmetre coneixements
i contagiar passió pel saber.”
Begoña Román (Professora d’ètica de Facultat de Filosofia de la UB)
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12 Qui ha de promoure el compromís del professorat?
Projecte:

Cicle Aula de la Fundació Jaume Bofill (2014)
L’Aula de la Fundació Jaume Bofill és un espai de debat sobre l’actualitat educativa. A l’Aula
es presenten i debaten els principals resultats dels projectes de la Fundació Jaume Bofill
però també és un espai que acull projectes d’altres entitats, presentant-los de forma conjunta i col·laborativa.
Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Mònica Nadal, Ismael Palacín (directors/coordinadors); Anna Moret.

Què ha motivat la nostra intervenció?
En un moment d’evolució i reptes constants en el món de l’educació, cal parlar en veu
alta dels valors de la tasca d’educar i suscitar un procés ampli de reflexió en el si de la
comunitat educativa al voltant de la funció social del professorat i del seu compromís ètic
professional. Cal preguntar-se pels factors que fan possible el compromís ètic del professorat, per la responsabilitat dels actors educatius per a aconseguir mestres compromesos
i analitzar les diferències entre el compromís ètic del docent del d’altres professions.

Cicle Aula de la Fundació Jaume Bofill

8
29
561

– “Un professional que ha de ser mestre ha d’entendre que, com que estem en un món complex, no es pot anar pel món en clau de simplicitat. Per tant no pots anar sol, abordant
la feina individualment, sinó que cal compartir tant els problemes com les solucions. Per
això, cal generar espais on compartir i trobar criteris. Calen espais de reflexió ètica.”
Miquel Martínez (Professor de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona)
– “El compromís es va construint al llarg de la vida. És molt important on comencem a treballar. Els inicis fan que un faci que aquest compromís neixi. Però després es va construint,
perquè hom construeix a partir d’allà on és. Hi ha contextos que acompanyen més aquesta
construcció cap a ser cada vegada millor i altres contextos que poden no sostenir tant o
poden fins i tot posar en crisi aquest compromís.”
Eulàlia Esclapés (professora de l’Institut Salvat-Papasseit)
– “A CCOO tenim un compromís amb l’educació perquè creiem que és un bé per al conjunt de
la classe treballadora. Per tant, estem obligats a comprometre’ns a aconseguir una millor
educació alhora que defensem les condicions de treball de les persones que treballem a
l’educació. Perquè, de forma natural, un bon sistema, una bona organització del treball i
un bon plantejament educatiu ajuden a treballar millor.”
Montse Ros (secretària general de la Federació d’Educació de CCOO)
– “Caldria establir algun tipus de canals perquè la universitat que forma la gent que haurà
de donar classes, pogui comptar amb la presència dels mestres que estem a les escoles
acompanyant cada dia els infants. Si això pogués ser realment, li estaríem donant el ‘com’
a aquell ‘què’. Estaríem explicant a l’estudiant què vol dir estimar un infant de 4 anys, com
els inculquem el respecte als nens, o què vol dir escoltar un nen. Tot això t’ho dóna la pràctica, el viure amb ells, el sentir-ho.”
Agnès Barba (directora de l’Escola dels Encants)
– “Si tu estàs enamorat, per allò que estimes ho faries tot. Aquí la paraula clau és l’amor, i la
idea de no fer cap mal. Un metge té clar que si signa, mai de la vida no pot fer mal al seu
pacient. Els mestres haurien de ser capaços de comprometre’ns a una cosa tan simple com
aquesta: mai de la vida un mestre no pot fer mal a un alumne.”
Rosa Gibert (directora de l’Escola doctor Robert)

debats celebrats,

ponents,

assistents
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Font: Imatge de l’Aula de la Fundació Jaume Bofill sobre “Qui ha de promoure el compromís del professorat?”
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# aprenentatge

# innovació

“ La gràcia dels Debats d’Educació en Acció és que ens han permès conèixer experiències
educatives innovadores (no només idees sinó projectes que s’han posat en pràctica)
explicades pels mateixos protagonistes. A més, les experiències no només han quedat
exposades sinó que durant el procés hem pogut debatre i reflexionar al voltant d’elles.”
Eduard Muntaner (cap de projectes d’UdiGital.edu)
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11 Com podem incrementar el valor educatiu del que fem?
Projecte:

Debats d’Educació en Acció. Col∙laborar per a innovar
Espai col·laboratiu de reflexió, debat i intercanvi d’experiències innovadores per la millora de l’educació. El projecte ha permès identificar iniciatives pel canvi educatiu amb
una aproximació micro i de baix a dalt, utilitzant l’espai web per a recollir experiències
educatives en vídeo explicades pels seus protagonistes i amb la celebració d’una jornada
presencial de difusió i intercanvi d’experiències.
Equip del projecte:

Ismael Peña-López, Laura Molina (directors/coordinadors); Roser Argemí, Joan Badia, Teresa Guasch, Olga Herrero, Josep M. Mominó, Sònia Navarro, Miquel Àngel Prats i Israel
Rodríguez.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Després de 10 anys de Debats d’Educació, en què hi han participat experts mundials de
primer nivell en l’àmbit de l’educació, es vol donar veu a aquelles persones que, en el
seu dia a dia, volent-ho o sovint sense saber-ho, treballen pel canvi educatiu. L’objectiu
d’aquests debats és promoure la col·laboració per a la innovació educativa que millori
l’educació tot transformant-la.

Experiències de Debats en Acció

– Transformar l’educació des de la pràctica: “Teoria i pràctica han d’encaixar. No té cap sentit aprendre unes paraules molt boniques o fer un aprenentatge molt teòric si això no es
converteix en una pràctica que ens ajudi a transformar l’educació.”
Montse Pedreira (Fundació Universitària del Bages)
– Provocar aprenentatge a partir de projectes reals: “Plantegem als nois i noies tasques
autèntiques: un encàrrec o un servei concret que demana una institució. Els joves han de
tenir oportunitats d’aprendre des d’una situació inèdita en la qual no s’han trobat mai.
Amb això, aconseguim que s’emocionin i descobrim joves que fins a aquell moment no
teníem presents.”
Jordi Calvet (Institut Quatre Cantons)
– Aprenentatge entre iguals: “La manera millor d’aprendre és ensenyar als altres. En el projecte d’experts TIC són els mateixos alumnes els que van a les classes, ensenyen com funcionen les eines als seus companys i, al mateix temps, el professor també aprèn. Això els
entrena a parlar en públic, guanyen respecte dels companys, estableixen una relació més
propera amb els professors i els dóna seguretat en ells mateixos.”
Maribel Benito (CE Joan XXIII. Jesuïtes Bellvitge)
– Empatia i immersió com a metodologia d’aprenentatge: “Els alumnes d’altres països que
han arribat a Olot mostren als seus companys d’on vénen i com era la seva vida abans
d’emigrar. Promovem la immersió com a metodologia d’aprenentatge entre l’alumnat, que
es posen en la pell dels companys que han hagut de deixar-ho tot enrere per començar una
nova vida en un nou país. Així reforcem la tolerància, el respecte, el treball en equip i la
curiositat, totes elles eines fonamentals per viure en societat.”
Cèlia Pasades (Institut La Garrotxa)
– Treballar per objectius concrets i amb impacte real: “Els joves no estan acostumats a treballar per un objectiu concret que tindrà un impacte i ho han valorat molt bé. Estem marcant una línia en la qual se superen espais de treball, s’arriba a l’altre, es planteja un treball en l’espai públic en positiu, es posen en relació diferents agents i, sobretot, els nens
s’ho passen bé.”
Joan Gener (Ajuntament de Granollers)
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Societat educadora
Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques
que han de moure l’educació?
116

# aprenentatge

# innovació

“ Hi ha milions d’ordinadors connectats per cables, però jo penso en la gent que hi ha
davant els ordinadors. Si només es tracta de connectar ordinadors no és tan interessant,
si es tracta de connectar milions de persones que poden aprendre les unes de les altres,
això ho canvia gairebé tot.”
Philipp Schmidt (Director’s Fellow del MIT Media Lab i fundador de la Universitat Peer 2 Peer)
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# lideratge

Idees força:

10 Quins són els reptes de futur de l’educació a Catalunya?
Projecte:

Debats d’educació (2014)
Fòrum adreçat al conjunt de la ciutadania per promoure el debat sobre temes clau d’actualitat i de fons en relació amb els reptes i problemes que ha d’afrontar l’educació en l’actual
context social, polític i econòmic. Persones de Catalunya i també d’arreu del món enriqueixen el debat social mitjançant la seva visió i experiència sobre els reptes de l’educació.
Equip del projecte:

Valtencir M. Mendes, Josep M. Mominó (directors/coordinadors); Samuel Blàzquez, Maria
Boixadera, Marta Ferrusola, Valerie Hannon i Jan Philipp Schmidt.

Poden les xarxes d’aprenentatge en línia transformar l’educació? (Debats d’Educació,
desembre 2014).
– “Hi ha gent motivada a tot el món. N’hi ha tanta a l’Àfrica subsahariana com a Amèrica o
a Europa. Però les oportunitats no estan repartides de la mateixa manera. La tecnologia
pot augmentar oportunitats d’accedir a l’aprenentatge de manera col·laborativa. Si algú
està interessat a aprendre una cosa pot trobar altra gent que hi està interessada, contactar online i aprendre-ho sense necessitar esperar que un expert li ho ensenyi.”
– “La tecnologia es pot fer servir per a perpetuar el model clàssic d’ensenyament (mirar un
vídeo és una tasca unidireccional en què l’estudiant escolta i no hi ha interacció, igual que
en una classe magistral). Però usada diferentment la tecnologia pot canviar el paradigma
educatiu: Internet ofereix una xarxa oberta, a la qual tothom es pot connectar i contribuir.
És interactiva. Podem parlar i escoltar. És la base de l’ensenyament d’igual a igual.”
Philipp Schmidt (Director’s Fellow del MIT Media Lab i fundador de la Universitat Peer 2 Peer del MIT)

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’educació és un element bàsic per al present i el futur de la nostra societat. Es tracta d’una
qüestió que no és exclusiva dels especialistes o professionals del sector de l’ensenyament
sinó que afecta tota la societat. Per aquest motiu s’ha organitzat un debat sobre el futur
de l’educació obert a tota la ciutadania i, més concretament, als agents socioeconòmics,
polítics i culturals del nostre país.

Debats d’Educació amb Valerie Hannon

Com construïm una comunitat educativa implicada? (Debats d’Educació, juliol 2014).
– “Els estudiants que no estan implicats en el seu aprenentatge probablement aprendran a
un ritme més lent i obtindran pitjors resultats. La motivació i la implicació tenen més efecte
en el rendiment de l’estudiant que molts altres factors interns de l’escola. És una mena de
clau d’or. Però això disminueix amb l’edat: quant més temps passen els estudiants a l’escola menys implicats esdevenen.”
– “Hi ha implicació en l’aprenentatge quan es donen cinc condicions: 1) que l’aprenentatge formi part de la identitat dels estudiants; 2) que vagi més enllà de l’escola i es pugui
aprendre en qualsevol lloc i a qualsevol hora; 3) que sigui social, que impliqui relacions
amb els seus iguals i altres persones; 4) que comporti experiències significatives i memorables; 5) que sigui rellevant, connectat amb la seva vida i no només al proper examen.”
– “Al segle xxi sabem que les competències es tindran a partir de quinze feines diferents, i
s’esperarà d’ells que coneguin amb amplitud i profunditat molts àmbits, alguns dels quals
encara no existeixen. Per això cal que tots esdevinguem estudiants al llarg de tota la vida.”
Valerie Hannon (Directora, serveis de consultoria en “Learning Futures ” i “Learning Frontiers”)
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“ Necessitem un lideratge exemplificatiu, honest i sense complexos. Allò que va bé, bé,
i allò que no va bé, canviem-ho!”

Societat educadora
Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques
que han de moure l’educació?
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# aprenentatge al llarg de la vida

# innovació

Marta Pascal (Presidenta de la JNC i diputada de CIU)
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Què caracteritza els nous lideratges socials i polítics de la Catalunya
actual?
Projecte:

Nous lideratges en moments de canvi. Reflexions sobre lideratge i transformació social
Anàlisi de les noves maneres de concebre i practicar el lideratge social i publicopolític
a través dels ulls i la veu de joves activistes. L’estudi permet veure com es posicionen
aquests joves enfront de l’actual moment de canvi, quines han estat les seves trajectòries
vitals, com entenen el lideratge i, sobretot, com n’és de complex i plural tot plegat.
Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Carola Castellà, Marc Parés, Joan Subirats (directors/coordinadors);
Helena Cruz, Marc Grau i Gemma Sánchez.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Cada cop es fa més evident que els canvis que les societats contemporànies estem vivint i
patint no són canvis passatgers. Sembla lògic pensar que, si les societats estan canviant,
les formes de governar aquestes societats també estan canviant. A través dels ulls i la
veu de joves activistes que han participat en el programa Ordit s’analitzen els factors que
expliquen les noves trajectòries del lideratge social i polític a Catalunya així com les característiques d’aquests nous lideratges.

perfils de lideratge:
Autoritari, Visionari,
Afiliatiu, Democràtic,
Timoner i Coach

Institucions
públiques
P2
Reforma
de les institucions

P3
Democratització
institucional

P5
Emprenedoria
social

Lideratge
transformacional

– Construir lideratges col·lectius: “Els partits, centrats en el cap de files, parteixen d’un plantejament egocèntric. Si es concentra tot en una sola persona no anirem bé. Els partits polítics, entesos d’aquesta manera, haurien de començar a desaparèixer. Avui dia el lideratge
correspon als moviments socials, perquè són els afectats directament i alhora també són
els experts. Per tant, penso que les organitzacions polítiques haurien d’escoltar aquests
experts.”
Pol Gurdis (Activista ecologista)
– La necessitat d’unes normes clares: “Si hi ha uns estatuts i una mínima legalitat cal complir-los sense passar-nos, per no ofegar l’organització. Cal una política més permeable que
identifiqui lideratges en altres espais. Els sindicats ja no representen allò que representaven i emergeixen noves figures a les quals no donem credibilitat però els n’hauríem de
donar. És necessària una política menys partidista, amb menys estructura però a la vegada
conscient que hi ha unes normes. Perquè l’assemblearisme en la teoria és extraordinari,
però el dia a dia no funciona així. No fem trampes al solitari.”
Marta Pascal (Presidenta de la JNC i diputada de CIU)
– Internet com a forma d’aprenentatge polític. “Actualment disposem de més i millors eines
per mobilitzar i il·lusionar la gent. La seva diversitat d’eines és una escola política increïble! Internet ens ensenya que podem ser enunciadors molt potents. Tenim canals per arribar a molta més gent, cosa que abans no ens haguéssim imaginat mai.”
Arnau Monterde (Ateneu Candela de Terrassa)

Nous formats de lideratge i vinculació amb les institucions

5

– La importància del consens: “La regeneració democràtica passa perquè els espais de decisió siguin més amplis i, sobretot, siguin vinculants i accessibles per a tothom. El ‘què’ és
important, però el ‘com’ ho és tant o més. L’acció política passa per debatre sobre qüestions com ara la vida que volem o les polítiques laborals que necessitem. I també per la
capacitat de generar consensos, que és importantíssima en l’exercici del lideratge.”
Elisenda Alamany (Regidora de l’Altraveu a Castellar del Vallès)
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El

70%

pensa que la millor
estratègia de lideratge
enfront del canvi és la
transformació
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Societat educadora
Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques
que han de moure l’educació?
120

# equitat

# famílies

“ S’han d’establir prioritats per a aquells que menys tenen. Focalitzar en aquells que
menys tenen hauria de ser una prioritat de país. Aquestes són les polítiques que ajudaran
que tothom pugui arribar tan enllà com els sigui possible, que són les polítiques
d’equitat que tenen els països més avançats.”
Irene Balaguer (presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat)
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# política educativa
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Quines desigualtats socials podem combatre des de l’educació?
Projecte:

Cicle Aula de la Fundació Jaume Bofill (2013)
L’Aula de la Fundació Jaume Bofill és un espai de debat sobre l’actualitat educativa. A l’Aula
es presenten i debaten els principals resultats dels projectes de la Fundació Jaume Bofill
però també és un espai que acull projectes d’altres entitats, presentant-los de forma conjunta i col·laborativa.
Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Mònica Nadal, Ismael Palacín (directors/coordinadors); Anna Moret.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La crisi econòmica ha accentuat les desigualtats educatives i cal reflexionar per quines
vies es poden combatre aquestes desigualtats des del sistema educatiu. Resulta imprescindible avaluar els resultats de les mesures que s’estan implementant en l’actualitat i
identificar les que han de ser prioritàries.

– L’escola no està adreçada a combatre les desigualtats: “Als centres escolars arriben pràcticament tots els nens i nenes en edat escolar. S’ha aconseguit universalitzar l’ensenyament
a tots els infants i adolescents del país però les diferències entre ells són significatives. No
sembla, però, que els sistemes escolars del nostre país i de l’entorn proper estiguin pensats
per evitar que es consolidin les desigualtats.”
Joan Maria Girona (Professor de secundària i psicopedagog)
– Igualtat entre escoles i heterogeneïtat dins les escoles: “El problema és que encara tenim
escoles massa homogènies que entre elles són massa heterogènies. L’ideal seria que la
gran diversitat i desigualtat estigués dins de les escoles i que la igualtat fos entre escoles.”
Rafel Ribó (Síndic de Greuges de Catalunya)
– Diferents estratègies en funció dels nivells educatius: “Hem de tractar que l’escolarització
sigui tan primerenca com sigui possible. L’aula de primària ha de ser l’hàbitat natural de
l’infant i hem de conservar la inclusivitat en el marc de l’aula. A la secundària esclaten tots
els problemes de l’adolescència, llavors és quan cal promocionar els programes de reforç
i impedir que aquella persona acabi segregada dels altres.”
Joan Mateo (secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i president del CSASE)

– L’escola té una responsabilitat important en la lluita contra les desigualtats: “L’escola, a
l’etapa obligatòria, segueix sent l’únic espai on nois, noies i adolescents poden ser tractats en pla d’igualtat. Difícilment trobarem un altre lloc on això es pugui donar. Per això, és
un espai privilegiat per treballar en aquesta utopia.”
Joan Maria Girona (Professor de secundària i psicopedagog)
Cicle Aula de la Fundació Jaume Bofill amb Joan M. Girona

4
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403

debats celebrats,

– L’escola no pot, per ella mateixa, solucionar la desigualtat d’oportunitats: “No carreguem
a l’escola un pes excessiu que hauria de ser solucionat per tota la societat. L’escola té molt
a dir davant la desigualtat, però només si hi ha lideratge de l’educació i des de l’educació.”
Rafel Ribó (Síndic de Greuges de Catalunya)
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Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques
que han de moure l’educació?
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# centres educatius

# mestres

“ Per determinar l’eficiència de la privatització cal trobar un equilibri entre quatre
valors: el dret a triar el centre volgut, la productivitat i eficiència dels recursos, la igualtat
i la cohesió social.”
Henry Levin (Professor d’Economia i Educació al Teachers College de la Universitat de Columbia,
i professor emèrit de la Universitat de Stanford)

123

# innovació
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Quins són els reptes de futur de l’educació a Catalunya?
Projecte:

Debats d’Educació (2013)
Fòrum adreçat al conjunt de la ciutadania per promoure el debat sobre temes clau d’actualitat i de fons en relació amb els reptes i problemes que ha d’afrontar l’educació en l’actual
context social, polític i econòmic. Enriqueixen el debat social persones de Catalunya i també d’arreu del món, que aporten la seva visió i experiència sobre els reptes de l’educació.
Equip del projecte:

Mònica Nadal, Josep M. Mominó (directors/coordinadors); Samuel Blàzquez, Maria Boixadera, Marta Ferrusola, Richard Gerver, Annie Kidder, Henry Levin, John MacBeath, Valtencir
M. Mendes, Valerie Hannon i Jan Philipp Schmidt.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’educació és un element bàsic per al present i el futur de la nostra societat. Es tracta d’una
qüestió que no és exclusiva dels especialistes o professionals del sector de l’ensenyament
sinó que afecta tota la societat. Per aquest motiu s’ha organitzat un debat sobre el futur
de l’educació obert a tota la ciutadania i, més concretament, als agents socioeconòmics,
polítics i culturals del nostre país.

Debats d’Educació amb Annie Kidder

– Crear escoles que preparin per al futur. “L’educació formal clàssica, basada a superar exàmens, no crea persones creatives i innovadores preparades per al futur que els tocarà viure
en el segle xxi, sinó persones que s’acostumen a ser gestionades. Per tal que l’aprenentatge
tingui èxit ha de ser motivador, ha de ser emocionant i ha de ser important en el moment. Els
nens i joves no pensen en el futur. Aprendre ha d’aportar alguna cosa irresistible ara.”
Richard Gerver (Exdirector de l’escola primària Grange (Gran Bretanya) i expert en lideratge, creativitat i canvi organitzatiu)

– Col∙laborar, innovar i liderar: el futur de la professió docent. “Cal crear espais per tal que
els docents puguin aprendre els uns dels altres i crear col·lectivament. Això implica compartir el lideratge i generar un lideratge distribuït. Els líders de l’aprenentatge no són els
directors o els caps d’estudi sinó els docents i els mateixos alumnes.”
John MacBeath (Professor emèrit de la Universitat de Cambridge)
– Privatitzar és la solució? Reptes i tensions del finançament de l’educació. “Cada cop es
reclama major llibertat per a triar centre educatiu. Aquesta llibertat de tria dóna satisfacció
a les famílies però aporta pocs resultats educatius ja que augmenta l’estratificació social
i la segregació escolar. Per determinar l’eficiència de la privatització cal trobar un equilibri
entre quatre valors: el dret a triar el centre volgut, la productivitat i eficiència dels recursos,
la igualtat i la cohesió social.”
Henry Levin (Professor d’Economia i Educació al Teachers College de la Universitat de Columbia, i professor emèrit de la Universitat de Stanford)

– El paper de les famílies en la millora de l’escola i del sistema educatiu. “S’ha de reconèixer,
respectar i prendre seriosament la tasca dels pares. S’ha demostrat que el que els pares
fan a casa té molt més impacte en els resultats acadèmics que qualsevol altra cosa. Els qui
treballen en el sistema educatiu han de ser conscients que part de la seva feina consisteix
a comunicar-se amb els pares i donar suport a les famílies per enfortir el seu paper en
l’educació dels fills.”
Annie Kidder (Directora executiva de l’organització canadenca People for Education)

hi d ó na suport :
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“ La competència d’aprendre a aprendre és central. Per això no es tracta de títols,
rigorosos estàndards o polítiques educatives, sinó d’ensenyar els mestres a ser
aprenents, a adaptar-se als contextos, tecnologies i llenguatges del demà i acompanyar
les ganes de créixer amb l’alumnat.”
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Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques
que han de moure l’educació?
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# famílies

Dolors Reig (Psicòloga social experta en social media)
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Quines són les 3 coses que he après sobre educació?
Projecte:

Les 3 coses que he après sobre educació I (10 anys dels Debats d’Educació)
Espai de participació on line perquè tota persona pugui expressar “Quines són les 3 coses
que he après sobre educació?”. El debat ha recollit propostes i reflexions sobre 10 temes
clau per al futur de l’educació a Catalunya hi han participat experts, mestres, tècnics de
l’administració, directors d’escola, pedagogs, educadors socials, estudiants i pares.
Equip del projecte:

Roser Argemí (directora/coordinadora); Samuel Blàzquez, Valtencir M. Mendes, Maria Boixadera, Marta Ferrusola, Josep M. Mominó i Lluís Rius.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El moment actual, de crisi i de retallades que afecten l’educació del nostre país, requereix
que busquem solucions imaginatives i sostenibles per fer front a les noves necessitats.
Però també per resoldre els vells problemes que pateix el nostre sistema educatiu. Amb
les 3 coses que hem après s’ha volgut generar un debat obert i participatiu, que ens faci
reflexionar, compartir idees i recollir propostes per fer front als principals reptes de l’educació a Catalunya.

10
60
350

– Com es pot conciliar equitat i qualitat en educació? “Nuestro sistema educativo tiene el
reto de mejorar en calidad sin perder en equidad. Las políticas educativas deben preservar
el apoyo al alumnado que precisa una atención especial por su extracción sociocultural o
sus circunstancias personales. Las políticas que segregan tempranamente al alumnado
lastran nuestro desarrollo económico, deterioran la cohesión social y ponen en jaque la
capacidad de movilidad social del sistema educativo.”
Francisco García Suárez (Mestre i Secretari General de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO)
– Quin és el paper de les famílies en l’educació? “Les famílies hem de prendre consciència
de la nostra responsabilitat i de la vàlua dels professionals. L’educació comença a casa. Si
cal, fem acompanyament a les famílies. Però el que es fa a casa és molt important perquè
a l’escola puguin treballar amb èxit.”
Xus López-Arenas Montes (Mare, membre d’AMPA i Educadora Social)
– Quin ha de ser el compromís de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge? “És imprescindible que deixem que siguin els infants els qui es facin les preguntes i busquin les respostes. Només així la institució escolar estarà fent tot el possible perquè el creixement
intel·lectual, emocional i social dels alumnes sigui democràtic, i esdevingui alliberador de
totes les capacitats i competències dels individus.”
Blai Sotos i Franco (Mestre)
– Quin model de col·laboració hem de bastir per promoure el canvi educatiu? “És fonamental confiar en els altres sense patir per exercir un control sobre allò que fan. No hi ha millor
fórmula que sentir que et fan confiança, que creuen en les teves capacitats i potencialitats.
I això ho podem aplicar a qualsevol de les relacions educatives: professor-alumne, administració-escola, escola-família, família-infant…”
Mireia Civís (Mestra i pedagoga)

temes de debat,
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contribucions al web
de “Les 3 coses”

– Què cal fer amb els resultats de l’avaluació? “L’avaluació de processos, resultats i impactes
és avui una eina imprescindible per a la millora de l’educació i un exercici de transparència
molt saludable. Tant el sistema en el seu conjunt com els centres educatius haurien d’incorporar l’avaluació com una eina bàsica per a prendre decisions.”
Oriol Homs Ferret (Sociòleg)

aliances :

JUAN CARLOS
TEDESCO

MIREIA CIVÍS

Mestra i pedagoga

Pedagog i exministre
d’Educació de l’Argentina
Font: Espai de participació on line “Les 3 coses que he après sobre educació”

JOAN RAMON
ALEGRET

Director d’Educació
de Microsoft Ibèrica

H em treballat col · laborativament amb :
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Mireia Civís (Mestra i pedagoga)
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Quines són les 3 coses que he après sobre educació?
Projecte:

Les 3 coses que he après sobre educació II (10 anys dels Debats d’Educació)
Espai de participació on line perquè tota persona pugui expressar “Quines són les 3 coses
que he après sobre educació?”. El debat ha recollit propostes i reflexions sobre 10 temes
clau per al futur de l’educació a Catalunya i hi han participat experts, mestres, tècnics de
l’administració, directors d’escola, pedagogs, educadors socials, estudiants i pares.
Equip del projecte:

Roser Argemí (directora/coordinadora); Samuel Blàzquez, Valtencir M. Mendes, Maria Boixadera, Marta Ferrusola, Josep M. Mominó i Lluís Rius.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El moment actual, de crisi i de retallades que afecten l’educació del nostre país, requereix
que busquem solucions imaginatives i sostenibles per fer front a les noves necessitats.
Però també per resoldre els vells problemes que pateix el nostre sistema educatiu. Amb
les 3 coses que hem après s’ha volgut generar un debat obert i participatiu, que ens faci
reflexionar, compartir idees i recollir propostes per fer front als principals reptes de l’educació a Catalunya.

– Quines són les competències i els aprenentatges clau en un món globalitzat? “Si una competència destaca en les societats de la informació i el coneixement és aprendre a aprendre.
Vivim en una beta permanent que implica aprenentatge, gairebé automàtic i inconscient,
en cada moment de les nostres vides. No és només un consell per a alumnes. També els
millors mestres són els millors aprenents.”
Dolors Reig (Psicòloga social experta en social media)
– Què vol dir ser un bon professional de l’educació per al segle xxi? “En el sistema educatiu
hi ha excel·lents professionals, però poques oportunitats de millora col·lectiva. El repte és
canviar el funcionament burocràtic dels centres i convertir-los en motors d’intel·ligència
compartida. El professorat ha de construir la seva identitat professional en contextos rics
per a l’aprenentatge i el creixement personal.”
Maria Masip (Catedràtica d’Educació Secundària i membre de l’ICE de la UAB)
– Com es finançarà l’educació en el futur? “El sistema educatiu ha de fer possible que els
centres educatius amb més problemes d’aprenentatge rebin més recursos i que els alumnes amb menys possibilitats econòmiques rebin més suport financer públic.”
J. Oriol Escardíbul (Professor Titular d’Universitat)
– L’aprenentatge al llarg de la vida: per a què i per a qui? “Som testimonis de grans canvis
a escala mundial, que s’han de reflectir en el món educatiu. La globalització, la col·laboració, la flexibilitat, la versatilitat i la creativitat són característiques d’aquesta societat líquida. Avui l’aprenentatge surt de l’escola, aprenem arreu i en tot moment, i això fa que ens
qüestionem les estructures organitzatives i avancem cap a un nou paradigma educatiu.”
Jordi Serarols Boada (Inspector d’Educació)

10
60
350

temes de debat,

experts i més de

contribucions al web
de “Les 3 coses”

– Quin és el model d’escola que ens prepararà per al futur? “Hem d’ajudar els joves a ser
crítics, creatius i solidaris. Crítics perquè per aprendre cal saber mirar, observar i fer-se
preguntes. Creatius perquè per resoldre els problemes que es trobaran calen respostes
noves. I solidaris perquè quan cerquin solucions creatives ho facin pensant en el bé comú,
els drets humans, la justícia i el planeta.”
Carme Barba Corominas (Mestra)

aliances :

MIQUEL ÀNGEL
ESSOMBA

Director de recerca ERDISC
(Diversitat i inclusió en…

MÚRIEL CASALS

Presidenta d’Òmnium
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“ Les escoles, els centres formatius i les universitats han de crear aules globals que vagin
més enllà dels seus murs i es connectin amb experiències i aules d’arreu del món alhora
que estimulen actituds innovadores i emprenedores.”
Josep Miquel Piqué (President de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya)
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Quines són les prioritats educatives a Catalunya?
Projecte:

I Jornades Educació Avui: Les prioritats educatives a Catalunya
Espai de reflexió, debat i anàlisi sobre la situació actual i els reptes de futur immediat de
l’educació a Catalunya. Les Jornades s’adrecen a la comunitat educativa, als policymakers
de la política educativa i a experts de diferents àmbits de coneixement en educació, que
van reflexionar sobre les 3 prioritats educatives de Catalunya.
Equip del projecte:

Marta Arànega, Anna Jolonch (directores/coordinadores); Laura Molina i Vicenç Relats.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Un dels reptes principals de l’educació del nostre país és la millora de l’èxit educatiu, tant
dels sistemes formals, com no formals i informals. Amb la celebració d’unes jornades monogràfiques sobre l’estat de l’educació es vol contribuir al debat sobre la política educativa que caldria implementar per tal que el model educatiu català esdevingui un veritable
model d’èxit.

Quina ha de ser l’estratègia de Catalunya en relació amb l’Estratègia d’Educació Europa 2020?
La inversió en educació
a Catalunya és tan sols
del

4,1%
5%
5,4%

,

a Espanya del

i a Europa del

A les Jornades es plantegen com a prioritats educatives:
– L’aprenentatge al llarg de la vida. “Cal una visió general de l’educació i del sistema educatiu més enllà de l’escola. A l’educació i el sistema educatiu s’hi han d’incorporar les
universitats i l’educació d’adults, que s’han de mirar amb la perspectiva de l’aprenentatge
al llarg de la vida.”
Joan Subirats (Catedràtic de Ciència Política de la UAB)
– Una governança educativa descentralitzada i eficient. “Cal més i millor governança educativa multinivell. Tot i que el país té uns bons docents, el sistema educatiu —que té grans
actius, com el fet que és un model d’integració social i lingüística— s’ha de millorar a través d’una major coordinació i implicació entre el govern i els municipis. Aquestes millores
han d’ajudar a aconseguir una major equitat, qualitat i excel∙lència, i garantir la disponibilitat bàsica de recursos dels centres.”
Àngel Castiñeira (Director de la Càtedra de Lideratge i Governança Democràtica d’ESADE)
– Incorporar les noves tecnologies a la formació i educació. “Des de les escoles s’ha de fomentar l’emprenedoria social, la vocació tecnològica i estimular el talent global. Les escoles, els centres formatius i les universitats han de crear aules globals que vagin més
enllà dels seus murs i es connectin amb experiències i aules d’arreu del món alhora que
estimulen actituds innovadores i emprenedores.”
Josep Miquel Piqué (President de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya)
– Ampliar i millorar l’estructura formativa de la població. “S’ha de reforçar la formació professional de nivell superior per tal d’encaixar millor l’oferta formativa amb la demanda
laboral del país. No hi hauria d’haver ningú, un 0% de la població, sense qualificació, de
manera que una formació secundària superior fos el mínim que els ciutadans tinguessin
acreditat. També cal involucrar el sistema formatiu universitari en el productiu.”
Òscar Valiente (Professor d’Educació de la Universitat de Glasgow)

El 2011
l’abandonament
educatiu prematur
era del

26%

.
L’objectiu de la Unió
Europea per al 2020
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15%
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9,3%

dels adults van fer
formació continuada.
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és arribar al

15%
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Les prioritats educatives
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contingut de les
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Participació en l’educació preprimària
Adquisició de competències bàsiques
Assoliment d’estudis superiors per la població jove
Participació en la formació al llarg de la vida
Abandonament educatiu prematur

– Mantenir la inversió pública en educació. “El servei públic és la garantia d’avenç per al
conjunt de la societat gràcies al paper cohesionador que exerceix. És per això que en moments en què ha augmentat la pobresa infantil i la precarietat de moltes llars catalanes,
cal apostar per un sistema públic i gratuït per a tothom. L’espai públic és l’espai privilegiat
per aconseguir l’èxit per a tothom.”
Núria Terés (Professora de secundària i Regidora de l’Ajuntament de Girona)

3 prioritats educatives
per a la Catalunya d’avui
(Joan Manuel del Pozo)

Quins són els canvis
educatius necessaris per
a Catalunya avui?
Font: Detall de la infografia “L’Estat de l’Educació a Catalunya. Anuari 2011”
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“ Cal incrementar la influència de la recerca en la construcció dels argumentaris i en les
estratègies de persuasió del procés de la presa de decisions.”

Societat educadora
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que han de moure l’educació?
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# formació i ocupació

Xavier Riudor (Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona)
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Quin paper té l’evidència científica per a una millor presa de decisions
polítiques?
Projecte:

Cicle: El valor social de la recerca (10 anys del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya)
Després d’una dècada recollint dades sobre les trajectòries socials de 2.000 llars catalanes i
dels 4.500 individus que les conformen, aquest cicle de debats es pregunta quina capacitat
s’ha tingut per transformar el coneixement científic generat en alguna cosa d’utilitat per a la
societat i per a la presa de decisions polítiques cap a una societat més justa i cohesionada.

El coneixement social i la presa de decisions estan íntimament relacionats entre si. A l’hora
de prendre decisions polítiques és molt important tenir una molt bona base d’evidències
sobre la qual ser capaç de construir arguments sòlids que ofereixin bones respostes als
problemes existents.
Per contra, tot actor que tendeixi a desconsiderar les evidències, o a fer-ne un ús esbiaixat,
pot caure fàcilment en situacions de demagògia, ja que les seves afirmacions no tindran
prou solidesa.

Laia Pineda, Anna Tarrés (directores/coordinadores); Meritxell Argelagués, Carla Domínguez, Mercè Mauri, Laura Morató i Lluís Sàez.

Una enquesta longitudinal a una mostra panel com el PaD permet disposar d’evidències sòlides sobre les quals construir coneixement. Incorporar dades longitudinals ajuda a posar
en relleu elements que amb una foto fixa no es poden analitzar. En aquest sentit, les dades
del PaD ofereixen una qualitat diferent de la d’altres evidències existents que ens poden
explicar la situació actual però no la seva evolució.

Què ha motivat la nostra intervenció?

Propostes:

Estem davant un gran canvi social que s’ha traduït en el pas d’una certa homogeneïtat a
una creixent heterogeneïtat i diversificació. Això fa que la realitat social sigui cada cop més
complexa i que resulti més difícil la presa de decisions col∙lectives per a la governança de
la nostra societat.

En política és fonamental disposar de dades sòlides que ens permetin construir solucions
col∙lectives sobre la base de les millors evidències possibles i evitant la demagògia.

Equip del projecte:

El repartiment del treball domèstic entre els membres de la llar

Per això, des de la universitat s’hauria de promoure molt més l’ús social de la recerca. És
fonamental superar la distància entre el coneixement científic i el seu ús social. En conseqüència, cal fomentar la utilització de les evidències i els coneixements que es generen a
la universitat i demostrar-ne el valor social fent efectiva la transferència de coneixement
a la societat.

72,1%

El coneixement social
per a la governança
(Joan Subirats)

<

22,7%

18,2%

El treball domèstic és
encara una parcel·la
femenina.
el patrocinen :

homes

dones
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La pobresa és només
conseqüència de la crisi?
(Lluís Sàez)

fills <16 anys

Trajectòries i canvi social
a Catalunya

Font: Infografia de “Trajectòries i canvi social a Catalunya”
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# centres educatius

# famílies

“ L’educació ha d’anar més enllà de l’aprenentatge de continguts. Cal formar en
competències com la resolució de problemes, la creativitat, la capacitat de treballar
en equip, la curiositat, la innovació o la formació contínua.”
David Istance (Membre del Centre per la Recerca i la Innovació Educativa de l’OCDE)
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Quins són els reptes de futur de l’educació a Catalunya?
Projecte:

Debats d’Educació (2012)
Fòrum adreçat al conjunt de la ciutadania per promoure el debat sobre temes clau d’actualitat i de fons en relació amb els reptes i problemes que ha d’afrontar l’educació en l’actual
context social, polític i econòmic. Enriqueixen el debat social persones de Catalunya i també d’arreu del món, que aporten la seva visió i experiència sobre els reptes de l’educació.
Equip del projecte:

Roser Argemí, Josep M. Mominó (directors/coordinadors); Maria Boixadera, Eric Debarbieux,
Marta Ferrusola, David Istance, Robert Kozma, José Antonio Marina, Isabel Solé i Yong Zhao.

Què ha motivat la nostra intervenció?
L’educació és un element bàsic per al present i el futur de la nostra societat. Es tracta d’una
qüestió que no és exclusiva dels especialistes o professionals del sector de l’ensenyament
sinó que afecta tota la societat. Per aquest motiu s’ha organitzat un debat sobre el futur
de l’educació obert a tota la ciutadania i, més concretament, als agents socioeconòmics,
polítics i culturals del nostre país.

Debats d’Educació amb Yong Zhao

– Educar la creativitat i l’emprenedoria en un món globalitzat. “La Xina aconsegueix resultats
excel·lents a les proves PISA, però necessita persones més creatives i emprenedores. El problema és que l’educació xinesa produeix bons estudiants però no talents. L’actual model
educatiu forma persones per a l’època industrial, però som a l’època postindustrial i cal un
altre tipus de formació.”
Yong Zhao (Presidential Chair. Professor de la Universitat d’Oregon)
– Les TIC i la transformació de l’educació en l’economia del coneixement. “La societat ha
canviat radicalment, però la forma d’ensenyar ha variat molt poc. Hem de transformar les
escoles aplicant nous models d’aprofundiment i creació de coneixement, formant el professorat, creant comunitats de coneixement, fomentant la col·laboració entre matèries i
establint polítiques a llarg termini.”
Robert B. Kozma (consultor internacional i director emèrit del Centre de Tecnologia per a l’Aprenentatge)
– Crear entorns innovadors per millorar l’aprenentatge. “Vivim a la societat del coneixement.
És una societat complexa i l’educació ha de ser més exigent per adaptar-se a les necessitats
socials. Més enllà dels continguts, cal formar en competències com la resolució de problemes, la creativitat, el treball en equip, la curiositat o la innovació.”
David Istance (Membre del Centre per la Recerca i la Innovació Educativa de l’OCDE)
– Millorar el clima escolar: per què i com? “El rendiment és millor si el clima escolar és d’implicació, de bon estat d’ànim dels alumnes, de justícia i de disciplina. Però no funciona ni
la disciplina estricta ni l’anarquia pedagògica. Cal una disciplina cooperativa que fomenti la
pertinença al centre i reconegui els drets dels alumnes.”
Éric Debarbieux (Professor de la Université Bordeau II i president de l’Observatoire International de
la violence à l’école)

– L’educació del talent: el paper de l’escola i el de les famílies: “El 2020 el 85% dels llocs
de treball seran d’alta qualificació i el capital anirà allà on hi hagi la gent ben formada.
L’escola és la consciència educativa de la societat i ha de donar les línies a seguir. Però
necessita la col·laboració de la família i de la societat. És la tribu qui educa, cal mobilitzar
tota la societat perquè tots eduquem.”
José Antonio Marina (Filòsof, assagista i pedagog, director de la Universidad de Padres)
hi d ó na suport :
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Font: Imatge del Debat d’Educació “Quins són els reptes de futur de l’educació a Catalunya?”
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“ Les relacions personals marquen molt, i el fet de conèixer altres activistes i treballar
conjuntament al programa Ordit et permet crear vincles de confiança, independentment
que tinguis maneres de pensar o estiguis en espais diferents.”
David Cid (participant del programa ORDIT sobre lideratge i transformació social)
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Com podem fomentar lideratges que enforteixin el teixit social?
Projecte:

Ordit: Lideratge i transformació social
Programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col·lectiva i a organitzacions no governamentals del país.
Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Laia Monterde, Joan Subirats (directors/coordinadors); Jordi Artigal,
Albert Bayot, Xavier Besalú, Ester Bonal, Jordi Carmona, Muriel Casals, Àngel Castiñeira,
Cristóbal Colón, Teresa Crespo, Joan Domènech, Teia Fàbregas, Fina Garcia, Blanca Gómez,
Joan Mateo, Ivan Miró, Daniel Osias, Marta Pascal, Pérez Oliva, Marta Ribas, Albert Riera,
Joan Carles Rius i Josep Torrico.

Què ha motivat la nostra intervenció?
El teixit social del país és un important agent educador i transmissor de valors, especialment dels valors relacionats amb el compromís cívic. El programa Ordit vol reforçar el teixit
social a partir de l’enfortiment de les persones joves que ja hi estan activament compromeses.

Al llarg de les 11 edicions del programa Ordit, s’han identificat una sèrie d’elements clau
per fomentar el lideratge i enfortir el teixit social.
1. Seleccionar molt bé el grup de participants. Identificar un grup de 15 joves molt actius al
seu territori, disposats a deixar-ho tot una setmana per dedicar-se al debat i la reflexió sobre
la complexitat de la societat actual i per prendre consciència, col∙lectivament, del seu rol de
lideratge a la comunitat així com del seu potencial en el reforç del teixit social.

3
4

de cada

participants van fer
vincles de confiança
amb altres activistes
i organitzacions

2. Oferir l’oportunitat d’aturar-se per reflexionar. Oferir a aquests joves la possibilitat d’aturar la seva vida quotidiana per debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la societat
catalana, com les institucions, els mitjans de comunicació, les alternatives econòmiques, el
món de l’educació entesa en sentit ampli i les polítiques educatives a Catalunya.
3. Obrir espais de debat sobre l’exercici de lideratge. Involucrar persones expertes en lideratge i el coneixement de projectes que promouen canvis socials per tal que els joves
coneguin, reflexionin i aprenguin sobre diferents formes d’exercir el lideratge.
4. Facilitar el contacte amb experiències de transformació social amb potencial per ser
replicades en altres àmbits o territoris. Conèixer el que es fa al territori i establir contacte
amb les persones que estan impulsant aquestes transformacions desperta la curiositat
del grup i els motiva a aprofundir-hi en el futur.
5. Fer xarxa. Cal posar les bases perquè els joves activistes de diferents organitzacions,
àmbits, territoris i ideologies es relacionin entre ells i creïn una xarxa que enforteixi el
teixit social.
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llista pròpia!

