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L’equitat: de la igualtat i les desigualtats  
en educació
Parlar d’equitat vol dir trencar i superar la barrera de la igualtat i d’allò 
que és políticament correcte. No tots som iguals, no tots tenim les matei-
xes necessitats; per tant, no hem de ser tractats de la mateixa manera. 
Reconèixer la diferència i superar els imaginaris col·lectius de normalitat 
és el que ens facilitarà superar la igualtat per avançar cap a l’equitat. Du-
rant molt de temps, el nostre sistema educatiu s’ha basat en un reparti-
ment igualitari de recursos i en el fet de tractar tothom per igual. Això 
perpetua les situacions de desigualtat.

El punt de partida a l’hora de tractar l’equitat és el reconeixement de 
l’educació com un dret humà fonamental, que no hauria de veure’s afec-
tat per les circumstàncies personals de l’individu. Dit això, la recerca ha 
demostrat la relació existent entre l’educació d’una persona i el seu nivell 
de vida; és el que s’anomena beneficis socials de l’educació (UNESCO, 
2014). Així, podem afirmar que a més nivell educatiu, més salari, millor 
salut i més esperança de vida (Becker, 1975; EUROSTAT, 2017; McMahon, 
2009; Stacey, 1998; i Vila, 2000).
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D’altra banda, a nivell europeu, la pobresa i l’exclusió social són factors 
de fort impacte en l’èxit educatiu a llarg termini d’un noi o noia. A això, 
cal afegir-hi d’altres condicionants, com ara la salut mental, el benestar, 
les discapacitats, les dificultats d’aprenentatge, el gènere, el context cul-
tural, l’origen migrant, l’absentisme i l’abandonament.

La majoria de governs, tant a Europa com a la resta del món, es propo-
sen, doncs, mitigar l’impacte d’aquests elements a través de l’educació. 
Per això, els sistemes educatius estan concentrant estratègies per aug-
mentar l’equitat dels centres escolars com a mitjà a través del qual pu-
guin ajudar els nois i noies a obtenir millors resultats i desenvolupar tot 
el seu potencial.

Si revisem el que han dit grans institucions internacionals sobre l’equitat, 
veurem que, en un primer moment, la UNESCO focalitza l’equitat en ter-
mes d’accés i oportunitat. Moltes de les polítiques d’aquesta organització 
estan adreçades al tercer món, i és per això que un dels seus objectius és 
que la població tingui accés al sistema educatiu, i, un altre, és garantir les 
oportunitats educatives a les dones (UNESCO, 2018). A partir del 2015, 
amb la publicació del marc per a l’educació 2030, l’equitat s’associa amb 
els objectius de desenvolupament sostenible, especialment amb el quart 
objectiu, dedicat a l’educació de qualitat (Nacions Unides, 2015).

D’altra banda, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econò-
mic (OCDE) relaciona l’equitat amb l’objectiu institucional de millorar el 
desenvolupament social i el creixement econòmic, i l’entén en termes de 
justícia i inclusió. Pel que fa a la justícia, considera que tothom té dret a 
l’educació per assolir el seu màxim potencial educatiu. Quant a la inclu-
sió, s’entén com la capacitació mínima que tota persona ha d’obtenir. 
L’OCDE considera que la manca d’equitat es manifesta en fracàs i aban-
donament escolar; per això, estableix cinc recomanacions per millo-
rar l’equitat dels sistemes educatius: eliminar la repetició de curs, evitar 
la selecció prematura d’alumnes; gestionar l’elecció d’escola per evitar la 
segregació, establir estratègies de finançament segons les necessitats de 
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les escoles i dels alumnes, i flexibilitzar l’educació secundària postobli-
gatòria per facilitar l’obtenció dels títols corresponents (OECD, 2012).

Finalment, la Unió Europea estableix quatre elements clau de l’equitat: 
l’accés, les oportunitats, el tractament i els resultats. En certa mesura, la 
Unió Europea considera tots els elements que ja han esmentat la UNES-
CO i l’OCDE i els vincula amb els resultats educatius per tal de combatre 
les desigualtats, i estableix dues palanques de millora: l’educació infantil 
i la qualitat del professorat (Comissió Europea, 2006).

Aquesta ràpida revisió ens porta a considerar diversos elements a l’hora 
de tractar l’equitat. És per això que podem parlar d’una «ecologia de 
l’equitat» (Ainscow et al., 2012), en què aquests elements apareixen en-
trellaçats a tres nivells: dins de l’escola, entre escoles i més enllà de les 
escoles. Si ajuntem aquesta visió de l’ecologia de l’equitat amb la concep-
ció de l’ecosistema escolar, podem plantejar l’equitat a tres nivells. Un 
nivell macro relacionat amb el sistema educatiu, és a dir, les polítiques de 
l’administració educativa; un nivell meso relacionat amb el plantejament 
institucional del centre educatiu i com aquest centre interpreta les regu-
lacions i característiques del sistema; i, finalment, un nivell micro carac-
teritzat pels trets individuals de l’alumne i la resposta que el centre 
educatiu dona a aquestes circumstàncies personals i socials. 

D’altra banda, cal tenir en compte com els diversos països han donat res-
posta a les desigualtats. En el cas d’Europa, podem considerar dos tipus 
d’estat. D’una banda, aquells sistemes educatius que, en major o menor 
mesura, centren l’equitat en la inclusió escolar d’alumnes amb necessi-
tats educatives especials, i que solen ser els països del sud d’Europa. De 
l’altra, els sistemes educatius centrats a neutralitzar les condicions soci-
oeconòmiques dels alumnes, un cop superat el debat de la inclusió. En 
aquesta situació, es troben la majoria de països del nord d’Europa.
Aquests dos vessants que ens trobem a Europa, de fet, es relacionen amb 
els dos grans pilars sobre els quals es fonamenta l’equitat: la inclusió i la 
igualtat d’oportunitats. Aquesta idea d’equitat no implica que tots els 
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alumnes hagin d’aconseguir els mateixos resultats, ni que hagin de rebre 
els ma teixos recursos, ni tampoc que hagin de seguir les mateixes metodo-
logies d’aprenentatge; sinó que es tracta de minimitzar els impactes de la 
seva situació socioeconòmica i de les seves característiques personals 
(OECD, 2016); per la qual cosa, cal que les administracions i els centres 
educatius planifiquin actuacions compensatòries preferents (López, 
Expósito i Gracía, 2019).

Aquesta revisió ens permet afirmar que l’equitat escolar està formada per 
diversos components i mesures compensatòries que la fomenten. Així, 
podem arribar a la definició següent: l’equitat escolar és el dret a un sis-
tema educatiu just i inclusiu, que garanteixi l’accés a una educació d’alta 
qualitat i que ofereixi oportunitats d’aprenentatge personalitzat i desen-
volupament personal i social (Serarols, 2018). 

La nova ecologia de l’aprenentatge i les 
noves i potents fonts de desigualtat en  
les oportunitats i els recursos per aprendre

Les persones aprenem a partir dels contextos, relacions i recursos del 
nostre entorn, i, segons les implicacions de cadascú, es creen noves pos-
sibilitats d’aprendre. Aquest context és la realitat pròpia de cada persona 
i configura una ecologia d’aprenentatge, que es nodreix del propi entorn 
social (Guitert, 2013; Sangrà, González-Sanmamed i Guitert, 2013; Sangrà 
i Guitert, 2012).

A aquesta visió del concepte d’ecologia d’aprenentatge, hi hem d’afegir 
tres característiques que condicionaran la manera d’aprendre i els reptes 
que suposen. La primera és que l’aprenentatge es produeix al llarg i ample 
de la vida. La segona és l’omnipresència de les tecnologies digitals i les 
oportunitats d’aprenentatge que ofereixen. La tercera és la importància de 
 l’adquisició de competències per encarar aquesta nova realitat (Coll, 2013).
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Ens trobem, doncs, davant d’una nova situació que requereix una visió 
polièdrica i holística per tal que no es produeixin desigualtats en les 
oportunitats i els recursos per aprendre. Per això, cal anar desgranant els 
diversos components que relacionen la nova ecologia d’aprenentatge 
amb l’equitat. 

De l’educació especial i la inclusió a la personalització 
dels aprenentatges

Al llarg dels anys, podem distingir diverses etapes segons com s’han trac-
tat les persones amb necessitats educatives especials o específiques. Així, 
hem anat passant de models assistencials i mèdics a etapes en què preval 
el model pedagògic, amb la creació de centres d’educació especial i mo-
dels multidisciplinaris, en què es fomenta el treball en equip en diferents 
entorns educatius (Garcia Balda, 2007).

A nivell internacional, es poden trobar tots aquests models. En alguns 
països subdesenvolupats, hi trobem models assistencials i mèdics. El 
model assistencial està sovint gestionat per ordes religiosos i l’objectiu 
és, principalment, que la persona amb discapacitat guanyi autonomia, 
deixi de ser dependent i tingui un mínim d’educació. En canvi, el model 
mèdic o terapèutic està centrat en la persona amb discapacitat intel-
lectual i el tipus de teràpia o diagnòstic que requereix per conduir-lo a la 
«normalitat», entesa com a capacitat intel·lectual. D’aquest model en sor-
geixen les escoles d’educació especial. 

Si ens centrem en els països de la Unió Europea, veurem que existeixen 
els dos models restants. D’una banda, alguns països, sobretot els països 
de l’Est, apliquen un model pedagògic basat en l’existència de centres 
d’educació especial per escolaritzar aquells individus que presenten ne-
cessitats educatives especials. De l’altra, el model multidisciplinari, en 
què es tendeix a la integració dels alumnes amb necessitats educatives 
especials o específiques en centres ordinaris. Aquest model, conegut com 
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a «escola inclusiva», sorgeix de la Declaració de Salamanca i el Marc d’Ac-
ció per a les Necessitats Educatives Especials de la UNESCO de 1994. És 
el model propi dels països de l’Europa occidental i preveu la coexistència 
d’ajuts i recursos diversos amb la col·laboració de docents i especialistes, 
per tal que el concepte d’integració escolar avanci cap al d’inclusió. 

Tot i així, depenent de les polítiques educatives de cada país, trobem di-
ferències molt significatives. Els països en què preval el model pedagògic 
o els recursos associats a l’individu solen associar el terme equitat al d’in-
clusió, i s’obliden sovint de la igualtat d’oportunitats derivades d’aspectes 
socioeconòmics. Per contra, els països que se centren en la qualificació 
del docent i les estratègies de centre solen centrar l’equitat en la igualtat 
d’oportunitats de l’alumnat en situació de vulnerabilitat arran del seu 
context socioeconòmic.

A Catalunya, d’ençà del traspàs de competències en educació el 1980, s’ha 
optat també pel model multidisciplinari, amb la idea d’avançar cap a la 
plena integració de les persones amb necessitats educatives al sistema 
ordinari. Així, observem que el nombre d’alumnes atesos en centres 
d’educació especial s’ha mantingut al voltant de 7000 en 40 anys, tot i 
haver-hi hagut un augment considerable d’alumnes escolaritzats en les 
etapes d’educació primària i secundària obligatòria (Departament d’Edu-
cació, 1976-2018).

Des que s’ha començat a utilitzar el concepte d’equitat, s’ha associat al 
d’inclusió. Aquest terme, però, està fortament connotat, ja que parteix, 
arran de la tradició educativa exposada anteriorment, d’una presumpció 
o idea subjacent imaginària d’estàndard o de normalitat, a partir de la 
qual s’hi puguin incloure els individus que se’n situen fora mitjançant 
recursos específics. Aquesta idea s’ha anat reflectint, a partir dels anys 
noranta, en les diverses lleis d’educació, que han fomentat la integració 
de l’educació especial en els centres ordinaris, el tractament de la diver-
sitat o l’atenció a la diversitat, fins a arribar a l’actual marc d’un sistema 
educatiu inclusiu (Decret 150/2017). 
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Els dos eixos d’aquest sistema educatiu inclusiu són el disseny universal 
per a l’aprenentatge i la personalització de l’aprenentatge. Tant l’un com 
l’altre es basen en el desenvolupament d’entorns flexibles que donin res-
posta a les diferències d’aprenentatge individual de tothom; per tant, 
potser hauríem de començar a superar el terme inclusió per centrar-nos 
en la personalització de l’aprenentatge. 

El problema rau sovint en el fet que el focus d’atenció continua sent 
aquells individus que solem etiquetar com a «alumnes amb necessitats 
educatives específiques» i que encaixen amb l’etiqueta que anomenem 
«inclusió». A aquests alumnes se’ls ha aplicat sovint el que considerem un 
aprenentatge individualitzat o diferenciat, que ha estat el fonament de 
l’anomenada atenció a la diversitat.

Aquesta superació del terme inclusió que comentàvem abans s’ha de 
 fonamentar en la personalització dels aprenentatges, tot tenint-ne en 
compte les característiques individuals i el desenvolupament personal i 
social.

Avançar en la personalització dels aprenentatges implica no etiquetar els 
alumnes segons una llista de categories, és a dir, anar més enllà del con-
cepte de la individualització de l’aprenentatge per tal de tenir en compte 
el context i els trets individuals de cadascun dels alumnes perquè 
 aconsegueixin el màxim progrés, i capacitat de decisió i de control (Coll, 
2016). Aquí és on els centres han de desplegar un conjunt d’estratègies 
per afavorir la creació de trajectòries individuals d’aprenentatge per a tot 
l’alumnat perquè els joves d’avui dia viuen permanentment connectats, 
de manera que les experiències d’aprenentatge fora de l’escola són tant 
o més rellevants que el que s’aprèn a l’escola. Això té unes implicacions 
enormes en la manera com els centres es plantegen les pràctiques edu-
catives escolars per tal que puguin ser un reflex de la vida moderna i 
cobreixin les necessitats reals dels alumnes. Encara existeix un excés de 
conservadorisme escolar, que impedeix que l’escola es transformi, tal 
com ho han fet altres sectors de la societat actual. 
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L’escola ha de fomentar les capacitats i competències de l’alumnat per 
integrar-se en un món canviant. Això suposa tres elements clau: el fo-
ment del treball globalitzat, interdisciplinari i col·laboratiu; la revisió del 
rol del personal docent i del discent, i la pròpia personalització dels apre-
nentatges. En el primer cas, sobretot a secundària, cal superar i trencar 
la barrera de les assignatures i de les assignacions horàries per avançar 
cap a unes propostes d’aprenentatges competencials, en què l’alumnat 
pugui construir coneixements complexos interdisciplinaris a partir de 
continguts curriculars, habilitats socioemocionals i les competències 
anomenades del segle xxi. Aquest aspecte es troba més desenvolupat en 
capítol 7, que tracta sobre les necessitats d’aprenentatge al segle xxi. 

En el segon cas, el professorat ha de superar la concepció de ser qui té 
l’hegemonia del saber i del coneixement per esdevenir qui guia l’aprenen-
tatge de l’alumne, de manera que l’alumnat sigui més actiu i col·laboratiu; 
és a dir, cal decantar la balança per tal de passar del fet d’ensenyar al 
d’aprendre. Es tracta d’implementar metodologies centrades en l’alum-
nat, que en tinguin en compte els interessos, processos d’aprenentatge 
autoreguladors i estructures organitzatives i curriculars flexibles. El capí-
tol 10, que s’ocupa de la formació del professorat en un sistema educatiu 
orientat a la personalització de l’aprenentatge, tracta aquest tema amb 
profunditat.

En el tercer cas, aquesta concepció de l’aprenentatge requereix metodo-
logies actives que se centrin en la individualització i personalització dels 
aprenentatges, a través d’itineraris d’aprenentatge personalitzats que co-
breixin les necessitats educatives de cadascun dels infants i joves, i que 
incorporin un concepte de l’avaluació entesa com un procés d’autoregu-
lació de l’aprenentatge. Per a un desplegament efectiu de la individualit-
zació dels aprenentatges, calen tres elements cabdals: el lideratge 
educatiu, el desenvolupament professional del professorat i l’ús de siste-
mes d’intel·ligència artificial.
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Nombrosos estudis destaquen que els alumnes assoleixen millors resul-
tats en els sistemes amb més autonomia escolar, en els quals les direcci-
ons, mitjançant un lideratge fort, pedagògic i compartit, assumeixen més 
responsabilitats a través de mecanismes de retiment de comptes. Per 
 assolir aquest nivell, a Catalunya hem anat avançant cap a un sistema de 
semiprofessionalització de la direcció escolar; encara, però, hi ha molt 
camí a recórrer perquè el sistema aconsegueixi les persones més apropi-
ades per convertir-se en líders educatius eficients. D’altra banda, nom-
brosos estudis també associen la qualitat de l’educació i dels sistemes 
educatius a la qualitat dels docents (OCDE, 2018). La qüestió és de quina 
manera es pot millorar la qualitat docent. D’entrada, caldria plantejar-se 
els sistemes de selecció i contractació. Només aconseguirem una millora 
de la qualitat docent fomentant que tinguem els millors professionals, 
establint processos selectius adequats, promocionant les competències 
professionals amb una carrera docent gratificant i fomentant el desenvo-
lupament professional com a deure del docent a través d’una formació 
permanent de qualitat. 

Finalment, la recerca educativa, el treball amb dades i la intel·ligència ar-
tificial permeten obtenir dades precises de les necessitats i del progrés de 
l’alumnat, per poder personalitzar-ne les trajectòries d’aprenentatge a par-
tir de la informació que aporten quant a diagnosi, anàlisi i planificació de 
les estratègies dels processos educatius. Cal evitar decisions  basades en 
criteris polítics o de caire subjectiu, i cal avançar en la implementació de 
mesures eficaces i de qualitat basades en evidències de millora i en dades.

Tal com afirma la UNESCO (2018):

Data collection must be improved to allow identification of ex-
cluded groups and more precise calculation of indicators that 
can serve as evidence for the design of targeted policy inter-
ventions … it does make the point that high-quality data fit for 
disaggregation are an essential prerequisite for analysing 
equity (p. 13).
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El desenvolupament de la intel·ligència artificial facilita l’ús de les dades 
per millorar l’equitat i la qualitat dels sistemes educatius, però requereix 
que les dades siguin de qualitat, que les administracions treballin coope-
rativament, que el professorat es formi en el seu ús i que es tingui en 
compte l’ús ètic de les dades (UNESCO, 2019).

Aconseguir tot això no és fàcil. El sistema educatiu català es troba en un 
moment de transformació fruit de canvis estimulats per algunes inicia-
tives educatives que cal aprofitar, ja que estan afavorint un canvi en les 
creences del professorat sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
Superar aquestes resistències al canvi requereix unes polítiques edu-
catives clares, que impulsin la flexibilitat curricular, el lideratge pedagò-
gic, el treball en xarxa i l’ús de dades i sistemes d’intel·ligència artificial. 

La igualtat d’oportunitats

L’apartat anterior s’ha centrat més en els trets de l’individu i les mesures 
que afavoreixin el seu aprenentatge en l’àmbit escolar. Tanmateix, cal 
abordar, també, totes aquelles mesures establertes amb la finalitat que 
tothom pugui tenir una educació de qualitat, que li faciliti arribar al seu 
màxim potencial. Es tracta del segon pilar de l’equitat: la igualtat d’opor-
tunitats. Sota el concepte d’igualtat d’oportunitats hem de tenir en 
compte tres grans apartats. D’una banda, el dret universal de cada indi-
vidu perquè arribi al seu potencial individual més alt, és a dir, el dret a 
una educació justa. En segon lloc, el dret a poder accedir a una educació 
de qualitat, que fomenti l’èxit acadèmic per integrar-se a la societat ac-
tual. I, finalment, una educació que ofereixi oportunitats de desenvolu-
pament mitjançant una àmplia gamma d’estratègies. Alguns d’aquests 
aspectes estan més relacionats amb el sistema, i, d’altres, amb l’escola; 
per això, hem comentat anteriorment que l’equitat s’ha de fomentar tant 
a nivell de sistema, com de centre i d’individu. 
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Avui dia, ningú no posa en dubte el dret universal a l’educació, però a les 
societats avançades, aquest dret ha de ser el dret a una educació de qua-
litat; i, aquí, ja hi apareixen matisos que val la pena de comentar. El pri-
mer fa referència a l’escolarització. Les comissions de garanties 
d’admissió que hi ha al llarg de tot el territori català garanteixen que tot-
hom en edat d’escolarització obligatòria tingui una plaça escolar. Però 
n’hi ha prou amb això? El dret d’elecció de les famílies, la demografia 
d’algunes ciutats, la doble xarxa d’ensenyament públic i privat, entre d’al-
tres, fan que l’escolarització esdevingui un tema complex, que sovint 
aboca en desigualtats territorials i en segregació escolar.

La relació entre la igualtat d’oportunitats i l’escolarització s’ha d’abordar 
des de les dues perspectives esmentades: la desigualtat territorial i la se-
gregació escolar. Quant a la desigualtat territorial, fa referència a la segre-
gació residencial de determinats entorns urbans, és a dir, aquells barris 
on es concentra població vulnerable, ja sigui per raons de caire socioeco-
nòmic o d’origen immigrant. El fet que les famílies prefereixin escolarit-
zar els seus fills en centres propers al seu lloc de residència fa que els 
centres educatius d’aquests barris escolaritzin alumnes amb necessitats 
específiques i es produeixi el «fenomen de la segregació geogràfica, que 
està basat en una segregació de naturalesa socioeconòmica i de la qual és 
tributària la no inclusió social de caràcter escolar» (López, Expósito i 
Gracía, 2019, p.19). 

L’altra perspectiva quant a la relació entre igualtat d’oportunitats i esco-
larització és la segregació escolar, que fa referència als desequilibris en la 
composició social dels centres escolars, i que ocasiona que hi hagi cen-
tres amb una elevada concentració d’alumnat socialment desafavorit i 
d’altres centres amb una composició social significativament més afavo-
rida que la de l’entorn (Síndic de Greuges, 2016). 

L’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és que els centres d’una 
zona tinguin una composició social semblant a la del seu entorn, i que 
això es reflecteixi en un resultat clau, com és la variància entre centres i 
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dins dels centres (Schleicher, A. 2019). Algunes dades, com ara l’estudi 
del Síndic de Greuges (2016) i els darrers resultats de PISA, apunten a una 
important variància entre centres en poblacions grans i mitjanes de 
 Catalunya, sobretot amb relació a l’escolarització en centres públics o 
privats (Schleicher, A. 2019). 

Aquest panorama ens exposa una realitat indiscutible del nostre context 
educatiu. L’estat espanyol és un dels països de la Unió Europea amb més 
segregació escolar, dins del qual Catalunya és la tercera comunitat amb 
més segregació darrere de Madrid i Canàries (Murillo i Martínez-Garrido, 
2018). Es tracta d’una doble segregació escolar del nostre sistema: la que 
es produeix en determinats territoris i la que es produeix segons la titu-
laritat del centre. 

A nivell territorial, ens podem trobar, a part de la segregació residencial, 
el fenomen de les escoles gueto, és a dir, aquelles que reuneixen un per-
centatge d’alumnat desafavorit superior al del seu barri o ciutat. Per com-
batre aquesta situació, cal establir polítiques educatives municipals 
efectives, centrades en la revisió de l’oferta educativa, la gestió de l’es-
colarització, la comunicació amb les famílies i la millora de la qualitat 
dels centres (Bonal i Cuevas, 2018). Una altra gran font de desigualtat en les 
escoles públiques i que fa augmentar encara més aquesta escletxa són 
les aportacions econòmiques de les famílies. 

Quant a la segregació segons la titularitat del centre, les dades també ens 
mostren que l’escola pública escolaritza un percentatge força superior 
d’alumnat desafavorit. L’explicació no és senzilla. Catalunya i l’estat 
 espanyol són el segon país europeu amb més escola privada concertada 
després de Bèlgica. El fet que, a hores d’ara, tinguem una doble xarxa 
d’escoles consolidada es deu a les vicissituds històriques del segle xix i xx, 
i al posterior blindatge que suposen la Constitució Espanyola del 1978 i la 
LODE del 1985. No entrarem en el debat entre escola pública o concerta-
da, però la realitat és que el cost d’una plaça escolar en un centre privat 
concertat per l’administració és gairebé el 50 % del cost en un centre 
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 públic. El finançament de l’escola privada concertada sempre ha estat 
per sota de les seves necessitats, i sovint s’ha recorregut a les aportacions 
familiars en forma de quotes per facilitar-ne el funcionament, les quals 
han estat tolerades per l’administració durant força temps. 

Com dèiem anteriorment, la igualtat d’oportunitats no ha de tenir en 
compte només el tipus de centre en què l’individu està escolaritzat, sinó 
que, també, cal preveure l’accés a una educació de qualitat, que fomenti 
l’èxit acadèmic dels alumnes per poder-se integrar en la societat moder-
na. En aquest sentit, cal destacar quatre elements: la importància dels 
anys d’escolarització, tant dels zero als tres anys, com dels ensenyaments 
postobligatoris; la lluita contra l’absentisme i l’abandonament, amb 
 l’establiment de mesures preventives centrades en la motivació i el com-
promís de l’alumnat, i vinculades amb la personalització dels seus apre-
nentatges i de les seves necessitats educatives; la qualitat dels docents, 
basada en la màxima competència professional i, finalment, l’accés als 
recursos d’aprenentatge, especialment els tecnològics i digitals, per tal 
que, amb mesures compensatòries en forma d’ajuts i beques, s’escurci 
l’escletxa digital i altres desigualtats. 

El darrer apartat relacionat amb la igualtat d’oportunitats se centra en les 
oportunitats de desenvolupament de l’individu a través d’estratègies di-
verses, com ara els projectes de centre i les activitats de suport. Els cen-
tres educatius gaudeixen d’una àmplia autonomia de centre en qüestions 
pedagògiques i organitzatives, la qual cosa hauria de comportar que els 
centres prevegin i planifiquin activitats d’intervenció efectives per aju-
dar els alumnes a progressar, i que suposin una oportunitat per a la pro-
moció social a través de la col·laboració amb xarxes en què intervenen 
diversos agents socioeducatius. 
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Les desigualtats socioeconòmiques

L’apartat anterior s’ha centrat més en l’àmbit escolar, però cal pregun-
tar-se què passa més enllà del sistema escolar i veure com l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats estan relacionades amb les desigualtats socioeco-
nòmiques.

Els grans canvis de les últimes dècades han portat a reivindicar un apre-
nentatge eficaç associat a capacitats fonamentals, perquè la persona es 
desenvolupi personalment i professionalment al llarg de tota la seva 
vida. Aquest aprenentatge es produeix en qualsevol lloc i moment, i està 
integrat per l’educació formal, la no formal i la informal. Aquesta idea 
conflueix plenament amb la definició d’ecologia d’aprenentatge que hem 
exposat anteriorment. Les desigualtats socioeconòmiques influencien de 
forma directa l’educació no formal i l’educació informal, i les seves con-
seqüències són una potent font de desigualtat i manca d’oportunitats. 
Dins de l’educació no formal, s’hi inclouen les activitats extraescolars, 
que infants i joves  poden dur a terme tant dins del recinte escolar com 
fora. Poden estar relacionades amb aprenentatges d’idiomes, música, 
dansa o pràctica esportiva, entre d’altres. També hi podem incloure 
aquelles que són estacionals, com ara les colònies i els casals d’estiu. Si la 
participació en aquestes activitats depèn de les aportacions econòmiques 
de les famílies, ens trobem davant d’una important font de desigualtat, 
ja que no cal dir que un nivell socioeconòmic familiar mitjà o alt ofereix 
moltes més facilitats de participació en totes aquestes activitats. Aques-
tes activitats són un valor afegit al procés educatiu i d’aprenentatge, i 
haurien d’afavorir l’alumnat més vulnerable. 

Associem l’educació informal a la riquesa que aporten determinades 
 experiències de vida, com poden ser viatjar, participar en voluntariat, 
algunes aficions o les activitats familiars. Igual que ocorre amb les acti-
vitats extraescolars, el nivell socioeconòmic familiar determina moltes 
d’aquestes experiències i, per tant, tornen a ser una font important de 
desigualtat. Segons Garci i Weiss (2017), «districts can provide continued 
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comprehensive academic, health, nutrition, and emotional support for 
children through their academic years, including meaningful engage-
ment of  parents and communities» (p.23). L’administració local té un rol 
molt important en la lluita contra aquestes desigualtats. Des de fa temps, 
els municipis lideren projectes que engloben alguns d’aquests aspectes, 
com ara els plans educatius d’entorn o els plans de barris d’alguns ajun-
taments. Tant uns com altres tenen com a objectiu donar resposta a les 
necessitats de la societat, especialment dels més joves, i revertir desi-
gualtats. Tanmateix, no tots els municipis en tenen i, sovint, són plans 
basats en la suma d’iniciatives o projectes, que poques vegades tenen una 
visió holística eficaç. 

Un dels grans reptes és saber de quina manera es poden connectar els 
aprenentatges que provenen de l’educació formal, l’educació no formal i 
l’educació informal. Segurament, les administracions locals hi han de 
tenir un protagonisme cabdal i els centres educatius s’han de convertir 
en nodes de coordinació i confluència. Aquesta idea es troba desenvolu-
pada en el capítol 8 d’aquest anuari, que tracta sobre l’articulació d’espais 
i temps d’aprenentatge. 

L’altra gran font d’inequitat deguda a les desigualtats socioeconòmi-
ques es coneix amb el nom d’escletxa digital, entesa com la distribució 
desigual en l’accés, l’ús o l’impacte de les tecnologies digitals. La crisi 
sanitària viscuda arran de la pandèmia de la covid-19 ha posat en prime-
ra línia aquesta gran desigualtat. L’accés a un dispositiu i a Internet 
cons titueix el primer nivell de l’escletxa digital. Tot i que aquest primer 
nivell s’ha anat superant, encara hi ha moltes famílies amb fills en edat 
escolar que només disposen d’un telèfon mòbil amb accés limitat a 
 dades. També, però, existeix un segon nivell d’escletxa digital, que con-
sisteix en l’ús efectiu i eficient que es fa dels dispositius digitals i de l’ac-
cés a Internet. Nombrosos estudis indiquen que hi ha una forta relació 
entre aquesta segona escletxa digital i el nivell socioeconòmic de l’indi-
vidu, amb  conseqüències educatives, socials, culturals i econòmiques 
(Steele, 2018).



628 L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2020

Els elements exposats fins ara reforcen la idea que millorar l’equitat 
 suposa millorar la qualitat de l’educació, perquè, com ja hem comentat, 
l’objectiu final ha de ser que tots els alumnes tinguin èxit escolar i igual-
tat d’oportunitats. Això implica revisar els processos educatius, tant a 
nivell de centre com de sistema, per tal que facilitin que els alumnes 
aconsegueixin uns resultats d’aprenentatge que no estiguin condicionats 
pels seus trets personals. I, d’altra banda, cal fixar palanques externes 
que reforcin i assegurin l’ecosistema escolar.

Tant l’apartat anterior, en què hem parlat de la igualtat d’oportunitats, 
com aquest darrer, que tracta sobre les desigualtats socioeconòmiques, 
estan relacionats amb un dels preceptes del dret a l’educació: la gratuï-
tat de l’educació. A Catalunya, ens trobem amb grans dèficits quant a 
aquest tema. 

Les famílies solen gastar una quantitat important per pagar materials 
escolars, recursos educatius, sortides, colònies i altres serveis. Aquestes 
quotes accentuen els processos de segregació, en la mesura que «els cen-
tres amb una composició social econòmicament més afavorida, públics 
o concertats, tendeixen a disposar d’una diversitat més gran d’activitats 
i de serveis educatius que els centres amb una concentració més elevada 
de problemàtiques socials» (Síndic de Greuges, 2011, p.88). 

La capacitat econòmica de les famílies es veu reflectida també en la pro-
visió d’activitats i de serveis complementaris que es duen a terme a través 
de les associacions de famílies dels centres públics, o de fundacions pri-
vades en el cas dels centres concertats. Aquest fet acaba sent una altra 
font important de desigualtat, atès que aquestes aportacions són molt 
més minses o gairebé no existeixen en els centres més desafavorits.

No n’hi ha prou amb els ajuts i les beques que les administracions oferei-
xen a l’alumnat més desafavorit per a conceptes com ara l’adquisició 
de material o la participació en colònies. Per avançar cap a una gratuïtat 
plena de l’educació i cobrir tots aquests costos, cal un augment del 
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 pressupost destinat al sistema educatiu, una major assignació de recur-
sos als centres educatius i una ampliació d’ajuts individuals a l’alumnat 
en situació desafavorida.

Ras i curt, cal establir polítiques socioeducatives que serveixin per im-
pulsar un sistema educatiu equitatiu i de qualitat, en què el centre esco-
lar sigui el centre d’una xarxa de suport a l’infant i al jove per superar les 
possibles desigualtats que li puguin sobrevenir. 

Polítiques d’equitat: reptes i propostes

Les polítiques d’equitat han de tenir en compte tant l’aspecte educatiu 
com el social. D’una banda, el sistema educatiu de Catalunya està força 
alineat amb els grans principis i estratègies que marquen el full de ruta 
per a la millora de l’equitat i de la qualitat a nivell internacional. La nor-
mativa educativa vigent és prou flexible perquè els centres educatius es-
devinguin palanques i motors d’aquest sistema equitatiu i de qualitat 
amb l’ajut de l’administració educativa. És, doncs, imprescindible una 
bona col·laboració entre administracions educatives i centres escolars. 
Les administracions han d’establir polítiques educatives eficaces, però 
els canvis s’han de produir als centres i a les aules.

D’altra banda, cal complementar les polítiques educatives amb polítiques 
socials efectives, liderades per les administracions locals, que, mitjan-
çant xarxes d’entitats i serveis, embolcallin el centre educatiu per avan-
çar en la igualtat d’oportunitats dels infants i dels joves. 

La nova ecologia d’aprenentatge ocasiona nous escenaris, en què els in-
fants i joves que viuen en situacions més desafavorides pateixen majors 
desigualtats, perquè tenen menys possibilitats d’accés a aquests contex-
tos en què s’afavoreix l’aprenentatge. En aquest apartat, hi exposarem els 
reptes i les propostes d’aquestes polítiques d’equitat que sorgeixen en 
aquest nou escenari, agrupades en grans línies d’actuació. 
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La segregació i les fronteres culturals 

L’element de més pes que fa que tinguem un sistema educatiu poc equi-
tatiu és la segregació escolar. És un dels grans reptes que, anteriorment, 
s’ha analitzat, però, ara, convé veure quines propostes es poden concre-
tar. Aquestes propostes s’han de materialitzar en tres nivells: 

• A nivell de sistema: cal preveure una escolarització més equilibra-
da amb reserva de places en alguns centres, per escolaritzar alum-
nat desafavorit i absorbir matrícula viva, i reduir ràtios en centres 
d’alta complexitat. 

• A nivell de centre: l’administració ha d’aportar recursos comple-
mentaris, econòmics, humans i materials, per tal que els centres de 
màxima complexitat puguin compensar tant les mancances 
d’aquest alumnat com les aportacions que fan les famílies en altres 
contextos. 

• A nivell d’individu: s’han de finançar materials, sortides, colònies 
i activitats extraescolars de l’alumnat més desafavorit.

Una gran part de la responsabilitat contra la segregació escolar recau en 
les administracions locals, és per això que els ajuntaments han d’establir 
estratègies clares que ataquin l’arrel del problema, com ja han fet a Giro-
na, Manlleu, Mataró, Olot, Terrassa o Valls (Bonal, 2012). La complexitat 
territorial porta a tractar de manera individual cada població. En alguns 
casos, n’hi ha prou amb una política d’adscripció única a tot el municipi 
i que les oficines municipals d’escolarització vetllin per aquest equilibri 
en tots els centres, tant públics com privats o concertats. En altres casos, 
cal establir comissions de garanties d’escolarització que vetllin per l’equi-
libri d’assignacions de l’alumnat amb necessitat educatives específiques 
i amb situacions socioeconòmiques desafavorides; però que, també, i al-
hora, permetin establir itineraris formatius que facilitin la coordinació 
entre centres de diferents etapes educatives. 
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D’altra banda, un dels reptes que s’albiren en un futur no gaire llunyà, 
relacionat amb la segregació, és de quina manera el sistema educatiu 
tractarà les fronteres culturals, especialment les degudes a l’origen fami-
liar estranger. La majoria de fronteres culturals s’associen a aspectes in-
terculturals relacionats amb les persones migrants de segona i tercera 
generació. Països propers amb més història d’alumnat d’origen estranger, 
com són França o el Regne Unit, demostren que aquest tret és un alt fac-
tor de risc d’abandonament escolar. 

En el nostre sistema educatiu, la multiculturalitat i el multilingüisme 
s’han vist com una riquesa de les escoles; tanmateix, també tenen una 
cara no tan agradable, que pot afectar l’èxit educatiu, com ara les limita-
cions lingüístiques i el gènere. El sistema i els centres han de preveure 
estratègies per atendre aquesta diversitat cultural i lingüística, i garan-
tir-ne l’èxit. Una de les iniciatives exitoses han estat les aules d’acollida, 
però cal evolucionar el model i no escatimar els recursos destinats als 
suports lingüístics (Andreu et al., 2016; Forcada, 2016). Les aules d’acolli-
da són útils per a la immersió lingüística, però estan acotades tant pel 
que fa al nombre d’alumnes com a la permanència de l’alumnat en l’ús 
d’aquest recurs. Cal una atenció específica per a tots aquells alumnes 
que, un cop superada l’etiqueta de «nouvingut», encara presentin neces-
sitats lingüístiques i de mancances en el nostre sistema educatiu. Els 
centres que escolaritzen més d’un 50 % d’alumnes d’origen estranger han 
de disposar de recursos específics per atendre’ls adequadament. 

Paral·lelament, aquesta situació multicultural i multilingüe fa que mol-
tes escoles trobin dificultats afegides a l’hora de comunicar-se amb les 
famílies i que hagin de tractar també amb aspectes socioculturals 
d’aquestes cultures d’origen, que es troben allunyades de la visió i dels 
valors occidentals, per la qual cosa es fa imprescindible la figura del me-
diador cultural en determinats centres. 
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L’escletxa digital

Tot i que l’ús de les TIC és àmpliament tractat en el capítol 9 d’aquest 
anuari, l’ús de les tecnologies digitals amb relació a l’equitat parteix de la 
idea que, per poder-nos integrar de manera plena i efectiva en la societat 
actual, cal que la ciutadania tingui accés a les tecnologies digitals i les 
sàpiga usar adequadament. Quan això no es compleix, ens trobem amb 
una societat en què es materialitza una escletxa digital, que afecta la po-
blació més desafavorida socioeconòmicament. Aquest fet s’agreuja quan 
tenim en compte la nova ecologia d’aprenentatge, ja que l’accés a la in-
formació és ubic i mediatitzat per l’ús de les tecnologies digitals. Les 
 administracions públiques han de vetllar per reduir l’escletxa digital 
existent, que ha aflorat especialment durant el confinament provocat 
per la pandèmia de la covid-19. Per aconseguir-ho, calen dues grans es-
tratègies. La primera és considerar l’accés i l’ús de les tecnologies digitals 
com un bé necessari de l’estat del benestar i un requisit per a la inte-
gració social. Aquests dos aspectes estan relacionats amb el dret a l’educa-
ció, i és per això que l’administració ha de garantir que tot l’alumnat de 
l’ensenyament obligatori dels 10 als 16 anys tingui accés a un dispositiu 
digital amb connectivitat. Caldria que l’administració considerés els dis-
positius digitals com a material escolar i, per tant, que els inclogués en 
beques. Aquesta iniciativa s’hauria de planificar al llarg de dos moments 
de l’escolarització obligatòria: un a meitat de l’educació primària i un 
altre a l’inici de la secundària obligatòria. D’altra banda, caldria garantir 
la connectivitat dels dispositius, ja sigui mitjançant targetes de dades o 
bé fomentant xarxes wifi educatives obertes. Aquestes mesures s’haurien 
de complementar amb serveis d’assessorament digital en els espais 
d’acompanyament familiar, que es comenten en un punt posterior.

La segona estratègia passa per una bona planificació de l’assoliment de la 
competència digital dels alumnes i de la competència digital docent, que 
s’haurien de fonamentar en la disponibilitat de bones infraestructures 
tecnològiques i de dispositius digitals en els centres educatius i en progra-
mes de desenvolupament professional intensius per al professorat. 
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Si tenim en compte els tres nivells d’actuació que s’han esmentat al llarg 
del capítol, les propostes es podrien vehicular de la manera següent: 

• A nivell de sistema: caldria que l’administració garantís la dispo-
nibilitat de dispositius amb dades a tot l’alumnat de l’educació se-
cundària obligatòria i dels darrers cursos de primària, mitjançant 
beques de material escolar o bé amb la distribució d’aquests dispo-
sitius a l’alumnat en situació de vulnerabilitat, com s’ha fet a la ciu-
tat de Barcelona amb l’alumnat de l‘anomenat pla de xoc durant el 
confinament ocasionat per la covid-19.

• A nivell de centre: caldria que els centres avancessin en el seu grau 
de maduresa digital a partir d’una bona integració de les tecnolo-
gies digitals quant a infraestructura, professorat, usos curriculars i 
aspectes d’organització i gestió. Per avançar en aquest aspecte, es 
podria utilitzar algun model d’autoavaluació, que servís als centres 
com a full de ruta, com ara el model de maduresa digital MADI-
GESC (Serarols, 2019). 

• A nivell d’aula i d’individu: caldria garantir que tot l’alumnat as-
solís la competència digital en finalitzar l’ensenyament obligatori. 

La integració de serveis i la creació de zones  
d’acció prioritària

Els diversos agents educatius de l’ecosistema escolar han de treballar 
de forma coordinada per a l’èxit de tot l’alumnat, i especialment, del més 
vulnerable, a través de l’establiment de xarxes efectives de coordinació i 
col·laboració, en les quals el centre educatiu esdevingui un node d’inter-
connexió i integració de serveis.

En primer lloc, la col·laboració i participació de tota la comunitat ha de 
servir per avançar en la democratització de l’escola i del dret a l’educació, 
ja sigui amb assemblees d’alumnes, amb fòrums de famílies o amb xarxes 
d’entitats locals. 
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Seguidament, caldria fomentar la integració i optimització de recursos i 
serveis en els centres educatius. Això suposa una política de planificació 
diferent de la que s’ha seguit tradicionalment a Catalunya, en què s’ha 
prioritzat la proximitat i els centres petits. Caldria valorar un model de 
centre educatiu més gran. Això permetria integrar recursos, especial-
ment de determinats professionals, en el centre de l’àmbit de serveis so-
cials i de salut. L’existència actual de personal socioeducatiu als centres, 
com ara educadors socials o tècnics d’integració social, està sent molt 
eficaç en la prevenció de l’absentisme, en la detecció primerenca de ne-
cessitats socials i en el disseny d’itineraris personalitzats per a cada in-
fant o jove. Aquests recursos i serveis s’haurien d’articular al voltant de 
tres equips que treballessin de forma coordinada: personal orientador, 
personal socioeducatiu i personal sanitari. En el primer grup, trobaríem 
professionals dedicats a l’orientació professional i acadèmica, com ara 
psicòlegs i pedagogs. En el segon grup, trobaríem personal socioeducatiu 
dedicat al benestar de l’alumnat, com ara educadors i integradors amb 
relació directa amb serveis socials. I en el tercer grup, trobaríem personal 
sanitari dedicat a temes de salut general, mental i sexual, entre d’altres, 
com ara infermers amb relació directa amb els serveis de salut.

Finalment, en els contextos socioeconòmics més desafavorits, s’hi han  
de crear zones d’acció prioritària que vagin més enllà de la catalogació de 
determinats centres com de màxima complexitat. En aquestes zones, 
tant l’administració autonòmica com els ens locals han d’abocar-hi recur-
sos extraordinaris en forma de més finançament, més personal docent i 
socioeducatiu, més ajuts econòmics, més recursos materials i més pro-
grames específics.

Així, si traslladem aquestes propostes a nivell macro, meso i micro, cal-
dria el següent: 

• A nivell macro: les administracions haurien de facilitar que els cen-
tres educatius incorporessin, dins de les seves plantilles, personal 
de serveis socials i de salut amb dedicació total o parcial. Un bon 
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exemple d’aquesta iniciativa es troba en la integració d’educadors 
socials en alguns centres de màxima complexitat. D’altra banda, 
pertocaria a l’administració la creació de zones d’acció prioritària al 
voltant dels centres de màxima dificultat i establir plans socio-
educatius específics, més enllà dels actuals plans d’entorn o de bar-
ris. Una de les estratègies que haurien d’incloure aquests plans és 
l’acompanyament familiar. 

• A nivell meso: els centres haurien de garantir l’establiment i la co-
ordinació efectiva de xarxes amb els diversos agents externs que 
intervenen en el centre. També haurien de fomentar la participació 
de tots els sectors de la comunitat escolar en la presa de decisions. 
I, finalment, haurien de tenir establerts protocols i mecanismes in-
terns de detecció primerenca de les necessitats de l’alumnat.

• A nivell micro: l’alumnat del centre hauria d’estar atès de manera 
individualitzada pels diferents agents —que s’han comentat ante-
riorment—, per tal de minimitzar els possibles efectes negatius del 
seu context personal, familiar i socioeconòmic. 

L’educació no formal i l’educació informal

L’equitat s’associa sovint al context educatiu formal, però l’educació es 
produeix a tot arreu i en tot moment. Ja hem destacat la importància de 
les activitats associades a contextos d’aprenentatge no formal i informal. 
Tant les activitats extraescolars als centres com aquelles que es fan fora 
de l’àmbit escolar són font de desigualtat en l’alumnat més desafavorit. 

Les administracions locals han de poder afavorir activitats extraescolars 
gratuïtes per als alumnes més vulnerables, i també han de garantir l’exis-
tència d’una xarxa d’activitats fora de l’escola, que no sigui exclusiva-
ment de caire assistencial. Cal vetllar especialment perquè hi hagi una 
coordinació eficaç i eficient entre totes les institucions que ofereixen 
aquestes activitats i serveis.
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Perquè es pugui planificar adequadament aquest ventall d’activitats, 
cal una racionalització de l’horari escolar, sobretot a secundària, que 
 afavoreixi el rendiment educatiu de l’adolescent amb una fórmula més 
es ponjada de l’horari, que inclogui una pausa al migdia amb dinar sub-
vencionat al centre. Això comportaria recuperar els menjadors als instituts 
i allargar una hora l’horari compactat actual, que es podria complemen-
tar fà cilment amb aquestes activitats extraescolars i fora del centre. L’ad-
ministració local ha de liderar la coordinació i la integració de les 
activitats d’aquesta educació no formal i informal a través d’d’iniciatives, 
com ara plans educatius d’entorn o de barris, que donin resposta a les 
necessitats dels infants i joves d’un determinat territori. Aquests plans 
s’haurien de complementar amb serveis i recursos per a l’acompanya-
ment familiar amb professionals específics, que poguessin atendre els 
reptes i les dificultats d’algunes famílies davant l’educació dels seus fills 
i filles. Aquests serveis s’haurien de concretar en assessoraments indivi-
duals, espais grupals i mediació familiar.

Així, podríem classificar les propostes de la manera següent: 

• A nivell d’administració: cal vetllar perquè a cada municipi hi 
hagi un ampli ventall d’activitats «fora escola», ofertes per entitats 
diverses i coordinades pels ajuntaments, que incloguin, també, es-
tratègies d’acompanyament familiar. Així mateix, cal garantir que 
els infants i el jovent en situació més vulnerable hi tinguin accés 
mitjançant l’establiment d’ajuts individuals.

• A nivell de centre: cal racionalitzar l’horari escolar a secundària i 
programar activitats extraescolars, obertes a tot l’alumnat del cen-
tre i subvencionades o gratuïtes segons la situació personal de cada 
infant o jove. 

• A nivell d’individu: s’ha de poder garantir, mitjançant la figura 
d’un educador social, que l’alumnat més vulnerable tingui un itine-
rari d’aprenentatge més enllà de l’àmbit escolar, que cobreixi les 
seves necessitats socioeducatives, i que vetlli per un equilibri entre 
les activitats escolars i les que es produeixen fora de l’escola. 
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El capítol 8 d’aquest anuari, que parla sobre l’articulació d’espais i temps 
d’aprenentatge, tracta, a bastament, aspectes de l’educació no formal i 
informal, que aquí tot just s’apunten. 

L’ampliació de l’escolarització obligatòria  
i la flexibilització del sistema educatiu

Els anys d’escolarització d’un individu estan relacionats amb amb el seu 
èxit educatiu i la seva qualitat de vida. És per això que una estratègia 
efectiva de millora és l’allargament de l’escolarització obligatòria pels 
seus dos extrems: l’educació infantil i l’educació postobligatòria.

El segon cicle de l’educació infantil és pràcticament universal a Catalu-
nya; però l’escolarització de 0 a 3 anys encara és molt desigual a nivell 
territorial. Tot i l’existència de tarifació social en les escoles bressol 
 públiques, existeixen diferències molt grans en l’escolarització de deter-
minats col·lectius. Els aprenentatges primerencs, el desenvolupament 
del llenguatge, la socialització o l’adquisició d’hàbits i rutines són clau 
quan es tracta d’infants d’un context desafavorit o vulnerable, i són apre-
nentatges que tindran un gran impacte en tota la seva trajectòria vital. És 
per això que l’administració local hauria de vetllar per l’escolarització de 
0 a 3 tres anys dels infants més vulnerables o desafavorits, i implementar 
iniciatives que afavoreixin, per exemple, la universalització dels grups de 
P2 a les escoles d’infantil i primària. 

D’altra banda, els beneficis socials de l’educació s’haurien de materialit-
zar en l’allargament de l’edat d’escolarització obligatòria fins als 18 anys. 
Això no s’ha d’entendre com el fet que el jovent hagi de romandre en 
centres ordinaris cursant ensenyaments postobligatoris (batxillerat o ci-
cles formatius), sinó que cal fer que els joves estiguin estudiant o for-
mant-se fins als 18 anys amb una oferta educativa i formativa àmplia, que 
permeti, també, l’adquisició de competències professionals bàsiques, ja 
sigui a temps total o parcial. 
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Paral·lelament a l’ampliació de l’escolarització obligatòria, cal notar que 
el sistema educatiu català està excessivament basat en l’acreditació, i 
això fa que sigui excloent. Tal com està configurat el nostre sistema edu-
catiu actual, tanquem portes a l’alumnat a través de la barrera del gradu-
at en secundària obligatòria, i després les obrim amb una gran varietat de 
mesures flexibilitzadores i d’accés. S’haurien de garantir diverses vies 
formatives per a tots aquells alumnes que no superen la barrera del gra-
duat i desenvolupar un veritable sistema de segones oportunitats. 

Tal com recomanen l’OCDE i la Unió Europea, s’ha d’evitar la repetició de 
curs i la separació d’alumnes a secundària, perquè les evidències demos-
tren que no són mesures efectives ni equitatives. Com a sistema, tenim 
un buit important a la franja 14-16 amb determinats joves, als quals el 
sistema no dona resposta ni dins del centre escolar ni fora. 

En el primer cas, els centres que imparteixen educació secundària obli-
gatòria haurien d’organitzar-se de manera que fossin més flexibles a 
 nivell curricular, a través de la implementació d’estratègies, com ara els 
programes de diversificació curricular o plans individuals efectius. En el 
segon cas, caldria revisar profundament algunes estratègies de provisió 
educativa, que, o bé per qüestions pressupostàries o bé per qüestions 
polítiques, no estan ben resoltes a Catalunya. Primer, l’existència de les 
unitats d’escolarització compartida (UEC), per a joves entre 14 i 16 anys, 
malgrat la bona feina que fan, es troben situades en entitats externes al 
sistema, no poden absorbir tota la demanda existent i són dependents de 
concursos públics. Segon, els programes de formació i inserció (PFI) 
 solen arribar tard, ja que s’adrecen a joves a partir de 16 anys que han 
fracassat a l’ESO o ja l’han abandonada; d’altra banda, la varietat de mo-
dalitats, la tipologia d’institucions on es cursen i la dependència del fi-
nançament no n’afavoreixen l’efectivitat, ni com a mesura preventiva 
d’abandonament escolar ni com a estratègia de segona oportunitat. 
 Finalment, cal preguntar-se per què el desplegament de la formació pro-
fessional bàsica a Catalunya és pràcticament inexistent. Segurament, 
una bona oferta d’aquests estudis resoldria algunes problemàtiques de 
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l’alumnat en els darrers cursos de l’ESO, permetria revisar els programes 
de diversificació curricular, les UEC i els PFI, i oferiria a determinats jo-
ves unes expectatives de futur, que es podrien materialitzar en l’assoli-
ment d’algunes competències professionals, una primera capacitació i la 
possibilitat de continuar la seva formació. 

Així, doncs, continuant amb la classificació de propostes per nivell, res-
pecte d’aquest darrer apartat caldria el següent:

• A nivell de l’administració: caldrien polítiques actives d’escolarit-
zació en l’etapa 0-3 anys dels infants més vulnerables. També cal-
dria replantejar-se l’existència d’UEC i PFI, la poca implementació 
de la formació professional bàsica i el desenvolupament d’una xar-
xa efectiva de centres de segona oportunitat. A més a més, cal tro-
bar solucions per als joves de 14 a 16 anys que no encaixen en el 
model de secundària obligatòria actual, i oferir ensenyaments pro-
fessionalitzadors en aquestes edats. 

• A nivell de centre: cal implementar a la secundària obligatòria 
 programes basats en la flexibilitat curricular, competencials, trans-
versals i amb enfocaments globalitzats, que incorporin, també, com-
petències i habilitats, més enllà de les estrictament acadèmiques. 

• A nivell d’individu: l’orientació acadèmica i professional dels jo-
ves ha de ser una estratègia d’èxit, que s’ha de materialitzar en el 
disseny d’itineraris formatius i professionals singularitzats per a 
cada jove. 

A tall de conclusió

Per concloure aquest capítol sobre les polítiques d’equitat, és convenient 
reflexionar sobre dos aspectes. El primer, que ja s’ha comentat anterior-
ment en aquest capítol, és la importància de tenir dades que ens ajudin en 
la presa de decisions per a la millora del sistema educatiu. En el cas de 
l’equitat, cal disposar d’informació que permeti elaborar indicadors per 
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monitoritzar determinades variables i estudiar-ne l’evolució. La part 
d’aquest anuari dedicada als indicadors sobre l’estat de l’educació a Cata-
lunya és extensa. Quant a l’equitat, s’ha de prestar especial atenció a 
aquells indicadors que analitzen els resultats acadèmics desagregant-los 
per trets singulars de l’alumnat, com ara els aspectes relacionats amb el 
seu origen o amb les seves necessitats educatives. També, però, caldria 
estudiar altres qüestions no relacionades directament amb els resultats 
acadèmics, com són les desigualtats en les expectatives escolars o les as-
piracions professionals (Serarols, 2018). 

El segon tema és el finançament de l’educació, perquè res del que s’ha 
exposat anteriorment és factible si els nostres polítics no es replantegen 
la inversió en educació. Catalunya es troba per sota de la despesa pública 
en educació respecte al PIB d’Espanya, respecte a la mitjana de la Unió 
Europea i respecte a la de l’OCDE. Si comparem dades del 2016, ens tro-
bem que la mitjana de l’OCDE és 5,1 % del PIB, la de la Unió Europea 
4,5 %, la d’Espanya 4,3 % i la de Catalunya 3,6 % (OCDE, 2019; IDESCAT, 
2019). Aquest panorama és desolador, sobretot si tenim en compte que la 
LEC estableix que la despesa educativa de Catalunya s’ha de situar al vol-
tant del 6 % del producte interior brut (disposició final segona).

Els estudis també ens demostren que els països capdavanters en educa-
ció són els que destinen una major inversió en educació. És, per tant, 
imprescindible augmentar el pressupost d’educació de Catalunya. No 
només cal revertir les retallades dels darrers anys —s’ha passat del 4,30 % 
del 2010 al 3,56 % del 2017—, sinó que cal recuperar aquesta antiga inver-
sió i augmentar-la seguint l’exemple dels països que excel·leixen en edu-
cació, i segons el que regula la LEC. 

Aquest augment de la inversió s’hauria de destinar a dos grans eixos: 
 formació del professorat i recursos per als centres d’alta complexitat. 
La formació del professorat s’ha de plantejar com un desenvolupament 
professional dels docents. Caldria una formació adreçada a les necessitats 
del personal educatiu, tant docents, com directius i personal no docent. 
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Quant a la inversió en recursos, caldria invertir en la gratuïtat de l’educa-
ció, en polítiques d’escolarització, en personal d’intervenció educativa, 
en dotacions tecnològiques, en personalització de l’aprenentatge i en el 
treball amb dades. 

En definitiva, serà difícil establir polítiques i estratègies de millora de 
l’equitat, si no hi ha una forta inversió econòmica al darrere. 
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Les col·laboracions recollides en aquest Anuari 2020, a càrrec de 
deu experts coordinats per César Coll i Bernat Albaigés, aborden 
alguns dels desafiaments educatius més punyents que compartim 
amb els països del nostre entorn. I ho fan partint de la realitat del 
sistema educatiu català, de les seves fortaleses i febleses. D’acord 
amb aquest plantejament, els continguts s’organitzen en dos blocs. 
El primer revisa els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a 
Catalunya. La revisió posa de manifest que, malgrat els esforços que 
s’han fet i els avenços assolits, el nostre sistema educatiu té encara 
assignatures pendents: estancament de les trajectòries educatives i 
abandonament, bretxa digital, desigualtats d’accés a l’educació 0-3 
anys i al lleure, o dèficits en la cobertura de beques i en la despesa 
educativa, entre d’altres. Partint d’aquesta realitat, en el segon bloc 
de l’Anuari, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels 
desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema 
educatiu capaç de satisfer les necessitats d’aprenentatge de l’alum-
nat en aquestes primeres dècades del segle xxi: innovació educativa, 
noves necessitats d’aprenentatge, temps i espais educatius, forma-
ció docent, TIC, equitat. Un darrer capítol, a càrrec dels directors de 
l’Anuari, esbossa un seguit de propostes per afrontar i superar tant les 
febleses i mancances que arrossega el nostre sistema educatiu com 
els nous desafiaments a què s’enfronta. Finalment, s’hi inclou una 
addenda amb la relatoria del debat mantingut pels autors el juliol del 
2020 sobre les conseqüències educatives de la crisi de la covid-19.
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