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Els darrers anys han estat escenari d’una contenció pressupostària en 
educació sense precedents en les societats avançades. La crisi ha pas-
sat factura a bona part de les democràcies europees i dels països de 
l’OCDE, fins al punt de reduir no tan sols les quantitats agregades de 
despesa pública en educació, sinó fins i tot la mitjana d’esforç relatiu 
de despesa educativa sobre el PIB, que passa a la UE-27 del 5,55% del 
2009 al 5,26% l’any 2012 (Eurydice, 2013, citat a Martínez-Celorrio, 
2015). 

En un context de reducció del PIB europeu agregat, aquesta davallada 
evidencia que estem davant d’un procés gairebé generalitzat de desin-
versió educativa. I mostra, així mateix, un retrocés sostingut en el temps 
no experimentat pels països de l’OCDE en èpoques precedents. En 
efecte, després d’increments excepcionals en la despesa pública edu-
cativa en la dècada dels seixanta (Karabel i Halsey, 1977), la crisi dels 
anys setanta va comportar una desacceleració de la inversió educativa, 
però en cap cas una «retirada» dels Estats en educació com l’experi-
mentada recentment. Les pressions cap a l’ajust estructural han supo-
sat una reducció sostinguda de la despesa pública en educació en 
molts països avançats. Malgrat les crides al canvi de model productiu, 
a l’èmfasi en l’educació i el desenvolupament com a palanques de sor-
tida de la crisi, el cert és que la tendència generalitzada ha estat la de 
l’austeritat. La salut i l’educació, parts habitualment més grans del pas-
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tís pressupostari, no han restat al marge de les reduccions pressupos-
tàries per acomplir amb els objectius de dèficit, especialment els mar-
cats per la UE.

A Catalunya, la contenció de la despesa educativa ha estat fortament 
marcada per les obligacions fixades per l’Estat (que ha de respondre, al 
seu torn, als objectius de dèficit fixats per la UE). Amb tot, des d’un punt 
de vista normatiu, és la reforma de l’art. 135 de la Constitució espanyo-
la, fixada per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera, el que més condiciona els sostres de 
despesa. És evident que aquesta llei condiciona àmpliament l’autono-
mia pressupostària de les administracions públiques i, per tant, bona 
part de l’autonomia política. Les decisions sobre finançament de l’edu-
cació que habitualment han de competir amb altres sectors de l’activi-
tat  governamental, ho han de fer en un entorn de competència més 
acarnissada, en un context de clars límits de la despesa pública. És pre-
cisament en contextos de crisi, però, quan més evidents es poden fer 
les prioritats polítiques sectorials i les opcions polítiques dins de cada 
sector.

Malgrat aquest context desfavorable, cal recordar que la Llei d’educació 
de Catalunya (LEC) estableix en l’article 158 el deure del Departament 
d’Ensenyament d’assegurar la dotació de plantilles de personal i de 
mitjans per al bon funcionament dels centres i preveu en l’article 197, 
com a principi específic per a la gestió pública de recursos econòmics 
del sistema educatiu, el de suficiència i estabilitat pressupostària. Con-
cretament, preveu: “Per donar compliment al principi de suficiència i 
estabilitat pressupostària, la Generalitat ha de dotar el sistema educa-
tiu dels recursos econòmics necessaris per a garantir la suficiència eco-
nòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments [...] i per a assolir-ne 
els objectius”. Cal assenyalar, així mateix, que les reduccions del pres-
supost educatiu s’inicien l’any 2010, dos anys abans de la reforma de 
l’art. 135 de la CE.  
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Tal com evidencia l’informe d’Eurydice (2013), no tots els països han 
reduït els pressupostos educatius amb la mateixa intensitat. Catalunya 
se situa en el conjunt de països que més han reduït la despesa pública 
en educació. Concretament, en euros constants, el pressupost educatiu 
a Catalunya cau per sobre del 20% entre el 2010 (any d’inici de la dava-
llada pressupostària) i l’any 2012 (Bonal i Verger, 2013: 31). La despesa 
pública en educació sobre el PIB es redueix a Catalunya del 3,6% l’any 
2010 al 3,3% l’any 2012 (Martínez i Albaigés, 2014). Si bé cal tenir en 
compte que una part de la despesa en educació és feta per l’Estat (la 
despesa en beques de suport a l’estudi, per exemple) i l’elevat nivell de 
dèficit públic de Catalunya, l’esforç públic relatiu en educació al nostre 
país és extraordinàriament escàs i situa Catalunya a la cua dels països 
de l’OCDE en aquest capítol. 

Tot i els condicionants externs, en el procés de reducció pressupostària, 
tal com assenyalen els estudis que s’han dut a terme fins ara, hi inter-
venen també opcions politicoideològiques (Bonal i Verger, 2013; Martí-
nez-Celorrio, 2015). El suposat caràcter inevitable de la magnitud i di-
recció de la despesa és qüestionable quan s’observa el comportament 
d’altres països al llarg del mateix període (Eurydice, 2013), o quan es té 
en compte si l’impacte de la crisi ha estat més o menys fort (Martínez 
Celorrio, 2015). Les característiques del pressupost educatiu, molt in-
tensiu en força de treball, fan gairebé inevitable que les partides més 
afectades en el procés de desinversió educativa siguin les relatives al 
professorat. Però al costat d’això, hi ha retallades en polítiques de pro-
ximitat —la despesa dels ajuntaments en educació constitueix la sego-
na partida més afectada per la crisi— en la despesa corrent dels centres 
educatius, en la despesa en concerts, en programes de lluita conta l’ex-
clusió escolar o en formació del professorat (Martínez-Celorrio, 2015). 

Aquest capítol no pretén revisar les xifres de les retallades en educació, 
recollides amb detall en els treballs citats de Bonal i Verger (2013) i de 
Martínez-Celorrio (2015). Tot i que farà ús i recuperarà algunes de les 
dades d’aquests estudis, les prendrà com a punt de partida per introdu-
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ir reflexions en dues direccions. En una primera part, s’exploraran les 
opcions explícites o implícites de política educativa que es deriven del 
procés de desinversió pública en educació. Per fer-ho, s’exploraran al-
gunes dicotomies que ajuden a interpretar la direcció política del pro-
cés de desinversió pública. En una segona part, el capítol relaciona 
aquestes opcions polítiques amb els primers indicis dels efectes de la 
contenció pressupostària sobre les desigualtats educatives. Evident-
ment, l’exercici d’avaluar els efectes de la crisi i la davallada de recur-
sos sobre diferents dimensions de l’educació s’enfronta, d’una banda, 
a problemes d’atribució, i, de l’altra, a un problema de termini (és pro-
bable que molts dels efectes sobre determinades variables es constatin 
només a llarg termini). Amb tot, sí que sembla oportú relacionar les ten-
dències polítiques observades amb algunes dades relatives a les desi-
gualtats educatives.

Opcions polítiques en el procés de desinversió

Les pressions externes i les condicions imposades pels ens polítics su-
pranacionals tenen un pes indubtable en la presa de decisions en polí-
tica educativa. Això, però, no converteix els governs nacionals i regio-
nals en actors passius en la gestió de la crisi. Els governs prenen 
decisions crítiques sobre quins sectors han de ser preservats o més 
afectats per les polítiques d’austeritat. De fet, en moltes ocasions, els 
governs utilitzen la crisi com un moment d’intervenció decisiva (cf. Hay, 
2009) en el procés de reestructuració de qualsevol política sectorial o 
de l’Administració pública en general. 

El cas català es pot considerar gairebé un cas paradigmàtic d’opcionali-
tat política construïda a causa de la crisi i el context d’austeritat. La crisi 
ha generat el que es pot considerar un “moment privilegiat” per a la in-
troducció d’importants variacions en la provisió, finançament i regula-
ció de l’educació. En efecte, una revisió de les principals decisions es-
tratègiques empreses pel Govern català en els darrers anys permet 
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observar no tan sols l’aplicació de mesures d’austeritat, sinó també 
una lògica política darrere de determinades mesures de desinversió. En 
aquesta part del capítol intentarem desentrellar aquesta lògica a partir 
de l’anàlisi d’opcions explícites i implícites de política educativa asso-
ciades a l’assignació o reducció de recursos. Per fer-ho, observarem 
tres dicotomies de política educativa que s’endevinen darrere les deci-
sions pressupostàries: l’opció per retallades selectives o universals, el 
tractament de la reducció pressupostària en el sector públic i en el sec-
tor privat i l’opció de contraure més despesa en centres o en territoris. 
Tot i el risc de simplificació, les dicotomies evidencien així quines alter-
natives polítiques possibles es podien haver desenvolupat (també en 
un context de crisi econòmica) i que podien haver donat lloc a la conso-
lidació d’un model de política educativa diferent.

La interpretació de les opcions de política educativa, amb tot, cal situar- 
les en un context internacional gairebé generalitzat de contenció pres-
supostària —si bé amb diferents graus d’intensitat —Eurydice / European 
Commission (EACEA, 2013)—. Sens dubte, la partida més afectada per 
les retallades és la del professorat (tenint en compte que l’educació és 
un sector intensiu en treball). Catalunya no n’ha estat una excepció i les 
retallades en aquesta partida han estat especialment significatives en 
el període més dur de la crisi, fins a assolir una reducció de plantilles 
propera al 20% entre el 2010 i el 2013 (Bonal i Verger, 2013). Ara bé, la 
captivitat dels pressupostos educatius (en la mesura que les partides 
referides al capítol 1 poden arribar a suposar prop del 85% de la despe-
sa pública total), no exclou que puguin aplicar-se potencialment meca-
nismes de selectivitat en la intensitat i qualitat de les retallades. D’això 
ens n’ocupem en l’apartat següent.

Retallades selectives vs. retallades no selectives

Com han estat de selectives les retallades en educació? El caràcter més 
selectiu o més general de les reduccions pressupostàries permet obser-
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var fins a quin punt s’intenten preservar d’aquestes reduccions els sec-
tors socials més vulnerables o protegir determinats nivells educatius. Si 
es té en compte que el pressupost educatiu és clarament intensiu en 
treball, és lògic pensar que una reducció pressupostària de la magnitud 
observada ha afectat especialment la reducció salarial, i, per tant, ha 
tingut un caràcter més generalista que selectiu. En efecte, les retallades 
no selectives s’han situat clarament en l’àmbit de la reducció salarial 
del personal de la funció pública, afectades significativament per l’apro-
vació del Reial decret llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització 
de la despesa educativa. Alhora, s’ha optat per reduir personal docent i 
no docent dels centres de manera significativa i per endurir les condi-
cions de treball d’interins i substituts (Bonal i Verger, 2013). Així mateix, 
la severitat pressupostària ha afectat també de manera indiscriminada 
partides de funcionament de centres i molts serves educatius. I és aquí 
precisament on més es pot qüestionar el caràcter no selectiu de la con-
tracció, perquè és evident que els centres tenen condicions socials molt 
diferents. Els efectes de determinades retallades indiscriminades en 
despeses de funcionament o en serveis de suport educatiu són desi-
guals, òbviament, en funció de les condicions d’escolarització. Nom-
brosos relats de directors i directores de centres i de famílies afectades 
evidencien la severitat de la contenció en determinats contextos i per a 
determinades persones.1 El poc caràcter selectiu d’un conjunt de reta-
llades lineals posa de manifest un impacte desigual sobre entorns soci-
als i escoles també desiguals.

Cal destacar també en el capítol de les retallades lineals les contundents 
reduccions de les aportacions de la Generalitat al finançament de l’edu-
cació infantil, les quals es reduïren més d’un 50% en dos anys (de 1.800 € 
per plaça a 875€) i que desapareixen a partir del 2015 i es traspassen a 
les diputacions. Si bé es tracta d’un àmbit de provisió no obligatòria i 

1. Vegeu per exemple <http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/5-societat/510266-
rigau-nega-que-la-tisoradaporti-els-instituts-a-la-fallida.html?tmpl=component&print
=1&page=>

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/5-societat/510266-rigau-nega-que-la-tisoradaporti-els-instituts-a-la-fallida.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/5-societat/510266-rigau-nega-que-la-tisoradaporti-els-instituts-a-la-fallida.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/5-societat/510266-rigau-nega-que-la-tisoradaporti-els-instituts-a-la-fallida.html?tmpl=component&print=1&page=
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d’una política gestionada pels ajuntaments, la seva centralitat des del 
punt de vista de la compensació de les desigualtats educatives faria 
aconsellable que aquest fos un sector «protegit» de les retallades. El De-
partament d’Ensenyament ha impulsat un autèntic canvi de model de fi-
nançament i provisió, tot rebaixant dràsticament les aportacions de la 
Generalitat i consolidant un model que augmenta les aportacions fami-
liars de manera molt significativa (Síndic de Greuges, 2015). Si bé els 
ajuntaments han augmentat significativament les aportacions econòmi-
ques, la reducció del finançament de la Generalitat ha repercutit signifi-
cativament en els preus públics del servei, que han augmentat notable-
ment. 

El resultat d’aquesta política ha estat paradoxal. Després del Pla de 
construcció d’escoles bressol 2004-2008, impulsat pel Govern tripartit, 
i que va suposar la creació de més de 40.000 places públiques de pri-
mer cicle d’educació infantil, per primera vegada a Catalunya hi ha més 
places públiques disponibles que demanda de places (que no de ne-
cessitats) i s’han produït tancaments de grups de 0-3 en diversos ajun-
taments. La davallada demogràfica, però sobretot la crisi econòmica, 
han produït la paradoxa de l’excés d’oferta en un país amb marge de 
creixement en l’escolarització infantil. Així, l’empobriment de la classe 
mitjana i l’augment de la pobresa han reduït la demanda d’un servei 
que ha vist incrementar els preus públics en els darrers anys. El gràfic 1 
mostra que el nombre de places desocupades ha superat les 15.000, en 
un context en el qual la taxa d’escolarització pública se situa en un 
22,7% (Síndic de Greuges, 2015, p. 9). 

Igualment, el caràcter lineal de la reducció pressupostària ha comportat 
forts desequilibris territorials en aquest terreny. A les grans ciutats, als 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, en general, als muni-
cipis amb menys oferta del servei en termes relatius, la demanda conti-
nua superant l’oferta malgrat l’increment de preus. En molts d’aquests 
casos, els ajuntaments han decidit a aplicar sistemes de tarifació social 
amb l’objectiu de pal·liar l’impacte de l’augment dels preus públics (Ro-
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vira et al., 2015). En canvi, en municipis mitjans, l’impacte de la crisi ha 
tendit a reduir la demanda del servei fins al punt de buidar algunes aules 
i reduir la cobertura del servei. L’absència de mecanismes de com-
pensació des d’un punt de vista social i territorial, és a dir, l’absència de 
mecanismes selectius en la contenció pressupostària, ha produït resul-
tats fortament desiguals en aquest capítol. Lògicament, les dificultats 
d’accés al servei no tan sols han estat conseqüència de la pràctica de-
saparició dels ajuts de la Generalitat de Catalunya a l’educació infantil. 
Alguns ajuntaments han repercutit la reducció de subvencions en els 
preus públics dels serveis, fet que ha dificultat enormement l’accés de 
les famílies de renda mitjana i baixa al servei.

Al costat de la desinversió lineal, l’acció de govern ha estat selectiva en 
altres àmbits. El Departament d’Ensenyament optà per suprimir la sise-
na hora en la gran majoria de centres públics, trencant així una mesura 
acordada en el Pacte Nacional d’Educació del 2006 i dirigida a igualar 

Gràfic 1.
Evolució de l’ocupació de les escoles bressol públiques a Catalunya 
(2010-2015)

Font: Sindic de Greuges (2015). Informe sobre la igualtat d’oportunitats a l’educació infantil (0-3 

anys), p. 29.
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les condicions d’escolarització entre centres públics i concertats. Les 
escoles en entorns socials desafavorits van poder mantenir la sisena 
hora, però el gruix de l’ensenyament públic veié de nou com un aspecte 
tan bàsic com la igualtat d’horari educatiu tornava a alterar-se. 

El Govern de la Generalitat optà també per ser selectiu en l’aplicació de 
determinats articles de la LEC i no d’altres. Un d’aquests articles va ser 
la Disposició Addicional Vuitena, relativa a l’establiment de concerts en 
els ensenyaments postobligatoris. La selecció, en el punt més alt de la 
crisi, s’aplicà també en la reducció de grups en centres públics (en un 
context de progressiva davallada demogràfica) més que no pas en cen-
tres concertats —61 centres de P3 públics per 12 de concertats l’any 
2013 (Bonal i Verger, 2014: 117). 

Optar exclusivament per la lògica de seguiment de la demanda a l’hora 
de planificar l’oferta educativa pot conduir progressivament a consoli-
dar un model amb un major pes del finançament privat i un menor pes 
de la despesa pública. Els indicadors relatius a la despesa de les llars 
en educació ens mostren com aquesta despesa creix en moments de 
crisi econòmica. Concretament, l’impacte de la crisi situa la despesa 
privada en educació amb 223 € per capita en el nivell més alt de l’Estat 
espanyol —un 51,5% superior a la mitjana espanyola (Barclaycard-IESE, 
2015). 

La reducció pressupostària en altres partides, com les beques de men-
jador (malgrat una certa recuperació recent), fa evident que una bona 
part de les retallades en educació han afectat col·lectius vulnerables. La 
taula 1 evidencia la contracció en termes relatius dels ajuts de menjador 
escolar, en un context de fort increment de la taxa de risc de pobresa 
dels menors de 16 anys. La comptabilitat pressupostària evidencia, així 
mateix, una retallada selectiva en l’àmbit dels programes d’inclusió es-
colar, l’educació especial, el transport escolar, el ajuts de menjador, 
l’educació compensatòria, l’educació d’adults i el suport a activitats 
extraescolars d’un 23% entre el 2010 i el 2013, una proporció molt per 
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damunt de la mitjana de la contracció pressupostària (Martínez-Celor-
rio, 2015).

En resum, les retallades selectives, lluny de protegir els col·lectius més 
vulnerables, semblen haver perjudicat especialment els col·lectius 
més desafavorits en un context d’augment de la pobresa i la desigualtat 
causat per la crisi econòmica. En els darrers anys, algunes mesures 
semblen haver compensat aquesta tendència. D’una banda, el Govern 
ha iniciat increments, tot i que discrets, en les dotacions de plantilles 
als centres d’alta complexitat. Així mateix, les partides de beques per 
a l’etapa 0-3 han augmentat i s’han modificat els criteris per fer possi-
ble l’accés al 100% de l’ajut per a les famílies més vulnerables (Síndic 
de Greuges, 2015).

Taula 1.
Indicadors de cobertura dels ajuts de menjador escolar (2008-2013)

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Alumnat a EI, EP 
i ESO

934.562 951.408 969.971 990.035 998.354

Ajuts individuals 
de menjador 
escolar

56.995 75.460 67.377 63.537 63.659

Risc de pobresa 
(menors de 
16 anys)

17,6 23,4 23,7 26,4 26,4

Alumnat en risc 
de pobresa

164.483 222.629 229.883 261.369 263.565

Cobertura alumnat 
total

6,1 7,9 6,9 6,4 6,4

Cobertura teòrica 
alumnat en risc 
de pobresa

34,7 33,9 29,3 24,3 24,2

Font: Síndic de Greuges (2013). Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya. Barcelona: Síndic 

de Greuges, p. 13.
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Paral·lelament, el Govern actual de la Generalitat ha donat continuïtat a 
una línia de política educativa més expansiva en l’àmbit de la formació 
professional. El retard estructural de l’oferta d’aquesta etapa formativa 
en comparació amb els països de l’entorn europeu ha començat a com-
pensar-se a través de l’increment d’oferta de places, de l’aposta per la 
FP dual (Valiente et al. 2015) i, sobretot, a partir de l’aprovació de la Llei 
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, com a 
aposta per la formació al llarg de la vida i de facilitar la formació per 
a l’ocupació.

Sector públic vs. sector concertat

És conegut el pes significatiu del sector concertat en el sistema edu-
catiu a Catalunya, notablement superior a la mitjana espanyola. La 
desinversió pública en educació ha afectat clarament ambdós sectors 
de titularitat, però no ho ha fet en la mateixa mesura ni intensitat. 
Martínez-Celorrio (2015), per exemple, destaca que la reducció de la 
despesa pública en educació és d’un 16,7% entre el 2009 i el 2013, 
mentre que el finançament públic de la xarxa concertada es redueix 
en el mateix període en un 12,5%. Aquesta  reducció desigual explica 
que, proporcionalment, el finançament públic destinat a concerts 
s’hagi incrementat des d’un 15,5% fins a un 17,1% en només dos anys, 
i que suposi una de les proporcions més altes de l’Estat espanyol. 

Al llarg del període de crisi, d’altra banda, la contenció pressupostària 
coexisteix amb un augment de la demografia educativa pel que fa al 
nombre absolut d’estudiants en el sistema no universitari de Catalunya. 
El creixement per sectors, però, ha estat molt diferenciat. En el sector 
públic, l’augment de l’alumnat entre el 2007 i el 2013 és de gairebé un 
20%, mentre que en el sector concertat la demanda pràcticament s’es-
tanca amb un escàs increment d’un 1%.2 La desigual contracció de la 

2. Càlculs realitzats a partir de Departament d’Ensenyament. Estadísitica d’ensenyament.
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despesa entre sectors i el diferent comportament demogràfic ha donat 
com a resultat que la reducció de la despesa pública per alumne en 
escoles concertades hagi estat sensiblement menor que en el sector 
públic. A Catalunya, entre el 2009 i el 2011, la despesa per alumnes es 
redueix en el sector concertat en 227,4 €, una quantitat que suposa 
menys de la meitat de la reducció de la despesa global per alumne 
(493,5 €) (Martínez i Albaigés, 2013, p. 135). De fet, aquesta és una ten-
dència general observada en el conjunt de l’Estat espanyol. En el cas 
espanyol, fins i tot, com mostra el gràfic 2, l’anàlisi per nivells educatius 
arriba a situar la despesa per alumne en el sector privat per damunt del 
sector públic, descomptada la despesa en educació especial i en ajuts 
socials.

Gràfic 2.
Evolució de la despesa per alumne en educació privada i pública se-
gons activitats educatives, 2000-2013 (euros del 2013)

Nota: S'exclou la despesa de totes aquelles activitats que no són susceptibles de ser assignades 

a activitat educativa; no inclou Educació Especial.

Font: F. Pérez i E. Uriel (dir.) (2016). Cuentas de la educación en España 2000-2013. Recursos, ges-

tos y resultados. Fundación BBVA / IVIE, p. 126.
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Ras i curt, el sector concertat del sistema educatiu català ha patit la 
crisi, i, sens dubte, alguns centres més que altres (malauradament no 
podem disposar de dades que permetin copsar la diversitat interna del 
sector concertat). Sens dubte, l’absència de mecanismes de selectivitat 
en la reducció pressupostària ha perjudicat sensiblement el sector con-
certat que atén famílies de més baix nivell de renda. És més, la despesa 
per alumne en cada sector de titularitat és desigual (un 30% menor en 
el sector concertat aproximadament), si bé cal considerar que aquesta 
comparació oculta la necessitat de cobertura educativa pública en in-
drets remots que augmenten significativament els costos educatius per 
alumne i una proporció sensiblement més alta de costos en ajuts soci-
als. En qualsevol cas, l’opció política del Govern de la Generalitat ha 
estat la de protegir més el sector concertat que el sector públic. Ho 
ha fet des d’un punt de vista econòmic agregat (en la contracció de la 
despesa per alumne), i en les respostes de planificació educativa da-
vant la crisi, ja que ha mantingut més aules en el sector concertat que 
en el sector públic. En línies generals, la política del Departament d’En-
senyament ha prioritzat mantenir aules i escoles allà on la demanda ha 
estat més alta i  eliminar grups classe o fins i tot escoles amb menys 
demanda. Hi ha significatives excepcions, però. Una revisió del com-
portament de la demanda al llarg dels darrers cursos escolars a Barce-
lona ciutat posa de relleu una caiguda de la demanda gairebé cinc ve-
gades superior a la xarxa concertada que a la xarxa pública (Consorci 
d’Educació de Barcelona, 2015). La demanda d’escola pública és espe-
cialment significativa en districtes com Gràcia o l’Eixample, on l’escas-
setat d’escola pública contrasta amb un excés d’oferta d’escola concer-
tada. La crisi econòmica i les dificultats que enfronten un sector de 
centres públics i concertats ha moderat la política de seguiment de la 
demanda en els darrers anys. Així, s’han protegit centres amb pèrdues 
significatives d’alumnat —hipotèticament conjunturals.

Les decisions relatives a la planificació educativa, i més concretament al 
tancament de grups classe o centres són sempre polèmiques i s’enfron-
ten a problemes de governabilitat. Els canvis demogràfics (amb la reduc-
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ció d’alumnat a infantil i primària i l’augment a secundària) han empès la 
Conselleria d’Ensenyament a la decisió de tancar 55 grups de P3 i a obrir-
ne 64 a la xarxa pública, per bé que la Consellera ha declarat que calcula 
haver de tancar aproximadament uns 60 grups del sector concertat per 
manca de demanda (inclosos en aquest cas P3 i 1r d’ESO).3 Si bé el De-
partament ha declarat que la davallada demogràfica del 5,4% hauria 
d’obligar el curs 2016-2017 a tancar 106 grups de P3, l’augment net 
d’oferta al sector públic posa de relleu un desigual comportament de la 
demanda per territoris i posa de manifest així mateix una lògica de plani-
ficació educativa de seguiment de la demanda. Les excepcions, però, són 
presents en determinats centres, els quals, tot i l’escassa demanda man-
tenen grups classe de ràtio baixa, sovint amb l’objectiu de disposar d’es-
pais de contenció d’un alumnat amb un perfil d’elevat risc educatiu. 

El manteniment d’escoles i grups classe amb una elevada concentració 
d’alumnat en risc escolar accentua els problemes de segregació esco-
lar, i, des d’un punt de vista econòmic, pot constituir una política que 
comporti, a mitjà i llarg termini, costos econòmics més elevats que una 
política més valenta de distribució equilibrada de l’alumnat. Els infor-
mes recents de l’OCDE alerten especialment de l’elevada relació positi-
va entre segregació escolar de l’alumnat socialment desavantatjat i fra-
càs escolar, i identifiquen en la distribució de l’alumnat en risc educatiu 
una de les mesures compensatòries més eficaces (OCDE, 2012).

Finalment, la política de seguiment de la demanda s’estén també a la 
lògica d’increment de grups classe en centres escolars públics amb ele-
vada demanda, tot i l’existència de vacants en altres escoles. Relegar 
determinades escoles a una baixa demanda és ineficient des d’un punt 
de vista econòmic, alhora que consolida una opció per l’absència de 
planificació educativa des d’un punt de vista d’equitat.

3. http://www.ara.cat/societat/preinscripcio-ensenyament-tancament-linies-p3-bo 
lets_0_1578442305.html

http://www.ara.cat/societat/preinscripcio-ensenyament-tancament-linies-p3-bolets_0_1578442305.html
http://www.ara.cat/societat/preinscripcio-ensenyament-tancament-linies-p3-bolets_0_1578442305.html
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Sistema escolar vs. territori

Un dels pilars sobre els quals s’ha articulat la política educativa del 
Govern català que accedí al poder l’any 2010 es pot identificar en el 
document oficial Ofensiva de país per l’èxit educatiu. Pla per a la reduc-
ció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.4 El document identifica els 
eixos prioritaris d’acció política i d’inversió per tal de millorar els resul-
tats del conjunt del sistema i, per aquesta via, reduir el fracàs escolar a 
Catalunya. Més enllà de l’oportunitat o no de les mesures assenyala-
des, crida especialment l’atenció la pràcticament nul·la presència de 
mesures que enforteixin la dimensió territorial del sistema. En efecte, 
en contrast amb les línies d’acció que reforcen el paper de l’escola i de 
l’aula (Plans intensius de millora, Servei escolar personalitzat, progra-
mes de reforç de la lectura, etc.), les mesures encaminades a reforçar el 
treball en xarxa, els projectes d’entorn o el reforç de la corresponsabili-
tat amb les administracions locals són mínimes o inexistents. De fet, la 
mateixa LEC reforça especialment la dimensió de l’autonomia de centre 
i del paper de les direccions, alhora que margina la possible autonomia 
territorial en la presa de decisions. L’únic instrument que contempla la 
LEC que hauria d’avançar la corresponsabilitat entre les administra-
cions locals i el Departament d’Ensenyament, les zones educatives, no 
s’ha desplegat fins ara ni sembla previst desplegar-lo ni a curt ni a mitjà 
termini. L’opció del Govern ha estat una opció fortament centralitzado-
ra, no tan sols pel que fa a la planificació del sistema, sinó a la seva 
gestió i control. L’estructura de descentralització territorial del Departa-
ment és purament una descentralització administrativa, que no atorga 
poder real als territoris com a unitats de planificació i execució de deci-
sions de política educativa. De manera addicional, cal destacar l’efecte 
que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racio-
nalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LERSAL), pot haver 
tingut en la contracció pressupostària tant en l’exercici de les compe-

4. Vegeu http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publica 
cions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
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tències pròpies com de les competències delegades. La inseguretat ju-
rídica derivada de l’aplicació de l’LRSAL ha posat en risc les opcions 
d’expansió de serveis públics per part dels governs locals. Els límits de 
la descentralització educativa cal identificar-los també, doncs, en el fre 
de la política del Govern central a les possibles vies d’expansió i millora 
dels serveis públics de les administracions locals i autonòmiques.

Amb tot, l’aposta política del Govern de la Generalitat que accedí al 
poder l’any 2010 ha tingut també la seva traducció pressupostària. Com 
hem vist, la Generalitat ha reduït el suport a l’escola bressol, un nivell 
educatiu descentralitzat i gestionat pels ajuntaments, fins al punt d’eli-
minar-lo completament. Així mateix, ha suprimit el suport a l’instrument 
de política educativa de més reforç de l’acció territorial i comunitària, 
que no és altre que els Plans educatius d’entorn (PEE). Els PEE van néi-
xer a mitja dècada del 2000 com a instrument per promoure l’èxit edu-
catiu de l’alumnat dins d’un marc de col·laboració entre escola, famílies 
i comunitat que va més enllà de la dimensió estrictament acadèmica i 
té en compte les dimensions social i personal tant dels infants com dels 
adults. L’any 2012 es comptabilitzaven 95 Plans d’entorn corresponents 
a vuitanta municipis. El Plans educatius d’entorn són signats en conve-
ni entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments. Normalment 
el Departament assumia el 70% del seu finançament, mentre que 
l’ajuntament n’assumia el 30% restant. El finançament dels PEE s’ha 
anat reduint al llarg dels darrers anys. Al juliol del 2012, segons es des-
prèn d’una resposta parlamentària de la Conselleria d’Educació a una 
pregunta formulada pel Grup Parlamentari d’ICV,5 només 19 municipis 
dels 80 que tenien PEE vigents podien mantenir la seva situació, men-
tre que el Departament d’Ensenyament proposà la renovació de conve-
nis d’aquells municipis que acabaven els PEE el curs 2011-2012. No 
obstant això, en la resposta de la Conselleria es deixava clar que la re-
novació dels nous PEE no anava acompanyada de finançament i s’atri-
buïa la raó a la manca de transferències des del Govern central:

5. Vegeu BOPC, núm. 360 (24 de juliol de 2012).
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Aquests convenis no comporten la signatura posterior d’una addenda 
econòmica. Atès que l’addenda econòmica del conveni de col·laboració 
dels plans educatius d’entorn, establerta entre l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els 
ajuntaments, ha estat condicionada a la signatura del Conveni amb el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración pel suport a l’acollida i integració 
de persones immigrants, que dins dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat, no s’ha contemplat cap partida econòmica. En aquest sentit, el De-
partament d’Ensenyament està cercant noves fonts de finançament.

Aquesta tendència a la contracció en la quantitat de PEE i en el seu 
finançament sembla que comença a revertir des del curs 2015-2016. 
L’actual Govern de la Generalitat de Catalunya ha augmentat els 
Plans en un nombre més elevat de municipis i ha augmentat també 
el seu finançament (Síndic de Greuges, 2016b: 95). 

Caldrà observar en els propers anys si l’actual Govern de la Generalitat 
consolida la recuperació dels PEE i supera una política educativa que 
ha tendit a interpretar el territori com a purament subsidiari d’una polí-
tica educativa que, amb caràcter general, s’entén com a competència 
central/nacional. 

Una aproximació als efectes de la desinversió 
educativa sobre les desigualtats

Tal com hem assenyalat en la introducció, l’exercici d’avaluar els efec-
tes de la crisi i la davallada de recursos sobre diferents dimensions de 
l’educació s’enfronta tant a problemes d’atribució com a problemes 
de termini. Això no obstant, ignorar els efectes de la contenció pressu-
postària sobre aspectes com l’accés a determinats nivells educatius, 
les condicions d’escolarització o, fins i tot, els resultats educatius, por-
ta implícita la consideració que la davallada del pressupost públic no 
afecta l’equitat educativa (es mesuri aquesta com a igualtat d’oportuni-
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tats, de tracte o de resultats). En els darrers anys no és casual que pre-
cisament hagin ressorgit amb força les tesis que sostenen que el rendi-
ment educatiu no té relació amb la despesa educativa (a partir de dades 
PISA, principalment), o fins i tot iniciatives com Nada es gratis impulsa-
da per FEDEA, que emfasitzen la rellevància del cost públic dels serveis 
públics i en particular de l’educació. 

L’aparent absència immediata de la contracció de la despesa sobre el 
rendiment escolar o fins i tot la millora d’alguns indicadors educatius 
com les taxes de graduació o la reducció de l’abandonament escolar 
prematur no suposen necessàriament l’absència d’efectes directes o 
indirectes de la minva dels pressupostos sobre diverses dimensions 
del sistema educatiu. Els efectes educatius de la crisi poden ser tant 
producte de la política pressupostària en educació com resultat d’un 
augment de la pobresa i la desigualtat social que no troba resposta en 
una acció de govern cada vegada més austera i ajustada als dictàmens 
del control del dèficit públic. Les dificultats metodològiques de l’atribu-
ció directa, per tant, no poden constituir una dispensa per no valorar les 
implicacions de les opcions polítiques pressupostàries identificades, 
per acció o per omissió. Però és més, si bé efectivament no s’identifica 
una relació directa entre despesa educativa i rendiment escolar, alguns 
estudis assenyalen com la despesa pública en educació pot tenir  
efectes positius en termes redistributius (Marical et al., 2006) o en les 
condicions d’escolarització que permeten reduir les diferències de re-
sultats entre grups socials (Jackson et al., 2015). La comparació interna-
cional (gràfic 3), així mateix, evidencia que els països amb un major ni-
vell de despesa pública en educació tendeixen a presentar un menor 
nivell de desigualtats socials en els seus resultats. No són relacions 
determinants, òbviament, però qüestionen el reduccionisme d’alguns 
posicionaments que gairebé menys preen el finançament de l’educació 
com a factor rellevant de la política educativa.

En aquesta secció del capítol identificarem els aspectes en els quals la 
reducció pressupostària sembla que accentua les desigualtats educati-
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ves i després tancar el capítol amb una reflexió sobre les implicacions 
polítiques d’aquests efectes.

Contracció pressupostària i desigualtats 
educatives

Sens dubte, un dels àmbits més afectats per la contracció pressupos-
tària és el de l’accés i les condicions d’escolarització en l’educació 
infantil. Com hem vist abans, aquest és un dels àmbits on les retalla-
des han estat més contundents. L’accés a l’educació infantil és un 
dels àmbits més destacats tant per experts com per les organitzacions 
internacionals com a factor clau per a la igualtat d’oportunitats educa-
tives. Més enllà d’un conjunt de beneficis socials innegables (concili-
ació laboral i familiar, accés de les dones al mercat de treball, no in-

Gràfic 3. 
Diferències de puntuació entre els nivells alt i baix de l’índex de nivell 
socioeconòmic segons despesa acumulada 

Font: Bases de dades OCDE-PISA 2012.
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terrupció de trajectòries professionals), l’educació infantil es presenta 
com una base cada vegada més sòlida d’oportunitats educatives amb 
el potencial de neutralitzar en les primeres etapes de vida unes dife-
rències socials que tendeixen a reproduir-se al llarg de la vida escolar 
(González i Jurado, 2006; Bonke i Esping-Andersen, 2011). La creixent 
investigació sobre els beneficis d’aquesta etapa ens mostra l’existèn-
cia d’avantatges clars en el desenvolupament infantil i d’efectes posi-
tius en el rendiment escolar posterior (OECD, 2011). Des del punt de 
vista de l’equitat, alguns estudis ens mostren que es tracta de l’etapa 
educativa amb més poder igualador de les diferències socials i cultu-
rals de l’alumnat i del tipus d’inversió educativa amb més poder redis-
tributiu (Cebolla et al., 2014).

En el procés de contracció de demanda que hem assenyalat en la secció 
anterior, són lògicament els grups socials en situació d’atur i amb menys 
recursos econòmics els que s’han vist obligats a prescindir del servei. 
Segons l’explotació del cens del 2011, mentre un 65% de les famílies amb 
estudis superiors accedeixen al servei, només ho fan un 32% dels fills de 
pares amb nivells d’estudis primaris o inferiors (Síndic de Greuges, 2015). 
Les desigualtats són presents igualment entre l’alumnat autòcton i immi-
grant, tant abans com després de la crisi, amb una probabilitat per a 
l’alumnat autòcton d’accedir a l’educació infantil que és més del doble 
que la de l’alumnat estranger (Albaigés i Ferrer, 2012).

Pel que fa a l’accés l’educació postobligatòria, en termes generals s’ob-
serva una millora dels indicadors des de l’esclat de la crisi. Són més 
alumnes els que hi accedeixen (segons l’Idescat, la taxa d’abandona-
ment educatiu s’ha reduït 14 punts entre el 2008 i el 2015 —18’9%—, 
més d’un 82% dels alumnes es graduen en ESO, comparat amb el 77% 
de l’any 2006 —Martínez i Albaigés, 2014—) i ha augmentat l’accés a 
totes les formes d’oferta d’ensenyaments postobligatoris (especial-
ment en ensenyament professional i en PFI). Els indicadors positius, 
però, contrasten amb d’altres, com el del volum de joves que no estudi-
en ni treballen, el qual es manté estancat des de l’inici de la crisi i se 
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situa prop d’un 24% dels joves entre 18 i 24 anys (Martínez i Albaigés, 
2014: 28). A més, cal tenir en compte que més del 40% dels joves que 
no estudien ni treballen han assolit algun nivell d’educació postobliga-
tòria (secundària superior o terciària) (Valiente et al., 2015) i que, per 
tant, la seva situació es pot atribuir al context de crisi del mercat labo-
ral. D’altra banda, aspectes com l’increment de les taxes acadèmiques 
en els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) o la reducció en la co-
bertura i intensitat de les beques i ajuts a l’estudi poden tenir efectes 
potencials sobre l’accés i les condicions d’escolarització dels diferents 
grups socials en l’ensenyament postobligatori.6

Un dels terrenys en els quals es concentren més clarament efectes direc-
tes i indirectes de la contracció pressupostària és el de les condi cions 
d’escolarització de l’alumnat. Com hem assenyalat, reduccions en àmbits 
com les beques de menjador, els ajuts de transport i, en general, els pro-
grames d’inclusió és obvi que perjudiquen l’alumnat més necessitat des 
d’un punt de vista educatiu i social. Alhora, els efectes de la crisi alteren 
les mateixes condicions d’educabilitat de l’alumnat, per la via de les con-
dicions materials o psicològiques de la llar (Garcia Alegre, 2014) . És espe-
cialment interessant, així mateix, tenir en compte els efectes de la crisi 
sobre la polarització de l’alumnat entre diferents escoles. Si bé la segrega-
ció escolar de l’alumnat d’origen immigrat (com a proxy de l’alumnat en 
risc educatiu) en termes agregats no sembla haver augmentat en els anys 
de crisi, sí sembla haver-ho fet el nivell de concentració en alguns centres, 
especialment del sector públic. La taula 2 mostra, per exemple, l’augment 
del nombre de centres amb més nivell de concentració d’alumnat estran-
ger entre el 2006 i el 2012. Les dades més recents sobre aquest indicador 
ens revelen que els nivells de concentració entre el 2012 i el 2014 han 
tendit a augmentar en ensenyament primari i a disminuir lleugerament en 
ensenyament secundari (Síndic de Greuges, 2016a).

6. Un treball recent sobre l’impacte de les beques sobre l’equitat ens mostra que l’ac-
cés a una beca en ensenyament postobligatori augmenta prop d’un 25% la probabilitat 
de millora del rendiment acadèmic (Mediavilla, 2013: 110). 
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Taula 2.
Evolució dels centres amb una elevada presència d’alumnat estranger 
(2006-2012)

> 40% > 50% > 70%

2006-
2007

2011-
2012

2006-
2007

2011-
2012

2006-
2007

2011-
2012

Infantil i primària 
(públic)

141 139 72 75 17
20

Infantil i primària 
(concertat)

5 4 - 3 -
-

Total 146 143 72 78 17 20

ESO (públic) 39 70 18 33 5 8

ESO (concertat) 3 5 2 4 - -

Total 42 75 20 37 5 8

Font: Síndic de Greuges (2014). Informe sobre els drets dels infants. Barcelona: Síndic de Greu-

ges, p. 83.

La polarització de l’alumnat socialment més desafavorit redueix l’ano-
menat efecte company (peer effect), és a dir, els beneficis associats a 
l’heterogeneïtat entre alumnat amb més i menys risc educatiu i repercu-
teix especialment en els resultats negatius de l’alumnat socialment 
més desafavorit. 

Pel que fa a les desigualtats en els resultats educatius, la darrera edició 
de l’avaluació PISA mostra que la diferència de puntuació entre els 
alumnes situats a l’últim i al primer quartil de l’índex de nivell socioeco-
nòmic7 és de 90 punts, diferència que, segons l’OCDE, equival a dos 
anys d’escolarització (OCDE, 2013). Aquesta diferència, a més, ha aug-
mentat lleugerament des de la primera participació de Catalunya amb 
mostra pròpia l’any 2003. En termes generals, tal com mostra el gràfic 

7. PISA utilitza l’índex ESCS (Economic, Social and Cultural Status) com a indicador de 
diferències socials entre l’alumnat. L’ESCS és un índex compost que inclou indicadors 
d’estatus ocupacional, el nivell educatiu dels pares, la renda familiar, els recursos edu-
catius familiars i les possessions culturals clàssiques a la llar.
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4, entre el 2003 i el 2012, el vincle entre el nivell socioeconòmic dels 
alumnes i la seva puntuació a les proves PISA s’ha incrementat un 23%, 
molt per sobre d’altres països desenvolupats (Bonal et al., 2015).

Gràfic 4. 
Evolució de l’impacte del nivell socioeconòmic8 en els resultats de ma-
temàtiques, 2003-2012 

Font: Bases de dades OCDE-PISA (2012).

Les desigualtats de resultats van més enllà del rendiment educatiu. Di-
versos estudis han demostrat que, fins i tot amb el mateix rendiment 
acadèmic, els grups socials més desafavorits tenen menys probabilitats 
de graduar-se en l’educació secundària i d’accedir a l’educació supe-
rior. Cal, doncs, tenir en compte que els efectes de la pobresa van més 
enllà dels resultats educatius i incideixen en les expectatives i la capa-
citat d’assolir nivells educatius més alts. Per exemple, Serrano et al. 
(2013) estimen que la taxa d’abandonament educatiu prematur9 entre 

8. L’impacte del nivell socioeconòmic és un indicador que mesura la variació de puntuació per 

cada punt de variació de l’índex de nivell socioeconòmic. En aquest gràfic es presenta la variació 

d’aquest indicador entre el 2003 i el 2012. 

9. La taxa d’abandonament educatiu prematur es defineix com el percentatge de joves entre 18 i 24 

anys que han assolit com a màxim l’educació secundària obligatòria i que actualment no estudien. 
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els joves del primer quintil de renda disponible a la llar és 3,5 vegades 
superior a la dels joves de llars amb més ingressos. 

Conclusions

Aquest capítol ha mostrat que el procés de desinversió educativa a Ca-
talunya no es pot considerar un procés políticament neutral. El reconei-
xement dels condicionants derivats de les exigències del control del 
dèficit o de les exigències de retorn del deute públic no regula comple-
tament les opcions polítiques a l’hora de prendre decisions sobre la 
magnitud i les característiques de les retallades. En efecte, les dicoto-
mies analitzades són prou il·lustratives de com la crisi econòmica és 
tant un factor altament condicionant de les possibilitats de gestió polí-
tica, com una oportunitat per introduir importants variacions en el mo-
del de política educativa previ a la crisi. Els canvis són visibles en el 
model d’accés, remuneració i estabilització del professorat, en les deci-
sions de planificació escolar, en la política de preus públics de diferents 
nivells educatius, en la selecció d’instruments privilegiats en la lluita 
contra el fracàs escolar, i un llarg etcètera. La identificació de quins àm-
bits de l’educació pública han estat més afectats no és, doncs, un sim-
ple resultat de magnituds de reducció pressupostària. És també pro-
ducte de l’anàlisi de quins elements de variació política s’han introduït 
en la política pressupostària que impliquen una tendència cap a un 
canvi de model de política educativa. Evidentment, l’anàlisi completa 
d’un nou model de política educativa necessita l’exploració d’altres me-
sures diferents de les pressupostàries, que són fora de l’abast d’aques-
ta anàlisi i que han estat estudiades en altres treballs (Bonal i Verger, 
2013). En tot cas, la combinació d’un tipus i altre de mesures permet 
observar que estem davant d’un model de política educativa que com-
bina elements liberals i conservadors.

En efecte, les tres dicotomies seleccionades permeten observar la combi-
nació i consolidació d’un model liberal i conservador de política educati-
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va. L’opció de reduir més els recursos en el sector públic que en el sector 
privat és coherent amb una opció de govern poc entusiasta de l’interven-
cionisme públic i més favorable a una concepció liberal de  l’educació. 
Aquesta opció es complementa, per exemple, amb mesures com l’ampli-
ació de zones escolars en algunes ciutats o el fet de facilitar els augments 
de ràtio en centres concertats, els quals absorbeixen més demanda. L’ab-
sència d’una política més intervencionista es constata en la manca de 
mesures dirigides a combatre la segregació escolar o a desplegar mesu-
res de xoc en determinades zones o centres educatius. 

Amb tot, no totes les decisions polítiques tenen una orientació liberal. 
El Govern de Catalunya va incloure, per exemple, una mesura tan poc 
liberal com l’atorgament de punts complementaris en l’accés a aquells 
alumnes els pares o tutors dels quals haguessin estat escolaritzats en 
el centre escollit i va optar per aturar la creació d’una agència indepen-
dent d’avaluació del sistema educatiu. Així, doncs, en alguns casos es 
pot considerar que les mesures regulatives desplegades són les neces-
sàries per facilitar el funcionament del mercat (com la referida amplia-
ció de zones), però, en altres casos, el que sembla descobrir-se és 
 l’opció per afavorir determinats sectors (com el superior tancament de 
centres de la xarxa pública respecte de la concertada, fins al darrer curs 
escolar). La particularitat del liberalisme educatiu de la política educa-
tiva dels darrers anys —i de tots els governs previs— es constata espe-
cialment en l’absència de voluntat per regular unes regles de joc que 
tenen molt poc de liberals. El finançament inferior dels centres concer-
tats respecte als públics es compensa mitjançant una àmplia permissi-
vitat cap a les pràctiques irregulars d’alguns centres pel que fa al seu 
finançament i pel que fa als mecanismes de selecció adversa. El caràc-
ter conservador de la política educativa és identificable també en el 
desplaçament polític i pressupostari d’una concepció descentralitzada 
de l’educació. Ni ajuntaments ni organitzacions no governamentals, 
amb protagonisme a través dels PEE, han estat agents prioritzats pels 
pressupostos educatius de la Generalitat, tot i que alguns senyals re-
cents semblen començar a invertir lleugerament aquesta tendència. 
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Com hem mostrat a la segona part del capítol, les decisions sobre què i 
quant retallar tenen efectes sobre les desigualtats educatives, els quals es 
projecten sobre qualsevol dimensió de l’equitat educativa (accés, condi-
cions d’escolarització i resultats). Sigui per efectes directes de la contenció 
pressupostària o per efectes directes derivats de la crisi, les desigualtats 
educatives semblen créixer o estancar-se en diferents indicadors. Les con-
seqüències no tan sols són altament perjudicials per als grups socials més 
desafavorits, que experimenten més dificultats per accedir o gaudir de mi-
llors condicions d’aprenentatge en el procés educatiu, sinó que perjudi-
quen els resultats del conjunt del sistema. Les anàlisis més recents a partir 
de les dades PISA ens mostren com els països que més han aconseguit 
augmentar l’eficàcia dels seus sistemes educatius ho han fet per la via de 
reduir les desigualtats de resultats en funció del nivell socioeconòmic fami-
liar dels alumnes i millorant el grau d’inclusió social (l’heterogeneïtat so-
cial) de les seves escoles.  Reduir les desigualtats educatives és, doncs, 
tant una qüestió de justícia redistributiva com de rendibilitat de la inversió 
educativa. Per aconseguir-ho, és evident que no tan sols cal invertir més 
recursos econòmics en educació, però pretendre reduir les desigualtats per 
la via de la contenció pressupostària és un objectiu poc realista.
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