Fundació Jaume Bofill * Què hem après

“ La segregació escolar està directament relacionada amb l’existència o no de polítiques
locals per fomentar l’escolarització equilibrada. El paper de la família en el temps de
lleure també és clau per a l’èxit escolar i per comprendre les desigualtats educatives.”
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Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Bernat Albaigés (INVESTIGADOR EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ)
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Quines són les estratègies per a l’èxit educatiu en temps de crisi?
Projecte:

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

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

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

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

Catalunya en relació amb l’Estratègia d’Educació Europa 2020. Abandonament educatiu prematur
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Propostes:
El baix finançament de l’educació i les restriccions pressupostàries actuals limiten les possibilitats futures de millora de l’èxit educatiu a Catalunya. Per situar-nos en la mitjana
europea, cal passar d’invertir el 4% del PIB en educació a invertir-hi el 5,2%.
A més, és fonamental desenvolupar accions liderades per l’Administració educativa i els
principals agents educatius i socials orientades a generar consens al voltant de l’educació.
Aquest consens ha de ser de caire propositiu i no merament declaratiu, per fomentar l’assoliment d’objectius concrets, i provocar la coresponsabilitat dels diferents agents educatius, socials i econòmics en la millora de l’èxit educatiu.
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