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Amb la col·laboració de:

L’Educació,
prioritària
pel CNJC

L’

educació és un dels elements que més incideix
en les trajectòries vitals i en els projectes de vida
de les persones joves. Des del CNJC considerem,
a més, el sistema educatiu com una eina bàsica
per a la transformació social i per aquest motiu aquest ha
estat un dels principals temes de treball del Consell des
de la seva creació. Amb la celebració d’una Àgora Jove, el
principal espai de debat del CNJC, i la publicació d’aquesta
edició monogràfica del Debat Juvenil hem volgut reforçar i
fer evolucionar els nostres posicionaments sobre l’educació
a Catalunya, analitzant especialment el context actual.
Actualment creiem que l’aplicació desmesurada de
polítiques d’austeritat i de retallades pressupostàries en el
sistema educatiu, així com la tramitació de la Llei Orgànica
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) amenacen
la nostra educació i, el que és més greu, posen en risc
l’eina que ha de garantir una igualtat d’oportunitats entre
tota la població. L’educació ha de permetre superar les
desigualtats d’origen, les situacions socioeconòmiques
de la família i l’entorn dels infants i joves. Hem de
garantir l’accés de tota la població a una educació pública
i de qualitat que atengui adequadament a la diversitat
d’infants i joves catalans i que actuï com una veritable eina
d’inclusió i de cohesió social.
Per altra banda, el sistema educatiu ha de garantir la
formació de les persones en competències bàsiques per
a la participació i el seu propi empoderament per decidir
sobre el seu propi projecte de vida, així com sobre el seu
entorn. En aquest sentit creiem que els centres educatius
han de fer evolucionar els seus sistemes de governança,
per a permetre la participació de tots els agents de la
comunitat educativa com a element que millora la seva
qualitat, i com a aprofundiment de la qualitat democràtica
del país.
Així doncs, en les properes pàgines trobareu un seguit
de reflexions al voltant del sistema educatiu català des de
diferents perspectives, des de l’àmbit acadèmic, des de les
entitats que treballen per a la millora educativa, sindicats
d’estudiants i dels propis joves. Esperem que totes
aquestes opinions ajudin a construir un futur millor per a
l’educació del país.

Sergi
Contreras
President del CNJC
sergi.contreras@cnjc.cat
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EL CONTEXT SOCIAL DEL SISTEMA EDUCATIU A
CATALUNYA: REPTES EN UN ESCENARI DE CRISI
Ω En

els darrers temps
en què els ajustos i les
retallades estan posant
en qüestionament el
propi model de benestar social, el sistema
educatiu s’ha anat situant a l’ull de l’huracà
de les noves desigualtats i fractures socials
que està comportant
l’actual conjuntura socioeconòmica.

E

l sistema educatiu ha estat i
continua essent un factor clau per
a la mobilitat i la cohesió social,
vehicle d’apoderament per a la
participació i l’exercici de la ciutadania
activa més enllà d’una visió reduccionista
en termes de capital humà per al
creixement econòmic. Ara bé, els actuals
vents “contrareformistes” estan aguditzant
algunes dinàmiques i presentant nous
reptes en un seguit d’eixos constitutius
del context social educatiu a Catalunya
les dades dels quals es poden resseguir
amb més detall a la publicació de la
Fundació Jaume Bofill L’estat de l’Educació a
Catalunya. Anuari 2011 (autors, M. Martínez
i B. Albaigés, 2012). En destacaré els que
hauríem de considerar claus:
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Ω La polarització de l’estructura
formativa i dels resultats escolars

En comparació amb el conjunt
de la UE, pel que fa a la població en
edat escolar, a Catalunya hi ha més
alumnes que abandonen el sistema
un cop superada l’edat d’escolarització
obligatòria (26% vers el 13,5%), però
també més alumnes que superen
ensenyaments superiors. Això dóna un
perfil estructural altament polaritzat.
En qualsevol cas, amb un 21,9%
de joves que ni estudia ni treballa, un
dels principals problemes que pateix
encara avui el nostre sistema educatiu és
l’elevat pes de l’alumnat que abandona
els estudis sense haver completat
ensenyaments secundaris postobligatoris
(batxillerat o cicles formatius de grau
mitjà).

Ω La segregació escolar i la
dualització del sistema

Aquestes dinàmiques estan
relacionades amb la pervivència d’un
sistema dual (no només entre les escoles
públiques i concertades, sinó també a
cadascuna de les xarxes) que accentua la
segregació escolar, moltes vegades com a
reflex d’una segregació social prèvia.
Ara bé, tal com se’ns adverteix a
l’Informe de Síndic de Greuges La
segregació escolar a Catalunya (2008), és
un error considerar la segregació escolar
com un fenomen exclusivament vinculat
al factor migratori: cal tenir en compte
altres variables socials com el nivell
socioeconòmic i d’instrucció familiars.
De fet, també podem parlar d’alts nivells
de “segregació” entre l’alumnat procedent
de famílies amb un nivell d’estudis més
elevat com a estratègia de mobilitat social.

Ω L’alumnat en situació de risc i
vulnerabilitat social

El comportament polaritzat del
sistema educatiu està igualment molt
relacionat amb desigualtats en les

oportunitats educatives dels infants en
funció del seu origen social. D’acord amb
el citat informe de la Fundació Bofill, tots
els indicadors que analitzen els resultats
educatius en funció de l’origen social
de l’alumnat a Catalunya corroboren la
forta influència del nivell socioeconòmic
i instructiu dels progenitors. En aquest
sentit, el grup social amb més dificultats
d’escolarització i amb més desavantatge
educatiu és, sense dubte, l’alumnat
d’origen immigrat procedent de països
extracomunitaris.
La crisi econòmica no ha fet sinó
incrementar sensiblement les situacions

“La millora de l’excel·
lència del nostre siste·
ma educatiu passa per
una millora en termes
d’equitat que intro·
dueixi un equilibri en
aquestes tendències
polaritzadores”
de pobresa relativa, especialment entre
els infants, i consegüentment també les
dificultats educatives que ha de gestionar
el nostre sistema educatiu. Alhora, les
famílies tenen més dificultats per fer
front a les despeses dels ensenyaments
no obligatoris i no considerats universals
i gratuïts, com ara l’educació infantil de
primer cicle i també l’educació no formal.

Ω El paper de les famílies i el temps
de lleure

Les estratègies de suport escolar als
fills i les filles varien en funció de la
composició social i educativa de la llar.
Sovint les famílies més vulnerables es
troben amb obstacles que n’afecten la
seva vinculació (engagement) i, de retruc,
les trajectòries acadèmiques dels seus

fills i filles. Cal trobar vies empàtiques
(no unidireccionals) per estimular la
seva participació i implicació als centres
educatius i el suport escolar a casa.
Per altra banda, l’educació no formal
és un dels àmbits educatius en què més
incidència tenen encara les desigualtats
d’accés tot i constituir un àmbit
privilegiat de provisió d’oportunitats
educatives. Cal millorar-ne l’equitat
i evitar que reprodueixi les mateixes
desigualtats educatives presents en
l’àmbit de l’educació formal.

Ω El finançament de l’educació

En un context de baixa inversió
pública i de retallades es fa més difícil
combatre les desigualtats escolars. Des
del 2010, el pressupost del Departament
d’Ensenyament s’ha rebaixat més d’un
13%. –segons CCOO, i està per sota de
la inversió al conjunt de l’Estat i a la
UE. Situació especialment preocupant
tenint en compte que el nostre sistema
educatiu és un dels que més ha crescut
els darrers anys en nombre d’alumnes
i també en complexitat socioeducativa,
principalment per l’efecte dels fluxos
migratoris.
El context suara dibuixat ens porta a
concloure que millorar els processos
educatius escolars i, fins i tot, les
condicions pedagògiques i organitzatives
de les escoles és necessari, però no
suficient. La millora de l’excel·lència
del nostre sistema educatiu passa per
una millora en termes d’equitat que
introdueixi un equilibri en aquestes
tendències polaritzadores. Ara més que
mai, el disseny de polítiques educatives
ha de fer-se en clau social i no solament
escolar.
Bea Ballestín
Sociòloga i antropòloga.
Professora de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
5

El sistema educatiu. Present i futur

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA TARDOR-HIVERN 2013 DEBAT JUVENIL

REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA TARDOR-HIVERN 2013 DEBAT JUVENIL

El sistema educatiu. Present i futur

Què ens hi estem jugant?
El futur sembla poc prometedor, però, es pot afirmar que
l’educació es troba en una cruïlla. Cap a on pot anar?

A

vui ens cal ser conscients que
estem immersos en molt de
soroll, que l’anomenada crisi
de l’educació s’inscriu també
en un context de profunda crisi i malestar
humà: un medi ambient fet malbé, més
desigualtats, més inseguretats i, amb tot
això, una creixent xenofòbia, l’alienació
d’algunes, o moltes, institucions
democràtiques i públiques.
Estem en un context en el qual el
futur sembla poc prometedor. Però,
a desgrat de tot, es pot afirmar que
l’educació, més que en crisi, es troba en
una cruïlla. Cap a on pot anar?
El tema és alhora molt complex i molt
simple, però per poder-lo analitzar ens cal
tenir informació precisa i clara.

Dues visions antagòniques

A les acaballes del segle xx, a escala
internacional es produïren grans debats
sobre com hauria de ser l’educació del
nou segle, el xxi.
En aquest context destaquen dues obres
fonamentals:
• Prioritats i estratègies per a l’educació,
del Banc Mundial.
• L’educació amaga un tresor, de la
UNESCO.
Miguel Soler Roca, mestre uruguaiàcatalà, compara aquests dos documents
perquè ambdós provenen del camp
internacional, estan dirigits als
responsables dels sistemes educatius i

estan cridats a tenir una considerable
influència en el futur de l’educació.
Em limitaré a destacar alguns
aspectes de la posició del Banc Mundial,
ja que són els que estan dominant avui
el panorama internacional. A la posició
de la UNESCO, que és més coneguda,
només hi faré alguna referència.
Diu el BM: “Les prioritats educatives
s’han d’establir tenint en compte els
resultats utilitzant anàlisis econòmiques,

“L’educació no és es·
mentada pel Banc com
un dret, ni com a font
de desenvolupament
i de realització de la
persona, sinó com a
inversió”
establint normes i mesurant els resultats
a través de l’avaluació de l’aprenentatge”.
El BM considera que l’educació ha
de ser rendible. La taxa de rendibilitat
en educació, diu, “s’expressa com a
rendiment anual. La contribució de
l’educació es pot calcular pel seu efecte
en la productivitat. Aquesta mesura es
coneix com la taxa de rendibilitat social
de la inversió en educació”.
L’obra del BM es mou pràcticament
en una sola dimensió axiològica:
l’economicista. L’educació és una
inversió, té un cost, produeix rendiments
mesurables. A l’hora d’establir els
pressupostos del sector és forçós
definir prioritats i estratègies que no
contradiguin les lleis del mercat per a les
quals la relació entre l’oferta i la demanda
és la gran reguladora de tot servei.
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El Banc ho diu amb totes les lletres en
tractar d’argumentar a favor del caràcter
privat dels centres docents, els quals
considera que són veritables empreses:
“Aquesta tendència es deu a una
perspectiva de l’educació més orientada
al mercat, en què els consumidors (pares
i alumnes) trien entre els proveïdors
(escoles i institucions)”.
L’educació no és esmentada pel
Banc com un dret, ni com a font de
desenvolupament i de realització de la
persona, sinó com a inversió, com a via
de constitució del capital humà necessari
per al creixement econòmic.
La UNESCO se situa entre els que
creuen que s’ha de garantir un cert estat del
benestar, considerat com a obsolet pels qui
preconitzen l’organització neoconservadora
de la convivència humana.
El document de la UNESCO considera que “la finalitat principal de l’educació
és el ple desenvolupament de l’ésser
humà en la seva dimensió social”.
“El dret a l’educació ha de poder
ser gaudit en totes les etapes de la vida.
Aquesta noció representa la clau per entrar
al segle XXI, i el requisit fonamental
per a un domini cada cop més gran dels
ritmes i temps de l’ésser humà que supera
amb molt la necessitat d’adaptar-se als
imperatius del món del treball.”
La Comissió de la UNESCO analitza
els múltiples vincles que existeixen entre
les institucions educatives i el seu entorn
i s’ocupa del paper de la família, de la
comunitat, dels mitjans de comunicació,
del món del treball, en la constitució de
la personalitat. Però la seva preocupació
última és l’ésser humà, el seu dret a
créixer i a ser feliç i protagonista en els
seus processos educatius.
Una nova concepció més àmplia de
l’educació hauria de portar a cada persona
a descobrir, despertar i incrementar les
seves possibilitats creatives, actualitzant
així el tresor amagat en cada un de
nosaltres.
Això suposa transcendir una visió
purament instrumental de l’educació

percebuda com la via obligada per obtenir
determinats resultats, per considerar la
seva funció en tota la seva plenitud. És
l’educació entesa com la realització de la
persona que, tota ella, “aprèn a ser” una
educació que “constitueix un bé col·lectiu
que no es pot regular mitjançant el
simple funcionament del mercat”.
L’educació, per a la Comissió de la
UNESCO, s’ha d’estructurar al voltant de

“L’educació, per a la
Comissió de la UNES·
CO, s’ha d’estructurar
al voltant de quatre
aprenentatges: apren·
dre a conèixer, apren·
dre a fer, aprendre a
viure junts i aprendre
a ser”
quatre aprenentatges que en el transcurs
de la vida seran per a cada persona, en
cert sentit, els pilars del coneixement:
aprendre a conèixer, aprendre a fer,
aprendre a viure junts i aprendre a ser.

Un darrer element a destacar:
El Banc argumenta que “l’augment de
la despesa pública en educació no és
necessari en molts casos a causa de
les enormes possibilitats d’augmentar
l’eficiència amb el nivell de despeses
actual”.
La Comissió de la UNESCO diu:
“Donades les limitacions financeres,
és obligat assignar els recursos en la
millor forma possible per tal de conciliar
quantitat i pertinència, equitat i qualitat”.
Però també afegeix: “l’estat ha d’assumir
una sèrie de responsabilitats envers la
societat en la mesura que l’educació
constitueix un bé de caràcter col·lectiu”
i per concloure estima que s’han
d’augmentar en primer lloc els recursos
públics dedicats al sector de l’educació.
Els valors en joc són antagònics.
I tornant a Miquel Soler i la seva
preocupació, diu: “És urgent, en interès
dels pobles, prosseguir el debat. És
imperatiu que les associacions que
agrupen els educadors es recolzin en
l’aparició d’aquestes dues obres per
aclarir les seves idees i, un cop més,
prendre partit i ratificar, així, la seva
vocació d’avantguardes de l’obstinació de
la Humanitat per educar”.
Irene Balaguer
Presidenta Associació de Mestres
Rosa Sensat.
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Com educar?

Eduquem amb el que som i apropiantnos del que considerem valuós. El lloc
on la personalitat i el valor es troben, és
l’exemple. Eduquem amb els models que
els joves consideren dignes d’emulació.

Com eduquem?

La resposta és molt senzilla: amb
l’exemple. Eduquem amb el que som:
amb els nostres estats d’ànim, les nostres
conviccions, el nostre entusiasme, etc.
Per aquesta raó, per conèixer l’educació
efectiva d’un país, cal desvetllar els seus
models de conducta.
Això té unes implicacions molt
significatives per l’escola que intentaré
resumir. L’extensió de l’educació ha
produït dos fenòmens imprevistos:
la transferència de la responsabilitat
educativa de les famílies als centres
educatius i l’emergència de l’adolescència
com un grup reticent amb els mecanismes
tradicionals de l’exemplarització. Tots
sabem que molt sovint els adolescents es
mostren més receptius als seus models
intrageneracionals que als consells
familiars. Ens enfrontem a una curiosa
paradoxa: la nostra societat és cada vegada
més complexa i, per això, l’educació formal
és cada vegada més important, però hem
creat un grup social, el dels adolescents,
que és bombardejat contínuament per
estímuls i models que no tenen gaire a
veure amb l’escola.
És obvi que la transmissió
d’informació entre les diferents
generacions ha perdut rellevància
educadora. Les persones grans, que a les
societats tradicionals posseïen un gran
capital de saviesa pràctica, ja no entenen
el món dels joves i, en conseqüència, ja no
els poden oferir els seus exemples.

Educació i valors?

A la LOGSE es parlava, ingènuament, de
“potenciar totes les capacitats del nen”.
Això és del tot impossible. L’infant per
natura està capacitat tan per ser sincer
com mentider; altruista com egoista,
etc. Educar és exactament fer el contrari
d’allò que proposava la LOGSE. És triar
entre les potencialitats del nen i la nena,
les que considerem més dignes de ser
desenvolupades. I per fer aquesta tria ens
hem d’orientar per alguna cosa que no
es troba a la natura de l’infant, sinó en
els valors que considerem més nobles.
En definitiva, educar vol dir afavorir el
8

creixement d’algunes potencialitats i
inhibir-ne d’altres.
Això ho podem fer amb l’infant, però
ja no és evident que ho puguem fer amb
l’adolescent. L’adolescent tria els seus
propis models de conducta, i a la seva
tria hi ha sempre implícit el risc d’un
trencament radical amb els seus models
d’infantesa. La possibilitat de fer una
transició no traumàtica entre la infantesa
i la joventut depèn, en gran part, del valor
dels models referencials de comportament
que l’escola els proporciona. El repte no
és gens fàcil perquè l’escola d’una societat
multicultural ha de competir amb una
pluralitat de models divergents. El pot
assumir? Està l’escola en condicions
d’oferir als alumnes models referencials
amb capacitat per orientar la seva
conducta? No estic parlant de valors, sinó
d’exemples. Està l’escola en condicions
de mostrar els seus millors alumnes com
a exemples dignes de ser emulat per la
resta? I són conscients els professors que,
tant si ho volen com si no, són exemples
de comportament (positiu o negatiu,
això dependrà dels casos) pels seus
alumnes? Està cada escola en condicions
de mostrar-se a ella mateixa com una
institució exemplar? Si més no, una cosa
hauríem de tenir clara: els resultats d’una
escola no es troben en els expedients
acadèmics dels seus alumnes, sinó en el
seu comportament.

“Els resultats d’una
escola no es troben
en els expedients
acadèmics dels
seus alumnes, sinó
en el seu compor·
tament”

Som moderns

Se’m fa evident que la nostra escola
té dificultats serioses per educar en
l’exemple, que és la clau de volta d’una
educació republicana. Per això intenta
educar en valors. Però com que també
és difícil trobar valors forts capaços de
guanyar el consens d’unes famílies cada
vegada més heterogènies, intenta trobar
succedanis.
Avui el succedani de valor amb més
prestigi és, sense cap dubte, la innovació.
Hem assumit com una veritat autoevident
l’equivalència entre bondat i innovació i
mirem amb molta suspicàcia la transmissió.
Ja no ens preocupa que ens diguin que les
nostres idees pedagògiques són polèmiques,
sinó que ens diguin que són velles. És una
actitud còmoda perquè delega l’avaluació de
l’acció educativa sine die.
Gregorio Luri
Mestre, llicenciat en pedagogia i doctor
en filosofia.
9
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LA LOMCE :
Ω La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa) és una agosarada aposta per recuperar el control
del currículum i aconseguir que des del Ministeri d’Educació
es determini què i com han d’aprendre tots els alumnes de
l’Estat. Les avaluacions esdevenen, doncs, eines d’aquest control.
Avaluar per controlar

L’avaluació educativa no és un
procediment neutre i objectiu per si
mateix. Pot tenir finalitats molt diverses,
fins i tot contradictòries entre si. El
Ministeri ha optat per un model avaluatiu
que mesurarà els resultats de cada centre
i els farà públics a través de rànquings,
tal com ja s’està fent a la Comunitat de
Madrid en els darrers anys.
Encara que aquesta opció es
presenti com una mesura que facilita
a les famílies la lliure elecció d’escola,
fàcilment pot degenerar en una
competència desigual entre centres.
Els de bons resultats ho tindran més
fàcil per atreure els millors alumnes,
mentre que els de mals resultats estaran
condemnats a quedar-se els alumnes
amb més mancances socials i culturals.
Si els recursos es distribueixen en funció
de l’“èxit” de cada centre, els de mals
resultats cada vegada estaran en pitjors
condicions per sortir del pou del fracàs.
Per altra banda, com que els
rànquings es basaran en els resultats de
les proves externes, els centres es veuran
obligats a treballar prioritàriament per
a obtenir bons resultats, marginant
tot allò que no s’avaluï. Encara que la
LOMCE parla d’augmentar l’autonomia
dels centres, el que fa és substituir el
control a través de la normativa per un
altre d’indirecte, en què l’Administració
disposa d’un comandament a distància
que és l’avaluació externa. Així pretén
teledirigir allò que s’ensenya i s’aprèn
cada dia a totes les aules del sistema
educatiu.
10
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Avaluar per centralitzar

A més de controlar els centres, la LOMCE
busca centralitzar el currículum estatal,
com en èpoques passades, quan a Olot
s’ensenyava el mateix que a Ceuta o a
La Gomera. El Ministeri es reserva el
disseny de les proves externes, mentre
que les autonomies es converteixen en
simples executores de les qüestions
materials. Des de Madrid es vol dirigir el
conjunt del sistema educatiu de l’Estat,
entès com un únic sistema, que només
admet petites diferències “regionals”.

“A més de controlar
els centres, la LOMCE Avaluar per seleccionar
busca centralitzar el
La llei converteix el sistema educatiu
en una carrera d’obstacles, en què
currículum estatal”

l’alumne ha d’anar superant proves
selectives per passar d’una etapa a
l’altra. A tercer d’educació primària, una
prova, l’única que el Ministeri “cedeix”

AVALUACIÓ O DEVALUACIÓ
DEL SISTEMA EDUCATIU?
a les autonomies, fa la diagnosi de cada
alumne. A final de l’educació primària
una prova dissenyada pel Ministeri no
té efectes per a l’alumne, però servirà
per publicar rànquings de centres. En
acabar l’ESO, una altra prova comptarà
un 30% per determinar si l’alumne
aprova l’ESO i si ha de fer formació
professional o batxillerat. Finalment, en
acabar el batxillerat, l’alumne n’haurà
de superar una altra, que comptarà un
40% per obtenir el títol i accedir a la
Universitat. Desapareixen les PAU, però
cada facultat podrà seleccionar l’alumnat
que hi vulgui accedir.

L’argument de la millora
de resultats

La LOMCE insisteix que la millora
del sistema ha de venir de les proves

estandarditzades externes i les
presenta com una gran novetat. Però
la Llei Orgànica d’Educació (LOE)
ja en va establir dues: les Generals
de Diagnòstic, que s’han aplicat
periòdicament a mostres d’alumnes i
centres de tot l’Estat, amb la finalitat
que cada comunitat autònoma pogués
conèixer la seva situació en relació
amb les altres autonomies; i les de
Diagnòstic, que en els darrers anys
han realitzat tots els alumnes que
han finalitzat el quart curs d’educació
primària, i el segon d’ESO.
En el cas de Catalunya i, d’acord
amb la LEC, s’han vingut fent
“avaluacions de competències i
coneixements bàsics” al final de
l’educació primària i al final de
l’educació secundària obligatòria. Es

tracta també d’avaluacions externes
i estandarditzades que tenen per
objectiu detectar els punts forts i els
punts febles del conjunt del sistema
i subministrar informació fiable, als
centres i a les famílies que els faciliti
les decisions de millora. Es tracta d’un
model que pot requerir ajustaments,
però que no cal canviar, perquè la
majoria de competències educatives,
en especial les que permeten l’adopció
de mesures educatives properes als
centres, estan en mans del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. I és això el que la LOMCE ara
pot “devaluar”.
Joan Mateo
President del Consell Superior
d’Avaluació

Arriba el final de curs sense que els i les alumnes
de sisè de l’escola Turó del Cargol hagin fet les
proves de competències bàsiques

F

inalment, els i les alumnes de sisè de primària
de l’escola Turó del Cargol de Barcelona, que el
passat mes de maig van boicotejar les proves
de competències bàsiques com a protesta
per les retallades, no han fet els exàmens.
El Departament d’Educació va confirmar a
l’escola que no obligaria a realitzar les proves per “no
estressar els nens” la darrera setmana de curs.
El passat mes de maig, la majoria de pares i mares
de sisè (23 de 25 alumnes de la classe) d’aquesta escola
barcelonina van decidir no presentar els nens i nenes a
les proves de competències bàsiques que fa cada any el
Departament als alumnes del darrer curs de primària de tot
Catalunya. Els pares i mares de sisè del Turó del Cargol van
explicar la seva negativa com una protesta i van qualificar
la prova de “pantomima” sense valor acadèmic i de validesa

“dubtosa”, i també que suposava un alt cost econòmic
difícilment justificable en un context de retallades.
Malgrat la insistència del Departament, un mes
després, en la necessitat de fer els exàmens, els pares i
mares van persistir en la seva postura i el dia 18 de juny,
en què estava anunciada la segona convocatòria, els nens
i nenes, un cop més, no es van presentar. Les famílies,
amb el suport de l’AMPA, van organitzar mobilitzacions
per l’endemà, el dia 19 al matí, però, davant l’anunci
del Departament que desistia en el seu propòsit, es van
limitar a denunciar les retallades que continua patint
l’escola pública i que deterioren greument la qualitat de
l’ensenyament.
Pares i mares de sisè curs
de l’Escola Turó del Cargol
11
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La Llei Wert
i la llengua
catalana

D

es dels anys 80 del segle
passat, a Catalunya hi ha
hagut un consens polític i
social amplíssim a l’hora
de considerar el català la
llengua primera (principal, de referència,
en podríem dir) del sistema educatiu. I
ara, més que mai, s’ha de recordar que és
un model sorgit d’una decisió democràtica
del nostre Parlament. D’entrada, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya de 1979 havia
establert el català com a llengua pròpia i
oficial (en aquest segon cas conjuntament
amb el castellà). Per aconseguir anivellar
la situació de les dues llengües oficials,
el 1983 s’aprovà la Llei de normalització
lingüística, en la qual es tenia present que
la situació de la llengua catalana, a tots
els nivells, era clarament i indiscutible
inferior al castellà (es parla concretament
de situació precària, fent servir el terme
que apareix al preàmbul de l’esmentada
Llei). Per això, es va fer del català la llengua
pròpia, primera podríem dir-ne, d’alguns
àmbits públics: toponímia, administració
pública de Catalunya, mitjans de
comunicació de titularitat pública (catalana)
i ensenyament no universitari. Amb trenta
anys d’experiència, per tant, aquest model
ha aconseguit que la immensa majoria
de la població que ha passat pel sistema
educatiu hagi tingut el dret a conèixer les
dues llengües oficials del país.
Doncs bé, malgrat això, una de les
constants de l’anomenada Llei Wert,
la Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa, és la insistència de
l’augment de la presència de la llengua
castellana al sistema educatiu (amb un
redactat que, encara que no es digui, està
pensat expressament per a Catalunya),
que es basa, encara que tampoc no
es digui, en la sentència del 2010 del
Tribunal Constitucional contra l’Estatut
d’Autonomia, segons la qual el català no
pot ser l’única llengua vehicular del sistema
educatiu a Catalunya i que cal avançar en
l’equiparació de la presència del català i del
castellà com a llengües vehiculars.
És cert, però, que hi ha hagut canvis
importants –i positius per al català– des
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de les primeres versions de la Llei Wert
a l’actual. Abans, el català passava a ser
la quarta llengua de l’ensenyament, per
darrere del castellà i la primera i la segona
llengua estrangera. De fet, aquest canvi
podia provocar que un alumne obtingués
el títol de secundària o de batxillerat sense
examinar-se de català en les noves proves
que volia establir Wert per poder superar
aquestes etapes educatives, ja que els
alumnes s’havien d’examinar d’una de
les assignatures d’especialitat i, per tant,
podrien no escollir el català. Per sort, en
successius esborranys de la Llei aquests
aspectes han desaparegut i el català (i les
altres llengües oficials diferents del castellà)
té la mateixa consideració que el castellà.
Ara bé, s’han mantingut diversos punts
en el redactat de la Llei que atempten
directament a la situació del català en el
sistema educatiu. Són propostes que, si
es fessin llei, qüestionarien seriosament
el paper del català com a llengua
usada normalment com a vehicular en
l’ensenyament. De fet, obre les portes a un
ensenyament on la presència de la llengua
castellana com a vehicular sigui molt més
gran que la que és actualment i pot arribar
a fer crear centres (privats en aquest cas)
on la llengua d’instrucció sigui bàsicament
el castellà. La Llei, a més, ens recorda en
diversos punts que hi ha una llengua de la
qual pot estar exempt un alumne: la llengua
cooficial (que no és el castellà, és clar, que
és l’oficial). Això sí, segons la normativa
autonòmica corresponent. Tot plegat molt
preocupant perquè ataca la línia de flotació
d’un sistema educatiu que ha garantit la
igualtat d’oportunitats lingüístiques per
a tot l’alumnat, independentment de la
llengua d’origen, que ha garantit la cohesió
social. En definitiva, una Llei que vol
torpedinar l’únic àmbit de la nostra societat
en què el català és la primera llengua,
l’únic àmbit que dóna a molts ciutadans la
possibilitat d’aprendre i usar la llengua del
país.
Pere Mayans
Cap del Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics
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LA MERITOCRÀCIA
ÉS UNA FAL·LÀCIA

Ω Partint d’un diagnòstic esbiaixat, no té res d’estrany que la proposta que conté la LOMCE deixi de banda els problemes principals del sistema educatiu per fer una aposta profundament ideològica i classista.

D

Del logos
al mite
La màquina del temps
de la LOMCE

La nova llei d’educació impulsada
pel Partit Popular té molts
aspectes negatius. Un dels més
lamentables, i del que menys
se’n parla, és la supressió de la
filosofia dels plans d’estudis.
Aquesta supressió va de la mà de
la reimplantació de la religió com a
assignatura avaluable. L’essència
del canvi és molt clara: una escola
que no ensenyi a pensar, una
escola que serveixi per aprendre
a treballar i a obeir, és a dir, una
escola que reprodueixi fidelment
les injustícies socials i que eviti
la promoció dels sectors més
desafavorits de la societat.
La LOMCE és un viatge al
passat en la màquina del temps
de la ultradreta, un viatge directe
al franquisme, a la Inquisició i
l’obscurantisme. Llàstima que no
arribi a la Grècia clàssica.
Àlex Castillo
President de FaPaC Catalunya

eia H. Gardner, el profeta de
les intel·ligències múltiples,
que “el repartiment de les
intel·ligències és injust” i
que depèn fonamentalment
de “saber triar els pares”! Ho diu Gardner
i ho corroboren totes les estadístiques
des que se’n fan: els resultats escolars
depenen de manera molt significativa del
nivell socioeconòmic i cultural dels pares.
Dit d’una altra manera: el fracàs escolar
s’acarnissa amb els estudiants de famílies
pobres i amb poc capital cultural, mentre
que és excepcional entre els estudiants de
famílies instruïdes i benestants. Alguns
científics al servei dels poderosos han
volgut vestir aquesta certesa de mal pair,
esforçant-se a demostrar que els pobres
no és que fracassin perquè són pobres,
sinó perquè són menys intel·ligents,
tenen menys capacitats i, a més, no
s’esforcen ni treballen prou. D’això en
diuen meritocràcia, mot que podríem
traduir per “tothom acaba arribant al
lloc que s’ha proposat; tot és qüestió
de mèrits personals” (o bé: qualsevol
pelacanyes podria arribar a ser president
del govern si és prou intel·ligent i treballa
esforçadament, tot i que tenim prou
evidència que això no va ben bé així!).
La Llei per a la millora de la qualitat de
l’educació participa d’aquesta creença, més
que falsa, repugnant. La llei vindria a dir
que el sistema educatiu hi és per mesurar
i certificar els mèrits de cadascú, de
manera imparcial, com un àrbitre, donant
per fet que absolutament tot depèn només
dels alumnes, i d’aquí tota aquesta retòrica
de la cultura de l’esforç, de l’excel·lència i
dels talents individuals...
Però resulta que no, que el sistema
educatiu, les escoles i instituts, el
professorat i les matèries escolars, amb
tot l’esforç econòmic que suposen, no hi

són només per fer d’àrbitres, sinó que
hi són fonamentalment per ajudar tots i
cadascun dels nois i noies a fer-se grans,
és a dir, capaços de governar la seva vida,
de ser lliures i autònoms, d’inserir-se
en la societat (a través del treball, de les
relacions socials, del consum...) i capaços

“El sistema educatiu
també ha de tractar
diferenciadament
cadascun dels alum·
nes simplement per
fer possible la igualtat
real d’oportunitats”
també de participar activament en la vida
col·lectiva com a ciutadans de ple dret.
Hi són per ajudar especialment aquells
que han tingut la mala sort de néixer en

famílies pobres o poc instruïdes (perquè
ningú hauria de ser culpable d’haver
nascut en “la família equivocada”); hi són
per corregir, en la mesura del possible, les
desigualtats de partida i també, òbviament,
per estimular les intel·ligències de
cadascú. Semblantment al que passa
en el sistema sanitari (que és universal,
però seria absurd que reservés el mateix
pressupost per a tothom, tant si té un
càncer com una grip), el sistema educatiu
també ha de tractar diferenciadament
cadascun dels alumnes simplement per
fer possible la igualtat real d’oportunitats.
I això és el que es carrega la llei
promoguda pel ministre Wert. Però no
ens enganyéssim: és una aspiració que
defensen també molts catalans, que
veuen l’educació com un producte més
d’un mercat que tindria diverses ofertes,
que cada família compraria en funció de
la seva capacitat adquisitiva, de manera
que els centres educatius no serien ja
espais per aprendre allò que la societat
considera imprescindible, per aprendre
també a conviure, sinó que passarien a
ser establiments especialitzats en algun
tipus de persones: uns, les més riques i
excelses; d’altres, encara podrien mantenir
una representació força fidedigna de tots
els sectors socials (sobretot en els pobles);
i uns tercers recollirien les sobres. La
pregunta és si aquesta és la societat que
volem i en la qual ens agradaria viure...
Xavier Besalú
Pedagog
Universitat de Girona (UdG)
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Classe de religió; els límits
entre el saber i el creure

L

a Ley Orgànica para la Mejora
de la Calidad Educativa,
coneguda erròniament
com a llei Wert perquè el
conjunt del govern espanyol
aplaudeix el text d’aquesta
reforma educativa, ha aixecat polseguera.
La recuperació de la classe de religió com
assignatura avaluable per a la selectivitat i
computable per a la concessió de beques,
n’ha estat una de les més destacables.
Aquesta novetat, que recupera la posició
de la religió a l’escola amb anterioritat
a l’any 1990, suposa un clar retrocés
ideològic en la forma de concebre el
nostre sistema educatiu i un cop de
destral al principi de laïcitat.
L’argument que esgrimeixen els
bisbes espanyols de la Conferència

Episcopal, principals actors en la
incorporació d’aquesta modificació que
recupera la religió com assignatura
fonamental, és la necessitat d’impartir
uns coneixements que consideren
imprescindibles per entendre la
història, l’art, la filosofia o la literatura
de la nostra societat. I fins aquí
podríem compartir una part de la
reivindicació, aquella que considera la

“Imposar una moral
que hagi de prevaldre
per sobre de tota la
resta és, simplement,
adoctrinament”
religió com a fet social i que, aquest, és
indestriable de la nostra història com a
país. Però quan Rouco Varela, al mateix
temps, justifica l’existència de la crisi
que patim perquè ens hem allunyat
de Déu, l’argument del conèixer dóna
peu, perillosament, a l’exigència de fer
creure als i les joves que fa anys han
desertat del catolicisme.
¿Entenem la religió com una
assignatura que ha de promoure la fe
catòlica del jove, l’espiritualitat derivada
d’una revelació i d’uns dogmes o
l’adequació moral de la seva conducta
a la doctrina emanada des del Vaticà?
O, al contrari, ¿entenem la religió com
una matèria on el fet religiós, com a
part de l’explicació social que emana
d’una creença transmesa de pares a fills
que, inevitablement, ha influït en l’art,
la història i la política, i pensem que
l’espiritualitat és una dimensió de l’ésser
humà lliure?
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El saber i el coneixement són
objectius que cal perseguir des de l’acció
educativa. També la formació en eines,
capacitats i habilitats de l’individu. Però
que l’escola faci creure en una doctrina
ideològica o confessional determinada,
és objectiu de la nostra acció educativa
pública? Hem de fer que l’escola
pagada per tots estigui al servei d’una
cosmogonia que fuig de la racionalitat,
la pluralitat i la ciència i que s’encomana
a la creença i al dogma?
Parlar de valors i de moral a l’escola
hauria de ser sinònim d’ètica ciutadana,
compartida i universal. De respecte i
de tolerància. De diàleg i de debat. Que
allò que considerem com a virtut, ho
sigui per a tots els ciutadans, professin
la confessió que professin, o no en
professin cap. Però imposar una moral
que hagi de prevaldre per sobre de tota
la resta és, simplement, adoctrinament.
L’aposta per una escola laica, no
s’oposa a l’espiritualitat, ni a la moral,
ni a la poesia. Que la religió s’apropiï i
monopolitzi el debat de l’espiritualitat
és una exclusió implícita d’opcions
de consciència no teistes. Cal posseir
una determinada fe per a ser bona
persona? Per a practicar la virtut? Per a
ser solidari? Per a respectar l’altre? Per
a comprometre’s socialment? De fet,
alguns credos són del tot incompatibles
amb la pràctica de les virtuts
ciutadanes...
Si entenem la religió com a fe,
voldrà dir que la moral que preval
és aquella fixada per la fe (només la
pròpia, excloent la de l’altre) i que no
accepta fixar per a l’esfera pública, unes
normes morals que emanin dels poders
democràtics, sinó que només acceptarà
com a vàlids aquells que provenen de
la moral que la religió imposi. Estarem
negant la possibilitat d’esdevenir

ciutadans responsables, compromesos i
ètics, des d’opcions de consciència que
no siguin la d’un mateix.
Si entenem la religió com un fet
social que cal conèixer, i cal, la història
ha d’incorporar-la amb neutralitat,
la filosofia s’haurà d’explicar des de
les seves múltiples arestes que es
van configurar per la persistent acció
de la religió en contra de la ciència
i el progrés, i l’art ens dibuixarà les
paràboles que servien el poder religiós

per a comunicar al poble una moral
col·lectiva i unes tradicions mil·lenàries
de les quals encara en som dipositaris.
En definitiva, la religió, com a
indiscutible realitat de la nostra societat,
ha deixat profundes empremtes que
tenim l’obligació de conèixer, però no de
professar o compartir.
Oriol Illa
Director de la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia
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Atenció a la
diversitat en
l’educació

La incorporació de l’atenció a la
diversitat cultural a l’educació formal i
no formal hauria de ser una dimensió
essencial en el treball quotidià. Cal
allunyar-se ja d’alguns plantejaments on
la diversitat es tracta només en accions
puntuals durant el calendari escolar o
es limita a propostes de sensibilització
o setmanes interculturals, on sovint es
posen més de manifest les diferències
i els estereotips culturals, per exemple,
destacant només les aportacions
culinàries o posant en primer pla
aspectes artístics folklòrics de les famílies

Ω Entenem la diversitat com les diferències i similituds que existeixen entre les persones, tant
pel que fa a la seva dimensió col·lectiva (creences, conviccions, factors socioeconòmics, entorn,
origen cultural, llengua...), com en la individual
(aparença física, experiències personals, motivacions, actituds, coneixements, habilitats, percepcions...). Partint d’aquesta definició d’entrada podem afirmar que no existeix cap comunitat que
sigui internament homogènia, que la pluralitat
d’identitats caracteritza les persones i els grups
socials i que la diversitat és un fet intrínsec –i desitjable– de les societats humanes.

E

n aquest article abordarem les diferències d’ordre social
i cultural, ja que aquesta diversitat es considera moltes
vegades com a font de tensions o conflictes entre grups
humans que conviuen en un territori.
Una part de diversitat cultural a Catalunya es deu a la
coexistència en el territori de 176 nacionalitats, gairebé 300 llengües
i més de 13 comunitats religioses1, homes i dones diversos que
interactuen en els diferents estrats socials. Per aquest motiu és
important que des dels diferents àmbits de socialització es treballi
per educar en la diversitat per tal que tothom es pugui sentir part
d’una mateixa societat.
L’escola i els diversos agents educatius no formals (associacions,
escoles de lleure...) són claus en aquest procés educatiu de la
ciutadania; mitjançant l’educació es transmeten coneixements,
valors, formes de pensar, sentir i actuar. Des de l’educació, doncs,
cal afrontar aquesta realitat diversa, no només pel canvi del perfil
de joves degut a les migracions i pel deure d’integrar els canvis
veloços de la globalització en el seu projecte educatiu, sinó també
per a formar persones en competències interculturals per a què
siguin capaces de viure en un entorn plural i extreure-hi la màxima
riquesa.
“Guia de recomanacions sobre gestió de la diversitat a les empreses i d’altres
organitzacions”, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Familiar.
Setembre 2010

1
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de la gent jove d’origen migrant, en lloc
de treballar allò que tenim en comú.
L’escola i els diferents agents de
l’educació no formal, en tant que agents
de socialització claus, han de ser,
doncs, inclusius i han de reconèixer la
diversitat de totes les persones des d’un
pla d’igualtat. Aquesta diversitat s’ha de
tractar com un fet intrínsec, i deixar de
magnificar algunes diferències de les
minories ètniques nacionals. L’educació
intercultural inclusiva, per tant, és
aquella que contribueix a una actitud
d’indiferència cap a les minories ètniques

“S’han de tractar les
diferències culturals
amb una certa indife·
rència i apostar per
un sentiment de per·
tinència a un destí
comú”
i nacionals, en el sentit que es conceben
dins d’uns paràmetres de normalitat de
la diversitat. El resultat d’una educació
inclusiva i intercultural ha de ser
ciutadans i ciutadanes conscients dels
valors i les identitats que es comparteixen
des de la pluralitat de les comunitats
d’origen.
Per a arribar a una incorporació
positiva de l’atenció a la diversitat a
l’educació, ja sigui en l’àmbit formal com
en el no formal, és necessari superar
alguns obstacles:
El nostre etnocentrisme: la certesa
que les nostres creences, les formes
de pensar pròpies i del nostre grup
sociocultural, són les úniques valides
o les més valuoses i que, per això, és
convenient que les adopti la resta. Aquest
etnocentrisme es mostra també a l’escola,
on aflora una concepció hegemònica del
saber, malgrat que hi hagi una crida a
l’obertura cultural i un esforç d’integració
de la població diversa, sobretot la
migrant. Sovint el reconeixement
del dret a la diferència i el valor de la
diversitat porta a actituds i actuacions
que destacant les diferències culturals,
classifiquen els sabers en un ordre
jeràrquic, que encara que no s’expressi
explícitament, es troba implícit en els

discursos i les pràctiques, i emmascaren
també d’aquesta manera les desigualtats
socials.
La paradoxa d’haver de concebre
i viure simultàniament la unitat i la
pluralitat humana origina la dificultat
d’imaginar una societat intercultural.
Sovint defensem els nostres valors
considerant-los universals i resultants
de l’evolució humana. Des d’aquesta
concepció el tractament de la diversitat no
és viable; ja que ni entenem ni valorem
els valors de les minories culturals, tan
sols tolerem els seus “costums”.
Si creiem realment que la democràcia
es basa justament en el principi de
la pluralitat, hem de superar aquests
obstacles en el plantejament de la gestió
de la diversitat. Però cal una implicació
de tots els actors socials.
Com poden l’escola i els diversos
agents de l’educació no formal, conciliar
el respecte a la diversitat d’orígens i
construir una ciutadania amb valors
compartits?
Convindria acollir les pertinences
individuals d’ordre cultural, ètnic i
religiós, sense encasellar la persona
jove en aquestes. Caldria tenir més en
compte el bagatge cultural i personal, les
experiències i els coneixements adquirits,
i no l’ètnia o l’origen nacional (sobretot
quan es tracta d’incorporacions tardanes).
S’han de tractar les diferències culturals
amb una certa indiferència i apostar per
un sentiment de pertinència a un destí
comú en el qual totes les persones podem
contribuir des d’un pla d’igualtat en les
relacions.
La gestió de la diversitat en el món
de l’educació ha d’anar sempre de la mà
d’una orientació pedagògica inclusiva. El
repte no ha de ser destacar les cultures,
les tradicions, sinó partir del principi que
cada cultura, cada tradició contribueix
en una part d’allò que és universal,
sense paternalisme ni jerarquia dels
coneixements, ni dels valors, ni dels
països d’origen. En el nostre context,
cal saber transmetre que el patrimoni
nacional comú català es fonamenta en
aportacions de poblacions múltiples i que
es transformen en el curs de la història,
també amb les influències exteriors i de
les poblacions migrants.
Mawa N’Diaye i Neus Alberich
Equip d’Interculturalitat de l’Agència
Catalana de Joventut
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L’ESCOLTISME I EL GUIATGE,
UNA GRAN EXPERIÈNCIA EDUCATIVA
Ω La gran eina de l’escoltisme i el guiatge català avui en
dia és, sens dubte, la capacitat de fer evolucionar el mètode segons les necessitats socials sense canviar-ne els valors
i l’essència, a diferència de la politització del sistema educatiu del país. Al cau, les coses rutllen amb fluïdesa sense
oblidar-nos de com podem intervenir en allò que més li cal
a la societat. I rutllen perquè des del més menut fins al cap
més experimentat són conscients del compromís social
que implica formar part de l’agrupament.
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L’

educació no formal, en aquest cas l’educació
al cau, fomenta molts aspectes que l’escola
ha oblidat. L’escoltisme promociona homes
i dones singulars, individuals, amb caràcters
diferents, amb principis i valors, amb esperit crític
i amb creences i cultures que de vegades semblen
llunyanes, però que l’ambient i l’espai educatiu del
cau van acostant sense temps establerts i sense ritmes
frenètics.
A l’agrupament no partim d’un currículum que
marca objectius trivials, al cau partim dels interessos
individuals de la persona, de l’infant, treballem per
projectes, per centres d’interès. Sortosament cada dia hi
ha més escoles que intenten treballar d’aquesta manera,
però encara no són la gran majoria.
Treballar a partir d’interessos personals permet
valorar i potenciar les habilitats de cadascú de manera
que ningú se senti avaluat sinó a gust amb allò que
està treballant, i a més potencia l’autoestima i la
seguretat personal. Any rere any veiem com l’interès
d’un sol infant o jove pot esdevenir en el projecte de
tota una unitat, de tot un grup, i de vegades de tot un
agrupament sense haver-lo imposat. Això sí que és
enriquidor!
Les unitats estan formades per grups d’infants o
joves on la diferència d’edat pot arribar a ser de tres
anys. L’educació formal només acostuma a donarte aquest plaer si formes part d’una escola rural, i
qualsevol que en llegeixi una mica s’adonarà dels grans
beneficis que això comporta.
De la mateixa manera, treballar en petit grup
dins d’aquestes unitats ens permet adquirir petites
responsabilitats segons els nostres objectius i
interessos, ens ajuda a tenir un suport directe amb els
membres del grup i fomenta els processos democràtics.
Al cau interactuem amb la natura dia a dia i, per
tant, és fonamental aprendre a respectar-la, aprendre
a tenir-ne cura i aprendre a estimar-la. La natura ens
proporciona moments i espectacles inoblidables i des del
cau ens encarreguem que no s’esborrin de la memòria.
Per a molts escoltes el vincle amb la terra no l’hem
establert des dels locals de les ciutats ni des de les aules
de les escoles sinó des del cim més alt de la carena.

D’altra banda, l’escoltisme i el guiatge sempre han
fomentat un treball d’espiritualitat, de coneixement
personal. A l’escola, sobretot en educació infantil, és
cada vegada més comú sentir a parlar de l’educació
emocional. Tot i així, sembla que quan passes a la
següent etapa deixem aquest tema de banda i ens
centrem en els temes acadèmics. Afortunadament el
cau ens proporciona moments indiscutibles de progrés
personal, moments per pensar en tu mateix i en el què
pots aportar a la societat que t’envolta, moments per

“L’educació no formal, en
aquest cas l’educació al cau,
fomenta molts aspectes que
l’escola ha oblidat”
preguntar-te què vols fer o què no vols fer, en definitiva,
moments per a tu. Moments que són necessaris per a
qualsevol persona i que requereixen un espai adient
que t’engresqui a trobar-te amb tu mateix per poder
anar construint i enriquint la teva personalitat.
L’experimentació i l’aprenentatge significatiu són els
pilars fonamentals del mètode escolta. Som plenament
conscients que aquesta és la millor manera de procurar
que els infants gaudeixin d’una educació enriquidora
i construïda en primera persona on ells n’han de ser
els protagonistes. I sabem que això no és possible si
no existeix la diversitat. La diversitat tractada i entesa
com a punt preferent per valorar diferents opinions, per
conèixer diferents punts de vista i per sorprendre’ns
si ens trobem en discussions inhòspites, per aclarir
opinions. La diversitat real de cada agrupament. I tot,
sempre, amb l’únic objectiu de deixar el món millor del
que l’hem trobat.
Laura Golanó
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge
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Entrevista a:

Ferran Ruiz
FERRAN
RUIZ TARRAGÓ
PRESIDENT
DEL CONSELL
ESCOLAR DE
CATALUNYA

Quina valoració feu de l’actual sistema
educatiu de Catalunya?
L’educació en el seu conjunt és un
assumpte extremament complex que no
voldria caracteritzar amb un mer qualificatiu com excel·lent, bo o millorable,
perquè en la societat actual es tendeix
massa a simplificar temes d’enorme importància i que afecten el treball professional que ningú coneix millor que els que
el realitzen. Jo penso que el que realment
importa és que el sistema educatiu no
sigui estàtic i s’esforci per donar resposta
adequada als reptes que individualment
tenen infants, adolescents i joves i que
col·lectivament tenim com a societat. A
banda del malestar existent per la disminució del volum de recursos dedicats a
l’ensenyament i a altres àmbits socials,
crec que el sistema és estable, funciona
i, a més, hi ha moltíssimes iniciatives
de millora de l’educació que tenen lloc
en els centres educatius, d’una manera
silenciosa però real, i que van a més.
Què es podria fer des del Consell Escolar
de Catalunya per tal de millorar el sistema educatiu català?
La primera missió del Consell Escolar
de Catalunya és dictaminar la normativa
que li tramet el Departament d’Ensenyament, valorar-la i enriquir-la amb el
màxim consens possible dels estaments
representats al Consell, que són una
part molt significativa de les entitats
relacionades amb el món educatiu de
Catalunya. A més, el Consell té la missió
d’estimular el diàleg, la reflexió i la
creació de coneixements que puguin
contribuir a assolir una educació de la
màxima qualitat, plantejant els canvis i
millores que els nostres temps reclamen.
En aquesta línia, l’any passat va tenir lloc
una jornada de reflexió sobre l’impacte i
la contribució de les tecnologies digitals
en l’educació que va comptar amb una
nombrosa participació de la comunitat
educativa. I aquest any toquem un altre
tema important, molt important, que no
és altre que les relacions entre el jovent i
l’educació en la nostra era global.
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Com valoreu la situació actual de la participació de la comunitat educativa? I en
concret de l’alumnat?
Tenim un sistema educatiu que no va ser
dissenyat per mantenir una relació permanent amb la comunitat i que s’esforça
per trobar fórmules que augmentin la
fluïdesa de les relacions entre família i
centre educatiu i entre la institució escolar i l’alumnat. El baix nivell de participació en les eleccions als consells escolar
de centre reflecteix aquest allunyament,
que respon a una tradició de no-participació i, per què no dir-ho, autoritària.
La participació de l’alumnat és en termes

“Sense competènci·
es pròpies, aquest em
temo que és l’objectiu
real de la LOMCE, mai
es podran plantejar i
conduir els assumptes
educatius amb criteris
propis”
històrics un fenomen molt recent. Els
mecanismes escolars de participació de
l’alumnat tenen com a objectiu facilitar una aproximació democràtica en
assumptes relatius a la vida i el funcionament dels centres educatius, amb una
orientació col·lectiva i convivencial. Que
s’hagi establert formalment que l’experiència educativa inclou la participació
de l’alumne, en la qual totes les veus són
importants, és un avenç molt important,
que a vegades no es valora prou i que,
sobretot, cal desenvolupar.
L’escola pública de qualitat perilla?
Penso que l’escola pública no perilla en
absolut mentre Catalunya mantingui les
competències d’autogovern en matèria d’educació, competències que són
centrals i irrenunciables. Sense competències pròpies, aquest em temo que

és l’objectiu real de la LOMCE, mai es
podran plantejar i conduir els assumptes
educatius amb criteris propis.
Com valoreu la LOMCE?
La posició del Consell sobre la LOMCE
després d’analitzar en profunditat el contingut de l’avantprojecte, posició que faig
del tot meva, és rebutjar-lo i proposar
que se’n demani la retirada. El Consell
ja va manifestar el desembre de 2012
el seu rebuig a aquest projecte mitjançant la Declaració en defensa del model
català d’immersió lingüística. Ara l’ha
ampliat a la totalitat del projecte, perquè
el Ministeri d’Educació gairebé elimina
les competències educatives de Catalunya en plantejar una extensa regulació
detallista, destinada a impedir qualsevol
modificació, intrusiva, centralista, de
base ideològica, que desconfia o fins i tot
menysté la tasca del professorat, el qual
per cert, no ha estat convidat a participar
en l’elaboració del projecte. La LOMCE,
sota una disfressa de modernitat, representa una involució de conseqüències
incalculables que mereix el rebuig del
Consell i, m’atreveixo a dir, de tota la
societat catalana.
I la LOMCE amb relació a la participació?
La LOMCE modifica les funcions assignades als consells escolars dels centres
públics i als claustres en el sentit de
reduir considerablement la participació
de la comunitat educativa en el funcionament, la gestió i el govern dels centres.
Penso que cal mantenir la participació
social com un principi del sistema
educatiu i alhora com a factor de democratització que garanteix l’atenció a les
necessitats socials i com a instrument de
qualitat de l’ensenyament. No comparteixo, doncs, les previsions de la LOMCE
en aquest àmbit, com en gairebé cap. Al
meu entendre, la burocràcia ministerial
centralista és incapaç de plantejar un
projecte real d’avenç educatiu.

Aina
Torres
Tècnica de comunicació del CNJC
comunicacio@cnjc.cat

“La LOMCE, sota una
disfressa de moderni·
tat, representa una in·
volució de conseqüèn·
cies incalculables que
mereix el rebuig del
Consell i, m’atreveixo
a dir, de tota la societat
catalana”
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Jaume Aguilar
JAUME
AGUILAR
PORTAVEU DEL Marc
Unitari de la
Comunitat
Educativa
(MUCE)

Quina valoració feu de l’actual sistema
educatiu de Catalunya?
Estadísticament encara no podem valorar
prou bé l’impacte que han tingut les
retallades pressupostaries dels darrers
anys, i en educació –que són processos
llargs– els resultats reals es veuran en els
propers tres o quatre anys. El que sí que
podem afirmar és que fins fa poc el ritme
de millora –resultats PISA– era considerable, ja tenim uns resultats comparables
a la mitjana europea i en la franja alta de
l’estat espanyol. Una altra qüestió és parlar de les dades d’abandonament escolar
prematur, que continuen molt per sobre
de la mitjana europea i que es tradueix
en una manca de formació professional
de molts joves, limitant les possibilitats
inserció laboral. Si en els darrers anys
s’havia fet especial èmfasi en la cohesió
social (increment de l’oferta d’escoles
Bressol, sisena hora a l’escola pública,
increment de places d’escolarització pública...), ara moltes d’aquestes mesures
s’han retallat. Les necessàries inversions
en nova edificació estan pràcticament
aturades, i després d’anys d’intents continuem sense un pla de formació professional que engresqui adequadament als
joves i recuperi a molts que van sortir
al món laboral amb pràcticament nul·la
preparació. Les taxes universitàries i
la necessària reorganització de l’oferta
defineixen un panorama que cal millorar
urgentment.
Què es podria fer des de la MUCE per tal
de millorar el sistema educatiu català?
La nostra contribució ha estat permanent
en els darrers 25 anys. El fet de portar un
missatge comú entre totes les organitzacions facilita el diàleg entre les parts enfrontades. Primer, internament, arribar
a seure i a debatre temes que afecten els
diferents sectors (pares i mares, professorat i estudiants). En segon terme,
articular el territori català en una reivindicació plural i constructiva. I en tercer
lloc, articular una opinió potent que sigui
escoltada socialment des de l’escola més
petita, fins al Parlament.
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Com valoreu la situació actual de la participació de la comunitat educativa i, en
concret, de l’alumnat?
Les diferents organitzacions d’estudiants
darrerament han estat força actives tant
en el MUCE, com en les Assemblees
grogues i plataformes locals. S’ha fet
un treball important de conscienciació
de defensa del dret a l’educació i dels
serveis públics. Globalment estan molt
més actius, però voldríem escoltar molt
més la seva veu i la reivindicació per una
escola millor.

“Les taxes universitàri·
es i la necessària reor·
ganització de l’oferta
defineixen un pano·
rama que cal millorar
urgentment”
L’escola pública de qualitat perilla?
De cap manera. En els pitjors moments
sempre hem trobat fórmules per treballar en la millora de les nostres escoles
públiques. Afortunadament ni les lleis
ni la manca de diners no poden frenar
el desig de treballar per facilitar que els
nois i noies tinguin les millors oportunitats. De vegades ens ho posen difícil i
hi ha dificultats en alguns centres, però
globalment és una oferta educativa que
s’ha demostrat potent i de qualitat.
Com valoreu la LOMCE?
El MUCE rebutja la normativa que vol
desplegar la LOMCE, que entenem
contrària a l’esperit i a les formes de
l’educació pública i de l’escola catalana. El MUCE ha manifestat diferents
aspectes: el dret universal a l’educació
ha d’estar garantit pels poders públics;
el talent individual i col·lectiu és el
resultat de l’educació, no una qualitat
innata i inamovible; l’educació implica
un compromís ètic amb la societat i amb

la convivència democràtica; la segregació escolar opera contra l’educació, la
construcció de coneixement i la cohesió
social; la corresponsabilitat és un factor
d’èxit en l’educació; l’escola catalana i
la immersió lingüística han estat una
política de consens a Catalunya i un
factor d’integració per a la ciutadania
catalana de qualsevol origen, i finalment,
ha manifestat que la millora de la qualitat de l’educació pública s’aconsegueix
mitjançant un esforç col·lectiu i continu
basat en el coneixement de les ciències
de l’educació, en la investigació i en la
innovació pedagògica.
I la LOMCE amb relació a la participació?
Com ja dèiem la corresponsabilitat és
un factor d’èxit. Cal tota una tribu per
educar un infant. És necessari que la
normativa educativa tingui coherència
en el conjunt d’Europa. Igualment és
necessària la capacitat de decisió en
l’educació de la societat catalana a través
del seu govern i dels seus poders locals,
per a la implementació de les polítiques
sobre el territori i per a la pervivència
de la cultura pròpia. Alhora és imprescindible la capacitat de fer un projecte
educatiu concret a cada centre o grup de
centres, amb la implicació de la comunitat educativa. La LOMCE ignora les directives europees, usurpa competències al
govern de Catalunya, anul·la la capacitat
d’intervenció dels municipis, desconsi-

“El MUCE rebutja la
normativa que vol des·
plegar la LOMCE, que
entenem contrària a
l’esperit i a les formes
de l’educació pública i
de l’escola catalana”
dera la intervenció dels agents socials i
minimitza la participació de la comunitat
educativa en el sistema. Treballarem
per aconseguir que no s’aprovi aquesta
llei i serem actius i contraris davant els
intents d’aplicar-la.

Aina
Torres
Tècnica de comunicació del CNJC
comunicacio@cnjc.cat
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Quin sistema
educatiuvolem?
Ω Fruit del debat entre les entitats, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha definit quin sistema educatiu volem pel nostre país. El
posicionament sorgeix de la darrera Àgora Jove i
es va aprovar al Comitè Executiu del mes de juny.

E

l debat al voltant del sistema educatiu no pot deslligar-se del
context actual, en el qual s’està tramitant una nova llei (LOMCE)
en l’àmbit estatal. A la vegada, les polítiques d’austeritat i
retallades estan afectant les escoles i els instituts del nostre país.
Aquests dos fets suposen una clara amenaça per l’educació pública i la
seva qualitat. Davant d’aquesta situació, les entitats juvenils i el CNJC han
definit els elements bàsics que han de configurar el sistema educatiu.
En primer lloc, es considera que la xarxa pública és l’única que pot
garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, esdevenint una eina
bàsica per a la transformació social. Per tal d’acomplir aquesta funció,
cal que les administracions destinin més recursos al sistema educatiu
públic i prioritzin l’oferta de places públiques en detriment d’aquelles
privades i/o concertades. D’aquesta manera, juntament amb una
reducció de les ràtios i una millora de la qualitat, es podrà garantir una
igualtat d’oportunitats major que permeti als i les alumnes superar les
desigualtats d’origen.
D’altra banda, la llengua és un factor que també afavoreix la cohesió
social. El català ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema
educatiu, ja que el model d’immersió lingüística ha demostrat ser un
instrument d’èxit. El model actual ha permès la normalització de la
llengua pròpia i la superació, en certa mesura, de les desigualtats per
motius lingüístics. De la mateixa manera, cal millorar l’aprenentatge de
les llengües estrangeres per tal de millorar la igualtat d’oportunitats i les
capacitats dels i les estudiants.
En darrer lloc, cal destacar la participació com un element central
del sistema educatiu. La generació i preservació d’espais democràtics,
com els Consells Escolars o els delegats de classe, és un factor clau
per millorar la qualitat del sistema a partir de la implicació de tota
la comunitat educativa en la seva definició i gestió. A la vegada, la
introducció de processos participatius millora la socialització política i
comunitària dels joves.
Així doncs, el CNJC defensa un model educatiu antagònic a aquell
que es desprèn de la LOMCE o de les conseqüències de les retallades:
un empitjorament de la qualitat del sistema públic, menys igualtat
d’oportunitats i més segregació social, el qüestionament del model
d’immersió o la desaparició d’espais de participació i democràcia de la
comunitat educativa.

Víctor
Albert
Vicepresident del CNJC
victor.albert@cnjc.cat
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L’estat del sistema educatiu
català i algunes de les seves
bones pràctiques
Ω Tot i tenir un sistema
educatiu amb mancances
importants respecte temes
fonamentals com la igualtat
d’oportunitats o la participació de la comunitat educativa, cal conèixer algunes
bones experiències que ja es
duen a terme.

“El CNJC defensa un
model educatiu anta·
gònic a aquell que es
desprèn de la LOMCE
o de les conseqüències
de les retallades”

A

A tall general es pot dir que a
Catalunya tenim un sistema
educatiu que ha patit un elevat
nombre de reformes legislatives
en els darrers anys. Aquestes reformes,
tan a l’educació primària i secundària, com
també a les universitats (LOGSE, LOU,
LEC...) ens han portat a un sistema que ha
posat per davant la meritocràcia en comptes
de vetllar per a tenir una major igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’educació.
Un altre aspecte que també ha estat
perjudicat per tots aquests canvis és la
participació de la comunitat educativa.
Les darreres reformes, si bé contemplen
aspectes no formals de l’educació, no
deixen clar si s’atorga més poder de
decisió als òrgans i espais de participació
compostos per tota la comunitat educativa.
Tot i així, cal tenir en compte que hi
ha experiències en funcionament que
esdevenen bones pràctiques dins el
sistema educatiu actual. És el cas de
projectes que promouen la participació
als centres de secundària, com l’Espai
de Participació a Secundària (EPS),

impulsat pel Consell de la Joventut de
Barcelona, o bé projectes educatius de
centres, els quals el seu eix definitori és
la participació, com el cas de l’Escola dels
Pinetons de Ripollet.
A més a més, els sindicats d’estudiants,
els quals treballen per tal de promoure una
millora en els drets i deures de l’alumnat als
centres, desenvolupen un paper clau dins
les escoles i instituts. Aquestes associacions
estudiantils interlocuten en els espais de
participació pertinents i promouen projectes
que fomenten la participació de l’alumnat
en els centres, proporcionant així una major
coneixença dels seus drets.
Per tant, tal com ja s’ha començat a
treballar en el marc del CNJC fruit de la
darrera Àgora Jove, cal seguir reflexionant
sobre quin és el sistema educatiu que
volem, i lluitar, des de les diferents entitats i
col·lectius, per fer front a les amenaces que
poden fer minvar la seva qualitat

Helena
Giner
Tècnica de programes del CNJC
territorial@cnjc.cat
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L’associacionisme
juvenil en defensa
de l’educació

L

a LOMCE impulsada pel ministre José Ignacio Wert ha
estat rebuda com una càrrega de profunditat que amenaça
de fer retrocedir el sistema educatiu a situacions pròpies
dels anys foscos de la Transició, quan el model lingüístic
encara no havia donat pas a una normalització de les llengües
perseguides per la dictadura i els continguts estaven dissenyats per
adoctrinar en comptes d’educar. La desaparició de l’Educació per a
la Ciutadania, la troncalitat de Religió –catòlica, és clar–, l’optativitat
de la Història de la Filosofia i un gran nombre de disbarats similars
són inadmissibles, sense comptar la intenció privatitzadora, la
cobertura de l’ensenyament elitista i segregador per sexes, la
liquidació de tota participació estudiantil i l’esperit recentralitzador
que inspiren la lletra de la llei.
Hi ha hagut desenes de crítiques, començant per la del Marc
Unitari de la Comunicat Educativa, però des d’aquí vull reflexionar
sobre la visió de l’educació del moviment associatiu juvenil, que
les entitats del CJB varen resumir en l’objectiu estratègic següent:
“Fer de l’educació, entesa des d’una òptica transversal, una inversió
prioritària per a la integració, la cohesió social i la promoció de
la participació ciutadana, consolidant l’escola pública i el model
d’immersió lingüística.”
Aquesta declaració d’intencions demostra la importància cabdal
que l’associacionisme juvenil atorga a la dimensió educativa, en
direcció contrària al reformisme wertià. Més enllà de les propostes
dirigides a l’Administració, l’activitat quotidiana i ininterrompuda
d’agrupaments escoltes, esplais i associacions d’estudiants demostra
un ferm compromís que es materialitza en multitud de projectes
pedagògics, processos de participació i esdeveniments de tot
tipus, eixamplant els límits de l’educació més enllà de les portes
de l’escola o els centres de secundària. En aquesta època d’èpica
i declaracions solemnes, la seva aportació voluntària que educa i
estimula desinteressadament les ments d’infants i joves cal que sigui
considerada com un pilar fonamental de la construcció nacional.
L’educació no és una joguina en mans d’interessos
polítics i econòmics que pugui ésser manipulada i rebregada
a voluntat amb cada canvi de majoria electoral, sinó un actiu
indispensable al servei de la ciutadania que atresora un
potencial transformador enorme i que constitueix la primera
porta al lliurepensament i l’esperit crític. És una inversió per al
present i el futur del país. No ens podem permetre regressions
anacròniques pròpies de deliris neofranquistes ni tampoc el
discurs cínic –no exclusiu de Wert– que diu voler-ne millorar la
qualitat a cop de retallada, acomiadant professorat, augmentant
les ràtios i tancant centres.
La crisi ens imposa molts entrebancs que haurem de superar
col·lectivament, repensant les prioritats, activant mecanismes de
participació ciutadana i fent valdre els drets de les generacions
presents i futures. Tal vegada un dels més irrenunciables és defensar
l’educació com a servei públic i universal, inspirada en els valors
democràtics, la laïcitat i el catalanisme popular. A l’associacionisme
juvenil ens trobaran en aquesta trinxera. Perquè qualsevol derrota en
aquest terreny serà una derrota per al conjunt de la societat.
Albert Claret
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
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El sistema educatiu
actual: de totes i
per a totes?

V

ivim en un moment històric de conflictivitat social,
política i nacional. En aquest ambient la lluita pels drets
fonamentals dels i les ciutadanes com són l’habitatge, la
sanitat o l’educació prenen cada dia més força. Tot i així,
no sempre totes defensem l’educació contra tot tipus d’atacs, sinó
que tot sovint sembla que només es considerin atacs els que vénen
del govern de Madrid, com ara la LOMCE amb les seves brutals
embranzides contra el català i la cultura nacional; però ens hem parat
a observar les coincidències pel què fa atacs a l’educació pública entre
aquest projecte de llei i les lleis vigents a Catalunya? On queda la
LEC? El decret de plantilles? La reforma de la governança?
No hem d’oblidar que l’educació és i ha estat sempre motor de les
societats; que dinamitar l’educació pública és apostar per una societat
polaritzada entre rics i pobres, entre l’elit culta i la classe treballadora
de mà d’obra barata. Les classes governants tenen clar la importància
de l’educació, i és per això que les lleis en educació són de les més
modificades i reformulades en el que portem de democràcia.
Les últimes reformes apunten a un model educatiu segregador i
elitista que fomenta la competitivitat entre alumnes i centres, premiant
els que tinguin millors resultats en detriment dels que tinguin més
necessitats; d’aquesta manera alhora que augmenten les poques
escoles d’excel·lència, augmenten exponencialment els centres sense
recursos. Un model que no s’interessa per la formació de les persones,
sinó pels continguts nets assimilats, un sistema de revàlides que no té
en compte l’esforç i el progrés dels i les alumnes, que per contra aposta
per multiplicar les proves d’avaluació “objectives” i estandaritzadores
que no contemplen les diferències entre alumnes, centres i realitats
socials. Un projecte que forma la gent pel mercat i no per la societat,
on cada cop té més importància l’emprenedoria i menys la cooperació
i la solidaritat; on la segregació des de petits ha de servir per generar
mà d’obra barata al servei de les elits capitalistes, en detriment d’una
formació àmplia, crítica i innovadora.
No podem deixar que qui decideixi sobre el futur de l’educació i
dels nostres centres siguin elits que representen l’1% de la societat i
que estan desvinculades de les nostres realitats, per garantir un bon
funcionament del sistema educatiu cal que apostem per un model
participatiu, on sigui la mateixa comunitat educativa qui posi sobre
la taula les seves necessitats, lligades a les de la resta de la societat
(societat que no cal confondre amb mercat, entitats financeres i
empreses privades!).
És per això, que des de AEP portem lluitant anys, i seguirem
lluitant anys, per una educació pública i de qualitat, laica i en català,
que garanteixi l’accés universal, que no segregui per sexe o classe,
que promogui la cooperació envers la competitivitat, que aposti
per l’interdisciplinarietat i la multiculturalitat, que formi persones
crítiques capaces de construir un futur millor per tots i totes. I a
més a més, que ens doni la capacitat d’alçar la veu per allò en el que
creiem fermament, a organitzar-nos per combatre les polítiques que
ens imposen governs cada cop més aïllats de la realitat social, i per
reivindicar la nostra una proposta clara i contundent, no només pel
model educatiu que defensem, sinó per un model de societat justa,
equitativa, que empoderi a través de la seva consciència.
Gaia Delia i Alba Crespo
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)

Pere Foix,

Periodista i sindicalista,
per a una societat més justa.
CBUC, una eina molt valuosa per a conèixer la producció
bibliogràfica a Catalunya conservada en centres públics.
Caldrà estar atent i quan aparegui en un catàleg, no deixarnos-el perdre.
Foix va fer un salt arran de la República i va escriure a
L’Opinió el 1931 i a La Humanitat el 1935. Es va vincular a
ERC sense deixar de militar a la CNT. Va escriure a altres
diaris i revistes, i el 1939 va haver de fer la ruta de milers
de compromesos, és a dir, l’exili a França i Mèxic, on Cárdenas el va acollir com a tants altres refugiats amb els braços
oberts i amb un somriure de benvinguda. Va començar una
nova vida. En aquest país va fundar la revista Horizontes i va
col·laborar en diaris i revistes. Destaca la seva sèrie, molt
exitosa, de biografies dedicades a Villa, Juárez i al mateix
Cárdenas.

“La voluntat del franquisme de crear uns
nous referents i la distància del món de l’exili
ens l’han allunyat”

L

a generació que coneixem amb el nom dels anys
trenta va ser molt fidel a uns valors i durant tota
la vida, fossin de la ideologia que fossin, van
mantenir una coherència de forma aferrissada.
El periodista i sindicalista Pere Foix n’és un exemple clar.
D’origen popular, de la Segarra va passar a Barcelona de
ben petit i va residir els anys de la I Guerra Mundial a París
on va col·laborar en revistes d’esquerres.
Quan va tornar, va seguir escrivint en revistes anarquistes com Solidaridad Obrera o la Revista Blanca i durant la dictadura de Primo de Rivera va ser detingut set cops i empresonat durant dos anys i mig. El 1927 va ser dirigent destacat
de la CNT. La memòria de les esquerres és molt fràgil, i no
pas per la seva voluntat sinó per les persecucions que ha patit
i pateix. Per exemple, un dels seus llibres editats a Barcelona
no es conserva a cap biblioteca i només en tenim notícia pel
cartell conservat a la Memòria Digital de Catalunya: Mentre
fem la guerra (1938) efectivament no és cap biblioteca del

Com a periodista va destacar en el periodisme crític i de
denúncia, i també en treballs sobre la justícia en temps de
guerra i revolució. Tota aquesta obra el situa com un testimoni fonamental d’uns anys de lluita per un futur millor
amb un cert to d’idealisme i amb dosis notables, com li reconeix Serra i Moret, de treball infatigable. Va traduir obres
sobretot de Panait Istrati i sempre va participar en la construcció d’una societat més igualitària i més justa. Avui, la
conjunció de la voluntat del franquisme de crear uns nous
referents i la distància del món de l’exili ens l’han allunyat.
Qui cerqui al web trobarà sorpreses agradables d’una vida
dedicada als ideals de millora de la condició humana. El
seu llibre Apòstols i mercaders, de recomanable lectura,
comença: «Les pàgines d’aquest llibre han estat escrites amb
la intenció de rememorar les lluites de la classe treballadora catalana i enaltir, com crec que es mereixen, algunes de les seves
figures representatives» i es fixa en noms coneguts com Peiró
o Seguí i en altres dirigents obrers mig esborrats pel pas
del temps (Joan Roigé, Josep M. Foix, Eusebi Carbó i Àngel
Pestanya). Aquesta és la voluntat d’un personatge singular:
deixar el món un xic millor de com l’ha trobat.
Josep M. Figueres
Historiador
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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Catalan children and young people and acts
as a veritable tool of inclusion and social cohesion. Moreover, the education system has to
guarantee the training of people in basic skills
for participation and their own empowerment
to decide on their own future, and their surroundings.
 Sergi Contreras
CNJC President
sergi.contreras@cnjc.cat

YOUTH
DEBATE
Youth Debate is the twice-yearly magazine
of the National Youth Council of Catalonia
(CNJC), a non-governmental platform that
groups together the principal youth associations at national level and the territorial
youth councils. Founded in 1979, the CNJC
promotes the interests of young people in
society and with regard to the authorities.
The magazine Youth Debate is the voice
of the associative youth movement. Over
150,000 young Catalans are associated and
take part in one of the groups affiliated to
the Council.
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enough. Improving the excellence of our
education system means an improvement in
terms of equality to introduce a balance in
these polarizing tendencies. Now more than
ever, educational policies must be designed
from a social and not merely an educational
point of view.
 Bea Ballestín
 Sociologist and anthropologist
Lecturer at the Autonomous
University of Barcelona (UAB)

The LOMCE: evaluation
or devaluation of the
educational system?

99 Autum-Winter 2013

The LOMCE (Organic Law for the Improvement of the Quality of Education) is a bold
attempt to recover the control of the curriculum and to enable the Ministry of Education
to determine what and how all pupils in Spain
should learn. Assessments thus become tools
of this control.

EDITORIAL

Education, a priority for
the CNJC
Education is one of the elements that has
the most impact on young people’s lives and
future plans. Furthermore, we at the CNJC
consider the education system to be a basic
tool for social change, and for this reason
it has been one of the Council’s principal
lines of work since it was created. With the
holding of a Youth Forum, the CNJC’s main
debating forum, and the publication of this
monographic edition of Youth Debate, we
wish to reinforce and move our standpoints
on education in Catalonia forward, analysing
particularly the current situation.
We believe that the current disproportionate application of austerity policies and
budgetary cuts in the education system, and
the processing of the Organic Law for the
Improvement of the Quality of Education
(LOMCE), are threatening our education and,
most seriously, they place the instrument that
ought to guarantee equal opportunities for
the whole population at risk. Education has
to make it possible to overcome inequalities
of background, the socioeconomic situations
of children’s and young people’s families and
environment. We have to guarantee the whole
population’s access to quality public education that deals adequately with the diversity of

EDUCATION

The social context of
the education system in
Catalonia: challenges in
a crisis scenario
Recently, when adjustments and cuts have
been placing in doubt the model of social
welfare itself, the education system has been
moving into the eye of the hurricane of the
new social inequalities and fractures that are
features of the present socioeconomic situation.
The current winds of “counter-reform” are
exacerbating some dynamics and presenting
new challenges in a series of avenues forming
the social educational context in Catalonia:
the polarization of the training structure and
school results; pupil segregation and the splitting of the system into two; pupils in a situation of risk and social vulnerability; the role of
families and leisure time; and the financing of
education.
The context outlined here leads us to conclude
that improving schools’ educational processes
and even the teaching and organizational
conditions of schools is necessary, but not
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Educational assessment is not in itself a
neutral and objective process. It may have a

wide variety of aims, even contradicting one
another. The Ministry has chosen a model
of assessment that will gauge each school’s
results and publish them in the form of
rankings. Although the LOMCE talks of
increasing schools’ autonomy, what it actually does is replace control through the rules
with indirect control, in which the authorities
have a remote control that is external assessment. In this way the aim is to control from
a distance what is taught and learnt each day
in all classrooms. Besides controlling schools,
the LOMCE aims to centralize the state
curriculum. The Ministry reserves for itself
the design of external examinations, while
autonomous communities become simple
executors of the material issues. The law turns
the education system into an obstacle course,
in which the pupils have to pass selective tests
to progress from one stage to another.
 Joan Mateo
 President of the Higher Assessment Board

What education system
do we want?
Youth bodies and the CNJC have defined the
basic elements that ought to make up the
education system. Firstly, we consider that the
public network is the only one that guarantees equal opportunities and social cohesion,
becoming a basic tool for social transformation. In order to perform this function, the
authorities ought to allocate more resources to
the public education system and prioritize the
offer of public places to the detriment of the
private and/or state-assisted systems.
Moreover, language is also a factor that
encourages social cohesion. Catalan must
continue to be the vehicular language of the

education system, as the model of linguistic
immersion has shown itself to be a successful
instrument.
Lastly, participation is a key element of the
education system. The generation and preservation of democratic areas, like the Students’
Councils or class delegates, is a key factor for
improving the quality of the system based
on the involvement of the entire educational
community in its definition and management.
Hence the CNJC defends an educational
model that is the complete opposite of the one
that can be gathered from the LOMCE or the
consequences of the cuts: a worsening of the
quality of the public system, less equality of
opportunities and more social segregation, the
questioning of the model of immersion or the
disappearance of areas of participation and
democracy from the educational community.
 Víctor Albert
 CNJC Vice-president
victor.albert@cnjc.cat

ENTITATS DEL CNJC. De Ple Dret: Associació d’Estudiants de Formació Professional, Associació de Joves Gitanos de Catalunya, i Agrupació de Joves Ciutadans. , Acció Escolta de Catalunya, Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya, Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya,
Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació dels Estats Generals dels Estudiants d’Europa, Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial, Associació d’Estudiants
Progressistes, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, Joves de la USOC , Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Bloc d’Estudiants
Nacionalistes, Casal Lambda, Centre Marista d’Escoltes, CJC – Joventut Comunista, Comissió de Joventut de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA); Coordinació
Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, Coordinació Rural de Catalunya, Creu Roja Joventut Catalunya, Dona – Joves Nacionalistes per la Igualtat, Escoltes Catalans, Espai Jove
de la Intersindical – CSC, Esplais Catalans – Esplac, Estudiants en Acció, Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Europea Federalista, Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, Joventut Socialista de
Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joves Cambres de Catalunya, Joves d’Esquerra Verda, Joves d’Esquerra Unida i Alternativa, Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya, Moviment de Joves Cristians de Comarques, Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes, Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears, Moviment per la Pau, Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya, Organització Juvenil Espanyola, Recursos d’Animació Intercultural, Secretariat de Joves La
Salle Catalunya, Servei Civil Internacional Catalunya, Unió de Joves, Unió de Joves Pagesos, Unió Excursionista de Catalunya-Vocalia de Jovent. Adherides: AFS Intercultura Catalunya,
Alternativa Jove per la Interculturalitat, Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, Associació Diomira, Associació Internacional de Joves de Casals Catalans, Associació Internacional Joventut Idente, Centre Cristià dels Universitaris, Centre d’Estudis Carles Cardó, Col·lectiu l’Esbarzer, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de Joves de Sabadell, Escola
Lliure el Sol, Federació de Persones Sordes de Catalunya, Federació Ecom, Fundació Escolta Josep Carol, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Fundació Privada per a la Promoció de
l’Autoocupació de Catalunya, IBN Batuta, Maulets, Rialles – Moviment Rialles de Catalunya. Col·laboradores: Associació Candela per a la Investigació i Acció Comunitària; Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) , Associació Catalana de Professionals, Associació Catalana de Professionals de polítiques de Joventut Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Associació de Joves Immigrants – Aji-atime, Assemblea Nacional de Joves Independentistes-Assemblea
Nacional Catalana (ANJI-ANC), Associació Sociocultural Nous Temps, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Centre Unesco de Catalunya, Consell d’Estudiants de Medicina de
Catalunya, Consell de la Joventut de Badalona, Consell de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols, Consell Local de Joventut de Matadepera, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Catalunya Segle XXI, Fundació per la Pau, Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Grup d’Advocats Joves, Institut de Govern i Polítiques
Públiques, Institut Joan Lluís Vives, Món-3, Observatori del Tercer Sector, Òmnium Cultural, Projecte Home, SOS Racisme, Unió Catalana de Skate-board.
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Plataforma d’Afectades per les
Taxes: Les desnonades de les aules
Ω Ens estan fent fora de les
nostres facultats i carreres, de
les nostres biblioteques, ens
estan robant l’educació. Som
les desnonades de les aules.

L

a realitat diària als nostres
centres d’estudis és la de milers
de companyes que es veuen
obligades a abandonar els seus
estudis perquè no poden pagar-se la
matrícula, perquè no se’ls concedeix la
beca, perquè s’acaba el termini per pagar
o no es concedeix un fraccionament
real i se les desnona del nostre dret a
l’educació.
El manteniment del nombre
d’estudiants es produeix a costa de
la reducció del nombre de crèdits
matriculats; de la brutal baixada de
matrícules en màsters; de reduir el
professorat i les seves condicions de
treball; d’hipotecar-nos per estudiar, i de
patir l’actual política de retallades que
estan generant una situació creixent i
aguditzada de misèria i precarietat a la
població i en particular entre els i les joves.
Si fa uns anys les matrícules no
arribaven als 1.000 euros, en escassos
quatre anys, aquestes han pujat entre
un 70 i un 85%, fins a arribar als 2.500
euros actuals. Si a això li afegim el
deficitari sistema de beques que cada
dia arriba a menys gent i més tard, ens
trobem que moltes famílies no poden
afrontar aquests pagaments, amb la
dificultat afegida de la manca de la
possibilitat d’un fraccionament real de la
matrícula sense endeutar-se.
En els escassos mesos d’existència de
la PAT ens hem trobat amb molts casos
que posen la pell de gallina: gent que
li queda un quadrimestre per acabar la
carrera i no el podrà pagar; persones a
les quals se’ls denega la beca a finals de
curs i veuen perillar tot un curs acadèmic
per no tenir disponibilitat immediata
d’aquestes grans sumes de diners, i
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“En els escassos mesos
d’existència de la PAT
ens hem trobat amb
molts casos que posen
la pell de gallina: gent
que li queda un qua·
drimestre per acabar
la carrera i no el podrà
pagar”
famílies que ens demanen ajuda perquè
per A o per B, tot i no poder afrontar
els costos de la matrícula, el sistema no
contempla els seus casos, i per tant es
queden sense beca i sense estudis.
La Plataforma d’Afectades per les
Taxes (PAT) neix amb la finalitat de ser
una eina per les innumerables dificultats

econòmiques que avui en dia les famílies
de tot l’Estat, i en particular aquí a
Catalunya, tenen per poder afrontar
els costos de la matrícula universitària,
cada cop més desorbitats. La PAT aposta
per l’acció directa com a eina de pressió
contra institucions que poden trobar
solucions reals a aquests problemes.
Es vol aconseguir que les universitats
no s’amaguin darrere l’administració i
col·laborin perquè ningú no es quedi fora
de la universitat. Reivindicacions concretes
i immediatament assumibles com un
fraccionament real de la matrícula; la
creació de fons de beques d’emergència
per a garantir la continuïtat dels estudis;
destinar les dietes dels membres dels
Consells Socials de les universitats a
aquests fons, i la creació d’una comissió
paritària entre estudiants afectades i
membres de la comunitat universitària per
tal d’estudiar els casos més crítics i trobar
solucions de futur conjuntes.
Plataforma d’Afectades per les Taxes
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Ω Què és i quins objectius té
una Comunitat d’Aprenen·
tatge?

Un centre és una Comunitat d’Aprenentatge quan ha realitzat un procés de
transformació social, cultural i educatiu
per a aconseguir una escola de qualitat
i una societat de la informació per a
totes les persones. Els objectius d’una
Comunitat d’Aprenentatge són els que
tota escola voldria per als seus alumnes: superar el fracàs escolar, assolir
els màxims aprenentatges per a tots els
nens i nenes, superar els conflictes als
centres, potenciar les activitats culturals
com a element articulador en la relació
de col·laboració i fer que hi hagi les condicions necessàries per a la superació de
l’exclusió social.

Ω Com heu viscut l’experiència Ω En què es concreta la Comu·
de transformació del vostre
nitat d’Aprenentatge en el
centre en Comunitat d’Apre·
dia a dia de l’escola?
Ja s’han complert una gran quantitat de
nentatge?
El nostre centre va començar la sensibilització i la formació del professorat i de
les famílies el curs 2006-2007.    
     Aquest procés de transformació té
unes fases molt ben definides que van
des de la sensibilització fins a la consolidació i l’avaluació de les actuacions. Des
del principi ho hem viscut amb molta
il·lusió i optimisme. El centre s’ha obert
a la comunitat i hi ha un gran índex de
participació.

“Tothom pot apor·
tar alguna cosa, per
petita que sigui”

somnis de tota la comunitat educativa
(alumnes, mestres, famílies i voluntariat); fins al punt que la “Fase del Somni”
ja l’hem realitzat dues vegades. S’han
introduït canvis en la pràctica educativa
i cada dia hi ha a l’escola una gran quantitat de persones voluntàries (familiars,
exalumnes, gent del poble, estudiants de
la universitat, entitats, etc.) per fer grups
interactius, explicar contes de valors,
fer activitats a l’hort, i una llarga llista
d’actuacions que es planifiquen per
aconseguir els somnis de tots i totes. 
     Hi ha unes comissions mixtes, formades per mestres, familiars i voluntariat, que se n’encarreguen de planificar i
organitzar les actuacions i una comissió
gestora, formada per l’equip directiu i
representants de totes les comissions
mixtes, que coordina i canalitza el
treball. Tot s’inclou al Pla Anual i està
aprovat pel Consell Escolar del centre.

Ω Quina ha estat la resposta de
professors, alumnes i mares
i pares?
Han respòs d’una manera fantàstica,
implicant-se en el projecte i fent-lo possible. Tothom pot aportar alguna cosa, per
petita que sigui, i es valora de la mateixa
manera. És molt important l’heterogeneïtat en tots els àmbits i que tots i totes
ens sentim partícips de l’educació. Fins i
tot, a finals del mes de maig d’enguany,
hem gravat un ‘lip dub’ per animar a què
vinguin més persones voluntàries, i hi
surt tota la comunitat educativa. Com diu
el nostre lema: “L’Educació és cosa de
tots, fem-ho junts!”

