
BERTA CHULVI

S
etembre i octubre
han estat mesos de
superabundància de
temes educatius en

els mitjans de comunicació.
Simplement perquè toca, per-
què és inici de curs. Entre tan-
ta paraula impresa o sonora,
cap o molt poquetes, sobre
com educar a uns xiquets i xi-
quetes, a uns joves, que s’en-
fronten a una societat cada ve-
gada més complexa. Una tas-
ca que exigeix, sens dubte, re-
flexionar sobre totes i cadas-
cuna de les instàncies que in-
tervenen en el procés educa-
tiu: què fan els pares i mares,
què fa l’escola, què transme-
ten els mitjans de comunica-
ció? 

La qüestió no és menor i
sembla que ningú s’atreveix a
posar-li el cascavell al gat. Per
a acabar de complicar les co-
ses, a la dificultat intrínseca
del debat, cal afegir que l’edu-
cació s’ha convertit, junta-
ment amb el terrorisme, en el
camp de confrontació que la
dreta ha triat per a erosionar
el govern de Rodríguez Zapa-
tero. Així, hem arribat a una
situació on quasi qualsevol in-
formació o debat educatiu
acaba parlant de l’assignatu-
ra d’Educació per a la ciuta-
dania. 

Experts de diferents proce-
dències estan d’acord en el fet
que els temes perifèrics se-
gresten el discurs social sobre
educació: la discussió sobre
estratègies pedagògiques que
servesquen per a fer front als
problemes brilla per la seua
absència i s’ofereix una visió
quasi sempre problemàtica i

puntual del que ocorre a l’es-
cola. Si exceptuem la immi-
gració, que es porta a col·la-
ció constantment, no es debat
gens, o molt poc, dels factors
socioestructurals que estan a
la base dels principals proble-
mes educatius. I, per des-
comptat, els problemes edu-
catius, tant en el pla de rendi-
ment escolar com de l’educa-
ció en valors, afecten de for-
ma generalitzada la població
escolar, més enllà del col·lec-
tiu d’immigrants. 

La pobresa del debat so-
cial sobre educació la plan-
teja amb claredat el perio-
dista Rafael Miralles, corres-
ponsal de Cuadernos de Pe-
dagogía des de 1995: “La
presència dels temes educa-
tius en els mitjans és escas-
sa. No interessen, encara
que tothom diu que l’educa-
ció és molt important. Quan
s’aborda un determinat
tema d’actualitat, els acci-
dents de trànsit, la sexuali-
tat, el medi ambient, la sa-
lut, la violència… és fre-

qüent que es diga que tot de-
pèn d’una bona educació.
Però ni els mitjans ni les au-
diències donen prioritat a
aquests temes, sempre rele-
gats a un segon o tercer pla
en els periòdics i en els pro-
grames informatius”.

En la seua opinió, aquesta
absència té el doble efecte
d’invisibilitzar i caricaturitzar
l’escola: “No hi ha autèntics
periodistes especialitzats en
educació –afegeix Miralles– ni
autèntics programes educa-
tius en les ràdios i les televi-
sions. Als mitjans només els
interessa parlar dels brots de
violència en les aules, dels
conflictes vinculats a la immi-
gració, dels rituals de princi-
pi i final de curs, del fracàs es-
colar, de les vagues del pro-
fessorat, etc. A més, són sem-
pre notícies puntuals que des-
apareixen sense que es faça
un seguiment informatiu”. “En
canvi –continua el correspon-
sal de Cuadernos– mai són
notícia els nombrosos esde-
veniments propis de la vida a
les aules o les interesantíssi-
mes experiències innovadores
o el compromís de moltes i
molts mestres… Tot això con-
tribueix a construir una imat-
ge parcial i esbiaixada de l’es-
cola”.  

Les paraules de Rafael Mi-
ralles suggereixen un aspecte
que es comenta poc: la imat-
ge que els mitjans donen de
l’escola també té una reper-
cussió important en la pres-

TOTAL 67,5 19,6 20,8 24,5 11,5 81,9 57,7 70,4 44,4 17,1
Andalusia 5.555.618  1.406.743  3.949  76,0 21,6 21,6 26,2 13,1 84,7 8,7 51,5 65,3 38,1 13,8
Aragó 903.537  186.558  4.843  64,7 18,1 18,9 24,1 11,0 77,5 12,9 59,0 74,3 49,9 19,3
Asturies 780.106  125.728  6.205  69,2 18,1 18,1 22,5 9,5 77,5 8,3 62,4 85,1 53,7 27,6
Balears 641.468  150.572  4.260  63,6 21,5 20,7 24,0 10,9 81,9 18,4 51,3 61,8 30,1 6,9
Canaries 1.480.565  328.294  4.510  77,7 21,2 21,3 24,0 12,3 87,5 9,8 50,8 64,8 36,5 15,2
Cantabria 412.703  77.455  5.328  65,4 19,0 18,7 21,5 9,7 68,9 3,5 57,2 77,1 46,7 22,2
Castella- Lleó 1.923.242  350.371  5.489  67,0 18,5 17,1 22,4 10,3 76,2 9,2 58,2 79,1 52,8 20,4
Castella-la Manxa 1.418.313  319.578  4.438  82,3 19,1 19,3 22,4 10,9 88,7 6,4 53,5 69,8 45,2 12,7
Catalunya 4.915.910  1.081.751  4.544  61,7 19,5 22,2 27,2 11,4 84,3 22,6 68,5 72,2 43,2 18,8
C. Valenciana 3.250.643  715.757  4.542  69,0 20,5 21,3 24,0 11,2 86,2 17,3 55,7 64,1 38,8 15,4
Extremadura 796.516  185.172  4.301  79,3 18,5 18,1 24,3 11,2 90,5 11,2 51,7 67,1 40,1 10,4
Galícia 1.945.435  375.985  5.174  72,0 17,9 17,4 20,9 9,9 82,7 10,7 58,3 76,0 50,4 20,5
Madrid 4.271.929  951.597  4.489  53,9 19,1 22,8 25,3 12,1 74,7 20,8 59,3 73,6 52,1 16,7
Murcia 975.927  247.865  3.937  73,5 20,9 22,9 25,8 12,5 88,6 15,1 54,6 66,6 40,4 13,0
Navarra 496.927  91.384  5.438  65,2 17,7 19,6 23,9 10,5 81,4 16,2 66,6 81,5 50,1 24,2
País Basc 2.020.049  314.437  6.424  49,0 17,0 19,6 20,0 10,3 68,5 19,5 71,1 83,5 64,2 33,9
Rioja (La) 201.992  43.252  4.670  66,9 21,4 21,2 24,9 11,7 76,7 9,8 58,9 71,6 45,2 16,1
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Educar al País
Valencià

Quin és el
debat?

01 Dades per 
a un debat

S’inicia el curs escolar i els mateixos te-
mes tornen a ocupar les pàgines dels

periòdics: barracots, bo-llibre, menja-
dors escolars, xifres de fracàs escolar,

nombre d’ordinadors per aula...etc.
Després de l’allau de xifres, la conselle-

ria d’Educació es llança a una política
d’anuncis sorprenents: proposa impar-

tir educació per a la ciutadania en an-
glès o agrupar els xiquets amb més pro-
blemes de conducta en un aula, tot en la

mateixa setmana. Aquestes mesures
que, de moment, són només anuncis, es

comuniquen directament a la premsa,
obviant qualsevol debat en el Consell
Escolar Valencià, l’òrgan que reuneix

tots els agents de la comunitat educati-
va. Existeix un debat real sobre els rep-

tes que planteja hui l’educació valencia-
na o el que escoltem són només els so-

rolls de la traca política?  

Despesa
pública en
educació

2005 (milers
d'euros)

Número
d'alumnes.
2004-2005.

Despesa
per alum-
nes 2005.

Percentatge
d’alumnes
en centres

públics.

Ràtio d'a-
lumnes/aula

Educació
Infantil.

Ràtio d'a-
lumnes/aula

Educació
Primària.

Ràtio 
d'alumne

/aula
Educació

Secundària.

Alumnes
per profes-

sor

Percentatge
d’alumnat
estranger.

Indicador
de concen-
tració d’a-

lumnat
estranger.

Taxa bruta
de població
que finalitza

l’ESO (3)

Taxa d'ido-
neïtat. 15
anys. (2)

Taxa bruta
de població
que finalitza

Batxiller

Taxa bruta
de població
que finalitza

Tècnic
Superior FP

Ta
d
c
f

A

C. Valenciana 3.250.643  715.757  4.542  69,0 20,5 21,3 24,0 11,2 86,2 17,3 55,7 64,1 38,8 15,4

En la despesa
per alumne

estem en el lloc
huité per la cua

de totes 
les CCAA 

espanyoles.

IL
·L

U
S

T
R

A
C

IO
: 

PA
B

LO
M

E
S

T
R

E

Dades estadístiques sobre Educació



sió que sent el professorat. Pot
semblar un tema menor però
no ho és: “que en l’escola es
respire un ambient alegre i op-
timista és imprescindible per-
què la tasca educativa puga
dur-se a terme”, afirma Jau-
me Martínez Bonafé, profes-
sor de Didàctica en la Univer-
sitat de València. Martínez Bo-
nafé s’ha definit en alguna
ocasió com “un optimista mi-
litant” i és que aquest ambient

creatiu i alegre que potencie
l’aprenentatge, no és, com al-
guns volen interpretar des de
posicions conservadores, una
atmosfera de laxitud o de tot
s’hi val, és el que apunten com
a necessari totes les pedago-
gies del segle XX.  

No hi ha enquestes que de-
tecten en quins sectors treba-
llen més “optimistes mili-
tants” però sens dubte que en
les escoles n’hi ha un bon gra-
pat. Per això el mestres apa-
reixen pertot arreu en els mo-
viments i organitzacions ciu-
tadanes que promouen el can-
vi social. Aquesta majoria
d’optimistes militants estan
patint la pressió que exerceix
una societat que d’una banda
reivindica la importància de
l’educació i per una altra la
menysprea en el pla dels re-
cursos i de les prioritats. So-
bre aquesta pressió parlava

recentment Emilia Moruno,
Secretària de Salut Laboral de
la Federación Estatal de Ense-
ñanza de CC.OO. Moruno po-
sava sobre la taula una dada
clarificadora: “Un informe de
2006 de la Comissió Europea
assenyala que els canvis en la
societat i en el món del treball
plantegen malalties emer-
gents com l’estrès, la depres-
sió o l’ansietat i aquestes ma-
lalties tenen una incidència
dues vegades superior en sec-
tors com l’educació, els ser-
veis socials i la salut”.  

LES ESTADISTIQUES 
S’APODEREN DELS 
DIAGNOSTICS EDUCATIUS  
Les avaluacions quantitatives
sobre la situació de l’educació
obtenen gran ressò en els mit-
jans de comunicació. La po-

16,4 
8 19,7 7.144 0,51
3 18,4 1.692 0,91
6 18,2 527 0,42

12,5 842 0,56
2 14,4 2.095 0,64
2 21,0 477 0,62
4 17,7 4.121 1,18
7 13,4 2.098 0,66
8 16,0 5.201 0,48
4 16,8 3.028 0,42
4 12,2 1.836 0,99
5 19,8 2.632 0,70
7 11,0 5.897 0,62
0 12,7 2.465 0,99
2 20,4 858 0,94
9 20,0 4.107 1,31
1 18,6 350 0,81

Continua en la pàgina següent >>

uta
ació
litza
c
r FP

Taxa bruta
de pobla-
ció que
finalitza
Tècnic
Auxiliar

Alumnes
que cur-
sen  PGS
en 2004-

2005

Percentatge
d’alumnes
que cursen
PGS res-
pecte al
total d’a-
lumnes.

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie de
dades històriques del Ministeri d'Educació.

Nota: Les comunitats autònomes disposen de
dades més actualitzades que presenten
segons els seus propis interessos de comuni-
cació.  A fi de permetre la comparança dels
diferents territoris s'ha optat per recórrer a la
informació més actual del Ministeri
d'Educació que es refereix al curs 2004-2005.

(1) *Definció de l'indicador: És la diferència
entre el percentatge d'alumnat escolaritzat en
la xarxa pública i el percentatge d'alumnat
estranger escolaritzat en centres públics.

(2) Definició de la taxa d'idoneïtat:
Percentatge d'alumnat de l'edat considerada
que es troba matriculada en el curs teòric
corresponent a aqueixa edat.

(3) Definició de Taxa bruta de població que
finalitza: Relació percentual entre l'alumnat,
de totes les edats, que acaba un ensenya-
ment i la població de la "edat teòrica" de
començament de l'últim curs de l'ensenya-
ment. 

4 16,8 3.028 0,42

La Comunitat
Valenciana té

una de les pitjors
taxes pel que fa

al percentatge de
població que
acaba l'ESO
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pularitat de l’informe PISA i
altres diagnòstics internacio-
nals ha fet que les estadísti-
ques es situen com a primera
font per a l’avaluació educati-
va. Es tracta d’una tendència
que es promou des de l’admi-
nistració pública, inclosa la
valenciana. Unes quantes xi-
fres produeixen la falsa sen-
sació de conéixer quin terreny
xafem. Es tracta d’una avalua-
ció necessària però que parla
només d’algunes coses: la in-
versió que el govern fa en edu-
cació, la capacitat del sistema
educatiu per a escolaritzar a
qui ho demanda, la forma en
què es produeix aquesta es-
colarització o els resultats que
els xiquets i xiquetes obtenen
en el terreny acadèmic. No

diu, res, per descomptat, de
com afrontar la tasca educa-
tiva.

Amb tot, l’avantatge d’a-
questes avaluacions quantita-
tives és que permeten com-
parar la nostra situació amb
altres autonomies  i analitzar
si estem millor o pitjor que al-
tres territoris de l’Estat espan-
yol. Per a fer resoldre aques-
ta qüestió, el Ministeri d’Edu-
cació ofereix una sèrie d’esta-
dístiques històriques que per-
meten comparar les diferents
comunitats autònomes i la
seua evolució en alguns parà-
metres. Les últimes dades són
de 2005, però tenen l’avantat-
ge de permetre una compa-
rança sobre paràmetres que
canvien la seua tendència
molt lentament. En aquesta

anàlisi comparativa d’inversió
en infraestructures o resultats
acadèmics no eixim molt ben
parats. 

La situació de la Comunitat
Valenciana no és la que co-
rrespondria a la tercera auto-
nomia més poblada d’Espan-
ya que aspira –segons el dis-
curs d’investidura del seu ac-
tual president de govern, Fran-
cisco Camps– a ser un refe-
rent per a tota Espanya. 

PRESSUPOST 
PER A EDUCACIO  
Quant li donem i quant li de-
manem a l’escola? Aquesta és
l’eterna pregunta quan parlem
de pressupostos. Les deman-
des que la societat realitza a
l’escola s’han multiplicat de
manera exponencial, però no
pel que fa als recursos. 
Una dada històrica curiosa: en
1961, el govern de la dictadu-
ra franquista va arribar a un
acord amb l’OCDE perquè un
equip d’experts d’aquesta or-

ganització internacional fera
un estudi de les necessitats
educatives d’Espanya. L’estu-
di formava part d’un progra-
ma internacional on també es
van avaluar altres països.  

En aquell informe, l’OCDE,
entre moltes altres qüestions,
assenyala que per a aconse-
guir els objectius educatius
que exigiria un adequat des-
envolupament econòmic, la
despesa pública en educació
a Espanya hauria d’arribar en
1975 al 4 % del Producte Inte-
rior Brut. Amb aquesta inver-
sió, l’OCDE estimava que en
1975, Espanya hauria arribat
al nivell educatiu que tenia
França en 1960. Sens dubte
hem avançat molt des de lla-
vors, i en molts casos França
i Espanya s’enfronten a pro-
blemes educatius similars,
però han passat més de tren-
ta anys i la despesa en educa-
ció en el conjunt de l’Estat,
comptant-hi totes les admi-
nistracions, és del 4,4% del

PIB. En 1992, era del 4,80 i va
arribar a caure fins al 4,29 en
2001.  

En l’actualitat les compe-
tències educatives estan
transferides a les comunitats
autònomes i la veritat és que
hi ha grans diferències (vegeu
taula 1). Per tal d’adonar-se’n
cal comparar només la des-
pesa per alumne de cadascu-
na d’elles. El País Basc va gas-
tar en 2005, uns 6.424 euros
per alumne i any, Astúries uns
6.205. Cantàbria, Galícia,
Castella-Lleó i Navarra gasta-
ren més de 5.000 euros per
alumne/any. La Comunitat Va-
lenciana, amb els seus 4.542
euros per alumne gastat en
2005, és la vuitena per la cua,
en aquest capítol. 

PLACES ESCOLARS  
Un 69 % dels escolars assis-
teixen a l’escola pública a la
Comunitat Valenciana, enca-
ra que aquestes dades són de
2005 i no computen els bat-
xillerats que van ser concer-
tats pel govern autònom dues
setmanes abans de les últi-
mes eleccions autonòmiques.
L’escola pública valenciana té
menys pes que la de Castella-
la Manxa, Extremadura o An-
dalusia. De nou ens situem en
el vuitè lloc per la cua. El cas
del País Basc, on només un
40 % de l’alumnat anava en
2005 a l’escola pública es deu
al fet que la meitat d’ikastoles
que imparteixen ensenya-
ment en euskera són coope-
ratives de pares i mares i es
comptabilitzen com a centres
concertats.  

Encara que la conselleria
d’Educació afirma, una vega-
da rere una altra, que els im-
migrants es reparteixen entre
la xarxa pública i concertada
atenent el pes que tenen amb-
dues xarxes en el conjunt de
l’alumnat, les xifres deixen clar
que açò no és així: un 86,2 %
dels alumnes estrangers esta-
ven, en 2005, escolaritzats en
l’escola pública, és a dir, un 17
% més del que caldria si es
produira el suposat reparti-
ment proporcional al que fan
referència les autoritats edu-
catives. 

En alguns districtes esco-
lars l’absència de places en
l’escola pública és escandalo-
sa. El cas de la ciutat de Va-
lència és paradigmàtic: Un 60
% de l’alumnat va a l’escola
concertada. En el centre de la
ciutat, la inexistència d’una
oferta pública també significa
l’absència total d’una oferta
educativa laica, doncs en
aquest districte escolar tots
els centres concertats són

>> Vé de la pàgina anterior 
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TAN SOLS DOS DE CADA DEU ALUMNES ESTUDIEN EN VALENCIà

El sistema educatiu valencià assu-
meix que, en finalitzar l'escolarit-

zació obligatòria, l'alumnat ha d'uti-
litzar indistintament i de manera
apropiada el valencià, el castellà i
almenys una llengua estrangera.
Amb eixa finalitat, actualment, s'es-
tan aplicant tres programes d'educa-
ció bilingüe que es dissenyen
segons les característiques de l'a-
lumnat, l'anàlisi del context, la situa-
ció sociolingüística de la zona i la
voluntat de les famílies. Però, la rea-
litat de l'ensenyament en valencià al
Sistema Educatiu valencià presenta
molts desequilibris.
L'ensenyament en valen-
cià només arriba al
25,4 % de l'alum-

nat. Per tant, només dos de cada
deu alumnes estudien en valencià i
compleixen el que fixa la Llei d'Ús.
Hi ha una paralització en el seu crei-
xement, però aquesta no es pro-
dueix perquè s'estiga a punt d'arri-
bar al sostre d'implantació, sinó,
segons denuncià Julia Rey de
STEPV-iv, per la manca de voluntat
política de l'Administració. A més a
més, s'està creant la tendència a
configurar una mena de doble xarxa
educativa, ensenyament públic en
valencià i concertat privat en caste-
llà. La distribució territorial és molt

irregular: mentre a la provín-
cia d'Alacant estudien

en Valencià el 15%

dels escolars,  en la de Castelló són
el 51 % i en la de València el 27 %.
Els pares es queixen que no hi ha
continuïtat dels programes d'ensen-
yament en valencià entre els trams
educatius; és a dir, de Primària a
ESO i posteriorment al Batxillerat o
als Cicles Formatius de FP. Hi ha
trams educatius on la presència de
l'ensenyament en valencià és pràcti-
cament testimonial, Cicles
Formatius de FP, Ensenyaments de
règim especialitzats; Conservatoris,
Escoles d'Arts i Superior de Disseny,
etc.



també centres religiosos. En
aquests casos amb l’alumnat
estranger la norma es com-
pleix sempre en sentit invers
al que planteja la conselleria:
A més xarxa concertada, més
alumnes estrangers es con-
centren en l’escola pública.  

Quant a la ràtio d’alumnes
per aula, les grans xifres em-
mascaren la massificació exis-
tent en les grans ciutats. La rà-
tio en Educació Infantil a la Co-
munitat Valenciana és 20,5
alumnes per aula, però en les
grans ciutats són molt pocs els
centres, tant públics com con-
certats, que no tenen 25 alum-
nes per aula en els seus grups.

FRACAS ESCOLAR
On pitjor parada ix la Comu-
nitat Valenciana quan es com-
para amb la resta de l’Estat Es-
panyol, és en els resultats es-
colars. En 2005, la taxa bruta
de població que acaba l’ESO
se situava en el 64 %, açò és,
en el penúltim lloc de la llista
de comunitats autònomes,
només per davant de Balears.
Aquesta taxa mesura la rela-
ció percentual entre l’alumnat,
de totes les edats, que acaba
l’ESO i la població en edat de
començar 4rt de l’ESO. La mit-
jana de tot l’Estat es situa en
70,4 %, és a dir, sis punts per-
centuals per damunt de la Co-
munitat Valenciana. 

Un altre indicador a tenir en
compte és la taxa bruta de la
població que acaba el batxi-
llerat. En la Comunitat Valen-
ciana ho fa el 38,8 %, mentre
que la dada per al conjunt de
l’Estat és del 44,4 %. Tampoc
en la Formació Professional
del Grau Superior arribem a la
mitjana espanyola: el conjunt
de l’Estat es situa en un 17,1 %
i la Comunitat Valenciana en
un 15,4 %.

Davant d’aquesta realitat
seria d’esperar que l’oferta de
Programes de Garantia Social,
una oferta educativa dirigida
a la població que no assoleix

obtenir el títol d’ESO, fora més
àmplia que en altres comuni-
tats, i el cas és que ocorre jus-
tament el contrari. Per exem-
ple, una comunitat com Cas-
tella-Lleó, on un 79 % de l’a-
lumnat acaba l’ESO, l’oferta de
PGS arriba al 1,18 % del total
de l’alumnat, mentre a la Co-
munitat Valenciana, només
arriba al 0,42 % de tot l’alum-
nat. El mateix ocorre en el País
Basc on disposen d’una eleva-
da taxa bruta de població que
finalitza l’ESO (83 %) i no obs-
tant això hi ha una oferta de
PGS per a un 1,31 % de l’alum-
nat. 

Recentment, Miguel Soler,
quan encara era secretari d’e-
ducació del PSPV-PSOE, va
denunciar que la conselleria
d’Educació no està fent l’es-
forç necessari en aquest àm-
bit i tampoc en els programes
de diversificació curricular
que atenen a la població amb
més problemes d’aprenentat-
ge. Soler considera molt greu
que els Programes de Garan-
tia Social s’hagen vist reduïts,
en el present curs, quasi en un
12 %. “Més greu encara –as-
senyalava Miguel Soler– és
que es reduesquen els PGS
sense haver posat en marxa
els Programes de Qualificació
Professional Inicial creats per
la LOE i que a diferència dels
PGS, ofereixen la titulació pro-
fessional de nivell 1”. El diri-
gent socialista va estimar que
“per als 358 instituts de la Co-
munitat Valenciana farien fal-
ta uns 700 Programes de Di-
versificació Curricular, mentre
que en aquest curs només n’hi
ha en marxa 388”. Amb les da-
des proporcionades per l’ad-
ministració educativa es com-
prova que enguany només
s’han ficat en marxa cinc pro-
grames més que el passat
curs, tot i que ha augmentat el
nombre d’alumnes que es po-
den incorporar a aquests pro-
grames ja que la LOE permet
l’accés als PGS d’alumnes
amb 15 anys. 

La conselleria d’Educació
també ha reduït el nombre de
Programes d’Adaptació Curri-
cular en Grup, dirigits fona-
mentalment als alumnes que
rebutgen la seua escolaritza-
ció en el tram final de l’ESO,
els anomenats objectors es-
colars. Han passat de 102 en
el curs passat a 93 en aquest.
Miguel Soler va denunciar a
l’inici de curs que, “segons in-
formacions proporcionades
pels directors d’instituts de la
província de València, aquests
programes han estat denegats
al 70 per cent dels centres que
els han sol·licitat”.  

A un 86 % dels
alumnes estran-
gers estan esco-
laritzats en l’es-
cola pública. Un
17 % més del que
caldria si es pro-
duira el suposat
repartiment pro-
porcional al que
fan referència les
autoritats educa-
tives. 

Ramon Cardona Pla.
Psicopedagog.

La Conselleria
d’Educació ha anun-
ciat la creació

d’aules especials per rea-
grupar a l’alumnat més
conflictiu. Volen donar la
sensació que fan alguna
cosa, davant unes valo-
racions externes que
mostren que al País
Valencia augmenten escan-
dalosament les ja inso-
portables taxes de fracàs
escolar. 

El PP en lloc d’encetar un
debat educatiu real o en
lloc d’aprendre dels sis-
temes que realment fun-
cionen, planteja una
mesura superficial que no
analitza la situació exis-
tent als centres, ni les
seues causes, ni es basa en
estudis i experiències con-
trastades i que només
respón a una concepció
molt conservadora de 
l’educació com un mitjà
de selecció i classificació
de la gent.

La segregació d’alumnes
conflictius és una actuació
equivocada que només
incideix sobre uns pocs
casos de falta de disciplina
i te efectes molt negatius
sobre la millora del sis-
tema educatiu. Avui
sabem, pels avanços en les
ciències relacionades amb
l’educació, que l’escola de
qualitat és la que inclou a
tots i totes sense excepció.
Sabem que la segregació
d’un tipus d’alumne és
una mesura molt negativa
per al conjunt de l’alum-
nat i de la societat i no
només per als pocs que
resulten apartats a un
guetto, allunyats dels seus
companys. 

Posant en marxa aquesta
mesura cada centre edu-
catiu renuncia a una bona
quantitat de temps dels
seus professionals: els que
caldrà destinar a valorar i
decidir quin és l’alumnat
que va a ser reagrupat, els

que caldrà dedicar a l’a-
tenció d’aquests grups
d’alumnes. Tot aquests
esforços que es dedicaran
a un grup molt xicotet,
podrien destinar-se, en
benefici de tot el centre, a
avaluar les necessitats
docents, a adaptar
l’ensenyament, a planificar
actuacions que siguen útils
per al conjunt del centre o
a oferir suport dins les
aules a tot l’alumnat. És
molt curiòs observar com
s’estan escatimant recur-
sos que ajudarien a
avançar en inclusió i inte-
gració (educadors, profes-
sionals de compensatòria,
mitjancers culturals) i s’en
destinaran de nous per
afavorir la via més segre-
gadora.

Amb aquest tipus de pro-
postes es potencia la
creencia que tot alumne
que mostre alguna carac-
terística diferent ha de ser
tractat per especialistes
que són els únics que
saben com fer-ho. Així,
l’especialista deixa de ser
un suport a l’educació per
convertir-se en una excusa
per la inacció: el professo-
rat de l’aula ordinària no
te cap obligació de buscar
noves vies d’intervenció,
no te cap necessitat
d’aprendre estratègies i
metodologies que poden
ser útils i eficaces per
resoldre una gran divesitat
de problemes dins l’aula.
Optar per l’estratègia seg-
regadora de que s’en-
duguen a l’alumne conflic-
tiu, (o al discapacitat, o a
l’estranger, ...) en lloc de
treballar per que el centre
busque vies d’acció útils
per al conjunt de la classe,
fa que el problema no
tinga mai final. Quan un
alumne es separat, sempre
hi ha un altre que es
transforma en el més
problemàtic, o en el que
menys sap, o apareix un
conflicte nou. Aquesta
dinàmica produeix un
professorat que no afronta
les dificultats que van
apareixent, sino que dem-

ana que li les traguen del
damunt. No hi ha res més
allunyat de l’educació que
aquest pensament.

I per a que serveix agru-
par-ne uns pocs quan el
conflicte és generalitzat
dins l’aula o el centre? I si
el problema es generat per
l’entorn social? I si ve
induit per mesures antied-
ucatives prèvies?  I que
estem ensenyant als
xiquets i xiquetes: que és
bo intentar resoldre els
conflictes segregant les
persones, com a norma,
dels entorns que haurien
de ser de tots i totes? 

La millora del sistema
educatiu passa per buscar
un perfil diferent de pro-
fessorat, per canvis radi-
cals en metodologia, con-
tinguts i organització que
garanteixquen una escola
eficaç, on realment
s’aprenga,  per la recu-
peració d’una intenció
explícita de formar ciu-
tadans autonoms, crítics,
solidaris, respectuosos
amb els altres, per la
potenciació de la reflexió,
la crítica al coneixement i
la participació democràti-
ca de la comunitat escolar
en les decisions importants
a l’àmbit escolar. 

Les persones que defensen
una educació comunitaria-
ment responsable, les que
busquen una escola que
supose un èxit per a tots i
totes, haurien de ser
capaces de plantejar amb
força una alternativa real
a un model que no
ensenya i que, a més a
més classifica, segrega i
culpabilitza als més dèbils,
un model conservador
absolutament fracassat
però que, com es compro-
va amb el plantejament
d’agrupar els alumnes
conflictius, continua fug-
int cap avant sense modi-
ficar el rumb. 

OPINIO

La segregació d’alumnes
conflictius: el fracàs 
d’un model d’escola

La segregació
d’alumnes té
efectes molt
negatius sobre 
la millora del 
sistema 
educatiu.
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Encara que no siga po-
líticament correcte, cal
afirmar que els profes-
sors –les seues condi-

cions laborals i els seus proble-
mes– estan molt més presents
en el debat educatiu que els
alumnes, les seues situacions
educatives i les seues dificul-
tats. De fet, la principal creïlla
calenta del Ministeri d’Educa-
ció en aquests moments és la
Negociació de l’Estatut Docent.
La mateixa conselleria d’Edu-
cació de la Generalitat Valen-
ciana adopta moltes més me-
sures dirigides a atendre les de-
mandes del professorat que a
abordar els problemes educa-
tius que la majoria de les vega-
des tenen com a protagonistes
els alumnes i els seus pares i
mares. 

L’origen d’aquest sobredi-
mensionament dels problemes
del professorat és múltiple. D’u-
na banda, en un terreny on el
debat sobre política educativa
és raquític, són els sindicats do-
cents els més actius a l’hora de
posar els temes problemàtics
sobre la taula. De vegades, són,
fins i tot, l’única veu que crida
l’atenció sobre el que ocorre en
l’escola. Tothom reconeix que
des d’organitzacions sindicals
progressistes com STEPV,
CC.OO, FETE-UGT i CGT no no-
més es parla de millores labo-
rals per al professorat sinó que
s’aborden qüestions que per-
tanyen al camp estricte de la
política educativa i del model
de societat que es construeix
des de l’escola.

Així, els sindicats parlen de
currículum, parlen de convi-
vència en les aules, d’atenció a
les necessitats educatives, de
la presència del valencià en
l’escola, de les necessitats de
les aules d’infantil, etc. Parlen
de tot, i en moltes ocasions són
ells els que espenten  l’actual
govern a fer algun canvi de po-
lítica educativa. No obstant
això, al final, la pròpia presèn-
cia de les seues veus en la
premsa fa que en la societat s’a-
cabe imposant una visió de l’e-
ducació des del professorat.

MARES I PARES
El moviment de pares i mares
és també altra de les veus que
interpel·la a l’administració
educativa perquè plantege so-

lucions. FAPA-València, en el
nostre entorn més immediat, i
la Confederació Gonzalo Ana-
ya, en l’àmbit autonòmic, són
les veus més crítiques amb el
govern. Per als pares i mares
que hi participen es tracta d’u-
na activitat voluntària que aca-
para moltíssim temps i que so-
breviu amb dificultats en una
societat com l’actual, individua-
lista i desideologitzada. En el
moviment de pares i mares es-
tan els vocacionals que es dei-
xen la pell, però hi ha molt on
acudir i al final els pares es di-
rigeixen a abordar principal-
ment les qüestions urgents: els
problemes d’infraestructures.

Ho va expressar amb rotun-
ditat, durant la passada cam-
panya electoral, Carmen Moli-
na, expresidenta de la Confen-
deració d’Associacions de Pa-
res i Mares, Gonzalo Anaya: “els
pares ens hem convertit en
obrers, lampistes, especialistes
en subministres escolars, etc,
etc, perquè ens hem vist obli-
gats a cobrir la deficient aten-
ció que la conselleria d’Educa-
ció presta als centres”. “Estem
farts d’aquest paper –afegeix

Carmen Molina– perquè el que
volem és parlar de l’educació
dels nostres fills”.

Hi ha altres raons a les quals
Molina no al·ludeix però que
també acaben produint que els
pares i mares es dediquen pre-
ferentment a aquests temes. En
realitat, amb comptades excep-
cions, els equips directius dels
centres no volen que els pares
i mares intervinguen en altres
aspectes de la vida escolar.
Aquell objectiu de la LOGSE de
construir una comunitat edu-
cativa conjunyida i democràti-
ca que tenia com a màxim òr-
gan de govern el Consell Esco-
lar, ha estat abandonat a poc a

poc o s’ha convertit en una
mera qüestió burocràtica. D’u-
na banda perquè les diferents
normatives que van aprovar els
governs conservadors del Par-
tit Popular van anar reduint les
seues competències, i, a més,
perquè els dos grups d’adults
que havien d’integrar aquesta
comunitat –docents i pares– no
han estat capaços de crear un
espai d’interrelació pacífica i
productiva més enllà de les rei-
vindicacions conjuntes davant
l’Administració. 

ELS ESTUDIANTS
Per altra banda, la participació
dels alumnes en el debat és pu-
rament testimonial. A més,
quan comencen a treballar de
debò, des de l’administració es
desarticula el moviment per-
què no agrada aquest tipus d’o-
posició. Associacions d’estu-
diants hi ha moltes però és di-
fícil que tinguen una veu per-
manent sobre els problemes
educatius més enllà de la con-
vocatòria de mobilitzacions. El
Sindicat d’Estudiants apareix
quasi sempre, i de forma exclu-
siva, en la convocatòria de mo-

bilitzacions. Abans de les pas-
sades eleccions la Federació
Valenciana d’Estudiants d’En-
senyament Mitjà, FAAVEM, va
sorprendre amb altra actitud i
va presentar dues propostes al-
ternatives als esborranys del
decret de Currículum, en el
qual s’especifiquen els ensen-
yaments mínims a la Comuni-
tat Valenciana, i del decret de
Drets i Deures dels alumnes,
pares i professors. La direcció
d’aquesta associació ha canviat
i una de les coses que se’ls ha
retret als anteriors dirigents és
una actitud massa política.

Tots aquests col·lectius, al
costat de les patronals de l’e-
ducació, formen part d’un òr-
gan, el Consell Escolar Valen-
cià, que es infrautilitzat per l’ad-
ministració educativa de forma
continuada: ni es debaten al
Consell Escolar Valencià les
mesures educatives que es pre-
sentaran a l’opinió pública ni es
tenen en compte els seus dic-
tàmens. 

Amb el cas de la LOE, la si-
tuació ha estat flagrant i el
agents socials denuncien que
el conseller Font de Mora ha fet

02Els protagonistes 
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En general, la
relació entre
pares i profes-
sors es més un
focus de ten-
sions que un
espai de
col.laboració.



cas omís, en les seues compa-
reixences davant el govern cen-
tral, del dictamen sobre la nova
llei aprovat pel consell Escolar.
La situació va arribar a tal punt
que els col·lectius més actius
del Consell Escolar Valencià es
van fotografiar al maig passat
a les portes de la conselleria
d’Educació amb un esparadrap
en la boca

SOBRE QUE CALDRIA 
ESTAR PARLANT?  
És senzill estar d’acord en el fet
que el debat educatiu al País
Valencià és raquític o millor dit,
inexistent, si ho comparem
amb l’envergadura dels proble-
mes a abordar. Però passar d’a-
questa apreciació a una pràc-
tica nova és molt més difícil
perquè els engranatges de la
comunicació social no semblen
estar preparats per a abordar
tasques complexes. De les di-
ferents opinions expressades
pels diferents potencials prota-
gonistes es desprèn una qües-
tió clara: una cosa és parlar d’e-
ducació i una altra és parlar de
l’escola, i un dels principals pro-
blemes és que només parlem
des de l’escola i per a l’escola
quan la majoria de problemes
educatius més difícils d’abor-
dar es troben fora d’ella.

En el tema de l’educació hi
ha molts nuclis cabdals i és di-
fícil triar-ne un. Una de les creï-
lles calentes més clara és la
nul·la possibilitat de conciliació
entre la vida laboral i familiar, i
com aquesta problemàtica in-
cideix en l’educació de xiquets
i joves. Stefan Lukic´, estudiant
de 2on de Batxillerat en l’IES
Francisco Ribalta de Castelló i
expresident de la Federació Va-
lenciana d’Estudiants de En-
senyament Mitjà (FAAVEM) ho
explica amb la rotunditat que
dóna la joventut: “al meu judi-
ci –assenyala Lukic’– el paper
educador bàsic correspon a les
famílies. Tenir un fill és alguna
cosa molt seriosa, si tens un fill
te n’has de fer càrrec. Quin
temps, i de quina qualitat li de-
diquen els pares i mares als

seus fills? Aquesta és una qües-
tió fonamental” . 

Segons Lukic’ no es pot pre-
tendre que funcionen, en el pla
educatiu, les jornades escolars
que imposem als nostres fills
per a satisfer les necessitats de
custòdia derivades de les nos-
tres jornades laborals: “Per
descomptat –continua Stefan
Lukic’–, cal cercar mesures que
reconcilien la família i el tre-
ball…. Però el que tampoc es
pot consentir són coses com
l’escola matinera que és un ser-
vei dels ajuntaments, o dels
centres, que permet que molts
col·legis òbriguen les seues
portes a les 7.30 del matí. Açò
significa que el xiquet a les 7
del matí (o fins i tot abans) ja
està despert! Si fem comptes,
el xiquet que entra a les set i
mitja al col·legi i ix a les cinc de
la vesprada hi ha estat deu ho-
res! Deu hores! No em vull ni
imaginar com estaria la meua
mare, o el meu pare, si hague-
ren d’estar 10 hores seguides
en el seu lloc de treball!.”

La cosa no és tan senzilla
com la planteja Lukic’ per als
pares i mares que treballen, no
pel seu gust sinó perquè cal fer
front a una hipoteca, i els sala-
ris son baixos. Deu hores a es-
cola és, segur, una barbaritat
des d’un punt de vista pedagò-
gic peró també és ben cert que
no hi ha mesures de concilia-
ció de la vida familiar i profes-
sional que no passen per una
reducció molt notable dels in-
gressos familiars. El que és evi-
dent és que necessitem que les
famílies afronten l’educació
dels seus fills i filles des d’al-
tres paràmetres més reflexio-
nats i amb més formació per-
què ningú ens ensenya a ser pa-
res i mares.

Moltes voltes es fa referència
a models de paternitat i mater-
nitat antics com si foren la pa-
nacea i res més lluny de la re-
alitat perquè tot ha canviat en
els últims 60 o 70 anys. Hem
passat de viure en societats
molt homogènees –i opreso-
res– on les normes socials es-
taven molt clarament establi-
des a viure en societats molt
més diverses i lliures on les nor-
mes socials no estan gens cla-
res i el que prima és, per da-
munt de tot, el nivell d’acords
individuals. Encara que normal-
ment no s’esmenta en el debat
educatiu, l’existència o no de
consens social sobre determi-
nades qüestions té una incidèn-
cia enorme en la tasca educa-
tiva.  

Des de FAPA-València es des-
envolupen moltes activitats de
formació per a pares i mares
però Carmen Molina, la seua

expresidenta, apunta la dificul-
tat de la tasca i la incoherencia
que suposa destinar els po-
quets recursos de las AMPES a
comprar material per a l’esco-
la. “La nostra és una tasca molt
difícil, de passet a passet –ex-
plica Carmen–, cap a una ma-
jor formació dels pares i mares.
Ara per exemple estem fent un
treball per a formar als pares i
mares en la importància de la
tutoria, un treball que també
exigeix per part de l’escola no-
ves pràctiques, però hi ha una
cosa flagrant: els diners de les
AMPES, que haurien de desti-
nar-se a la formació dels pares
i mares, es dediquen a altres
coses, com comprar els gron-
xadors per al pati d’infantil per-
què la conselleria no els envia
mai, comprar 15 o 20 ordina-
dors per a dotar a l’aula d’infor-
màtica que és un espai buit de
taules i cadires, o a pagar un
autobús per a anar a conselle-
ria per a protestar per l’estat la-
mentable del centre”. “Tot açò
–continua Molina– està fent
que es veja a les AMPES, i elles
mateixes s’hi creen eixe rol,
com que el seu únic paper és
reivindicar infraestructures i
pagar les deficiències de mate-
rial que tinga el centre”.

La veritat és que més enllà
de les complicitats que es do-
nen entre les organitzacions re-
presentatives que treballen en
el pla públic, i les bones rela-
cions que pares, mares i mes-
tres tenen en casos particulars,
en general, el continuumpares-
professors és més un focus de
tensions que un espai de col·la-
boració. 

Ho explicava recentment Pi-
lar Collado, cap d’estudis de
l’IES Serpis de València: “abans
els pares donaven la raó en tot
al professor –i jo no dic que això
siga correcte, matisa– però ara
s’ha caigut en l’altre extrem”.
“Molts pares vénen a demanar-
te comptes, comptes del nivell
acadèmic, explicacions sobre
per què el seu fill va amb
aquests xiquets o amb aquells,
o per què el seu fill és tractat
d’aquesta o d’altra manera pels
seus companys. No podem
arribar a tot”, explica aquesta
cap d’estudis amb molts anys
d’escola a les seues esquenes.  

Hi ha una crisi d’autoritat del
mestre i una dimissió educati-
va per part dels pares i mares,
i els efectes d’ambdós proble-
mes acaben condicionant l’ac-
tual situació de l’escola. D’a-
questa crisi parla Luis Trapie-
llo, responsable de política edu-
cativa de la Federació d’Ensen-
yament de CC.OO al País Va-

No es pot pre-
tendre que es
resolguen pro-
blemes educa-
tius que no
tenen el seu
origen en el
marc escolar,
actuant només
des dels centres
educatius

El pares i mares es
queixen pel fet que l'e-
ducació no és una prio-
ritat per al govern valen-
cià. Gemma Piqué, pre-
sidenta de FAPA-
València fa la següent
reflexió: “El circuit de
Fórmula 1 es farà en
huit mesos, tanmateix,
els nostres fills i filles
acaben l'escolaritat en
barracots perquè la con-
selleria d'Educació no
és capaç d'accelerar la
construcció de centres”.
A principi de curs, Fete-
Ugt va presentar un
informe on explicava
que a  Torrevieja, un
terc dels col·legis d'in-
fantil i primària (4 de
13) estan en barracots.
Hi han generacions d'a-
lumnes que no han xafat
mai un aula d'obra. A
Alacant, el CP Benalúa

duu 8 anys pendent de
construcció o l'Institut 8
de Marzo, situat provi-
sionalment en un con-
servatori. Quan Eines
entra en màquines, els
pares i mares de Torís
(Ribera Alta) s'han
movilitzat per a recla-
mar la construcció d'un
institut que duu més de
9 anys ocupant les ins-
tal·lacions  de la Casa
de la Cultura i de la
Biblioteca del poble i en
el qual estan escolari-
zats 250 joves. Carlos
Domínguez (CC.OO)
denuncia que l'endemà
de la manifestació,
Canal 9 va estar a Turis
fent un reportatge sobre
una cançó popular però
les camares no apare-
gueren per a gravar la
protesta de pares i
mares dels xiquets.

L’ESCOLARITAT EN BARRACOTS

Continua en la pàgina següent >>

Membres del
Consell Escolar

Valencià, en
maig pasat,

protestant per-
que el conse-

ller Font de
Mora ignora els
dictamens d’a-

quest órgan
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lencià: “la constitució del mes-
tre, del professor, home o dona,
com autoritas no es realitza
amb grans declaracions ni de
bon tros, ni amb grans discur-
sos del polític en el poder, sinó
després d’un debat entre les
parts que major responsabili-
tat tenen en l’educació: pares i
professors. Un debat en el qual
quede perfectament delimita-
da la frontera més enllà de la
qual el professor no passa (les
accions en la casa són respon-
sabilitat de la família) ni el pare
desprestigia (el professor,
col·legiadament, decideix com
s’ensenya)”. 

Pilar Gregori, membre de la
direcció del sindicat STEPV-iv,
planteja aquesta situació amb
un altre enfocament: identifi-
cant-la com la lògica mercanti-
lista de servei-client, que defi-
neix hui les relacions educati-
ves. “En els últims vint anys la
societat ha fet un gran canvi -
explica Pilar Gregori- els nuclis
familiars són cada vegada més
menuts i inestables, el treball
també és més insegur; la vida
ens duu a un procés d’accele-
ració molt gran. La societat li
atorga la faena d’educar a l’es-
cola, en exclusiva, sense ado-
nar-se que ella també educa
encara que no s’ho propose.
D’altra banda, l’educació ha
passat de concentrar-se en un
temps (primers anys de vida) i
un espai (escola) cap a totes les
fases de la trajectòria vital, i és
ací on cal qüestionar-se si les
institucions educatives han
d’assumir totes les tasques i
deures que des de fa temps
anem encomanant-los”. 

“És important també –conti-
nua aquesta representant de
STEPV– la reivindicació de les
diferències. Cadascú va cons-
truïnt la seua personalitat a par-
tir del seu ús del llenguatge,
dels seus signes,…això com-
porta una gran pluralitat i el de-
bat podrà ser al voltant del que
és necessari ensenyar i on; de
quin paper han de tenir els po-
ders públics en l’esfera educa-
tiva; sobre l’autonomia profes-
sional, sobre el manteniment
de fronteres entre espais for-
mals i informals, sobre la capa-
citat de construïr espais públics
de participació en les institu-
cions educatives que superen
la lògica de servei-client”. 

L’esquema proveïdor-client

que presideix les relacions en
l’escola se sustenta tant sobre
una concepció mercantilista de
l’escola com sobre la concep-
ció de l’escola com a servei pú-
blic, ambdues sostingudes des
de posicions ideològiques to-
talment oposades. Des d’ex-
trems distints es provoquen els
mateixos efectes. Potser per
això Gonzalo Anaya, el referent
per excel·lència de la renovació
pedagògica al País Valencià,
està dedicant els últims anys
de la seua vida a defensar que
l’educació no és un servei pú-
blic, sinó un dret dels alumnes.
Des de l’òptica de l’alumne cal
preguntar-se també quin sen-
tit té hui l’escola. Perquè una
cosa està clara: en els últims 30
anys la societat ha canviat en
dos aspectes clau per a la vida
de l’escola: les formes d’accés
a la informació i els pressupos-
tos normatius sobre els quals
s’assenten les relacions socials.

Repensar aquestes aspectes
té com a conseqüència posar
en qüestió moltes de les bases
sobre les quals s’assenta l’es-
cola actual. Jaume Martínez
Bonafé, professor de Didàctica
en la Universitat de València i
membre del moviment de re-
novació pedagògica, planteja
amb claredat moltes qüestions
de fons, extremadament sug-
geridores per a animar el de-
bat: “una cosa és escolaritza-
ció i una altra educació. Una
cosa és aprendre per a aprovar
i altra cosa és construir conei-
xement significatiu i rellevant.
Una cosa és el clientelisme i
una altra la participació. Una
cosa és la representació corpo-
rativa i una altra la comunitat
educativa. Una cosa és l’auto-
ritarisme i una altra l’autoritat.

Una cosa és la recerca i tracta-
ment de la informació i una al-
tra la colonització de la vida en
l’aula pel llibre de text. Una cosa
és l’especialització acadèmica
dels docents i una altra la coo-
peració educativa. Una cosa
són els temps i els espais de
l’escola i una altra els temps i
els espais de la vida. Una cosa
és l’escola i altra cosa és la ciu-
tat. Quan aprendran a caminar
de la mà?”, es demana a sí ma-
teix aquest mestre de mestres. 

Caminar de la mà, l’escola i
la ciutat. Aquesta sembla ser
una de les claus per a millorar
perquè suposa posar a tots a
caminar cap una reflexió inte-
gradora de l’educacio i la vida.
En aquesta idea va insistir tam-
bé, l’exsecretari d’educació dels
socialistes valencians i actual
coordinador del programa d’e-
ducació del PSOE, el valencià
Miguel Soler. Al febrer passat,
en una convenció de municipis
socialistes del Estat espanyol
que va tindre lloc a Elx, Soler
defensà la necessitat que als
pobles i les ciutats s’instal·la ra
una autèntica “conspiració
educativa”. En aquell mateix
context, Alvaro Marchesi, un co-
negut investigador del món de
la educació, va proposar que a
les ciutats qualsevol projecte
que s’haguera de dur a terme
hauria de comptar amb una De-
claració d’Impacte Educatiu, de
la mateixa manera que se’n fa
una d’impacte medioambien-
tal. Hui, Soler, davant les  pro-
peres eleccions generals se-
gueix insistint en aquesta idea:
“Podríem parlar de moltes co-
ses a fer en l’àmbit estricte del
sistema educatiu, però per a re-
soldre la immensa majoria dels
problemes que tenim hui, la
cosa més urgent és avançar cap
a un major compromís social
amb l’educació”.

En la seua opinió “no es pot
pretendre que es resolguen
problemes educatius que no
tenen el seu origen en el marc
escolar, actuant només des
dels centres educatius”. “Tam-
bé cal actuar en els centres
–afirma– transformant l’esco-
la, innovant, ocupant-nos que
tots els alumnes accedesquen
a la renda cultural bàsica a la
qual tenen dret i defensant, so-
bretot, l’autonomia dels equips
docents. Però, per a fer tot això
és evident que es necessita un
major compromís de totes les
instàncies socials amb l’edu-
cació. O ací ens posem tots a
treballar per l’educació o no hi
ha res a fer”, conclou Miguel
Soler. 

També en aquest planteja-
ment coincideix Pepe Albert,
ensenyant i membre de l’àrea

d’educació d’Esquerra Unida
del País Valencià. En una fra-
se senzilla però molt clara:
“són necessaris més mitjans
per a fer la connexió entre la
família i l’escola”. Parlar de la
família és parlar de totes les
tensions socials a les quals es
veuen sotmesos els adults que
tenen la responsabilitat d’edu-
car. Parlar d’escola és –com
assenyala Jaume Martínez Bo-
nafé– parlar de pedagogia, no
de transmissió de coneixe-
ments sinó de construcció
d’un saber significatiu i de
conformació de caràcters lliu-
res i autònoms. Parlar d’edu-
cació és parlar de la política
que fem per a construir la so-
cietat que volem. Una mica
més que barracots, menjadors
escolars o el famós –per a al-
guns maleït– “bo-llibre”.
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L’esquema pro-
veïdor-client que
presideix les
relacions en
l’escola se sus-
tenta tant sobre
una concepció
mercantilista de
l’escola com
sobre la concep-
ció de l’escola
com a servei
públic.
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Carmen Pellicer Iborra

Teóloga, autora del libro
Educación para la
Ciudadanía de Santillana

Qué significa ser un
buen ciudadano?
Seguro que cada

uno de nosotros tiene una
respuesta diferente a esa
pregunta… Los estereotipos
de la derecha apuntan a
personas sumisas a la auto-
ridad, dóciles, ‘ordenados’,
donde la ‘seguridad’, ‘el
orden’ ‘la familia’ ocupan
un lugar primordial… Por
contra, los estereotipos de
la izquierda dibujan perso-
nas críticas, que protestan,
se asocian por sus derechos,
salen a la calle, y priorizan
‘lo social’, la ‘solidaridad’ o
la ‘libertad’ como bande-
ras… El debate social  que
se ha generado en torno a
Educación para la
Ciudadanía refleja la polari-
zación estereotipada de pre-
juicios, miedos y fantasmas
que, con poca fundamenta-
ción, se azuzan en la arena
pública. La pretendida neu-
tralidad de la escuela es solo
un acto de irresponsabili-
dad. No existe un acto edu-
cativo neutral… Cada
encuentro con un niño, con
un adolescente pretende una
transformación, un paso
más en el acompañarles
para hacerse persona…y
por eso mismo, implica un
compromiso que debe
hacerse explícito con un
modelo de persona y con
un modelo de sociedad.
Evidentemente cada escuela
hace una opción explícita, o
veces, meramente circuns-
tancial de los valores que
transmite. Muchas veces
esas opciones se dejan en
manos de los materiales
pedagógicos que desarrollan
editoriales o instituciones.
Los centros deben poder
definir el estilo de ciudada-
no y participación, y el esti-
lo de sociedad que desean,
desde el respeto, y aún más,
el fomento de una cultura
que garantice los derechos
humanos de todos. Desde el
respeto a ese marco ético
común, cada escuela podrá
definir lo específico y pro-

fundizar en aquellos aspec-
tos que estén en sintonía
con su proyecto educativo.  

En ese contexto, Educación
para la ciudadanía, no es
una filosofía, ni una ética,
ni una ideología a transmi-
tir. Es un espacio curricular
que pretende el desarrollo
de los conceptos, procedi-
mientos y actitudes necesa-
rios para desarrollar las
competencias específicas
para la convivencia y parti-
cipación en la comunidad
social. No agota la educa-
ción en valores, pero es un
espacio privilegiado para
desarrollar de forma siste-
mática en los alumnos
aquellos que TODOS consi-
deramos imprescindibles
para construir proyectos de
vida común. En otros espa-
cios y momentos de la vida
escolar también se transmi-
ten valores y actitudes, pero
todos los profesores sabe-
mos de la necesidad de
aumentar los espacios para
educar frente a la mera
transmisión de conocimien-
tos, muchas veces irrelevan-
tes o desconectados de la
vida real. Esa preocupación
se refleja en las inquietudes
de los organismos europeos,
que en sucesivas declaracio-
nes pide la inserción de los
estudios de esta naturaleza
en los sistemas educativos
de sus países para preparar
a los alumnos para la con-
vivencia cívica. En los siste-
mas educativos europeos

pretende contribuir a paliar
el déficit democrático de los
jóvenes, que se manifiesta
en el amplio abstencionis-
mo, la apatía y la falta de
participación en proyectos
sociales y el incremento de
ideologías extremistas,
racistas y totalitarias.  Este
desapego juvenil se mani-
fiesta en una pérdida del
sentido de comunidad, falta
de asociacionismo, relacio-
nes de vecindad, maltrato a
los más débiles, y en el
incremento de todo tipo de
violencia. La reflexión sobre
la Ciudadanía Europea res-
ponde también a la dificul-
tad de generar valores com-
partidos por todos y exigen-
cias éticas que transciendan
las costumbres grupales,
ideológicas, religiosas… en
una sociedad cada vez más
multicultural y diversa, y
que estén vinculados al
reconocimiento eficaz y uni-
versal de los Derechos
Humanos.

Los contenidos de la asigna-
tura, tal como han quedado
reflejados en la ley, preten-
den ayudar a que los alum-
nos desarrollen el espíritu
crítico, sus propios puntos
de vista, criterios y opinio-
nes sobre todos los aspectos
de la vida. Proponer como
contenidos algunos aspectos
controvertidos de la vida
social y política no significa
imponer los puntos de vista
de nadie, sino abrir espacios
para la reflexión y el razo-

namiento. Esto les ayudará
a  construir puntos de vista
maduros y equilibrados,
que les enseñen a participar
en proyectos comunes y a
disentir y manifestar de
forma activa aquellas cosas
que están en contra de sus
creencias y modos de perci-
bir la realidad, a la vez que
desarrollan competencias
democráticas de participa-
ción, diálogo para resolver
los conflictos de intereses de
forma pacífica y solidaria.

¿Por qué Educación para la
ciudadanía debe ser obliga-
toria? Porque su finalidad y
sus objetivos son necesarios
para el desarrollo integral
de TODOS los alumnos.
Son espacios comunes para
‘entrenarse’ en comprensión
de lo diverso, en diálogo y
participación, en proyectos
de solidaridad y altruismo,
en procesos democráticos,
en experiencias de toleran-
cia y de búsquedas compar-
tidas de verdad y justicia, en
todos los matices de los
derechos humanos, que
cuestionan constantemente
nuestras concreciones histó-
ricas y culturales…
¿Realmente es esto menos
importante que las matemá-
ticas o la educación física?
Si el miedo a lo que pueda
hacerse en clase nos hace
caer en manos de lo que
dejará de hacerse, estamos
haciendo un flaco favor a
nuestra visión de educación
integral, y a nuestro com-
promiso de construir un
futuro mejor, que es el futu-
ro de todos. 

OPINIO

Educación para la ciudadanía…
Una necesidad educativa

.

WEB.

INNOVA Educadores en Red. 
Aquest portal és un lloc de trobada
per a les iniciatives, projectes,
grups i xarxes formats per profes-
sionals i altres actors de l'educació
http://innova.usal.es/

CEAPA – Confederación Española
de Asociaciones de Madres y
Padres. www.ceapa.es/

EDUCARED. És un portal de la
Fundació telefònica amb molts
recursos educatius. www.educa-
red.net:80/entrepadres/

El café pedagógico. És un blog que
que pretén promoure  el debat
educatiu. tp://cafepedagogico.word-
press.com/

www.edu3.cat, és un portal de la
Generalitat de Catalunya,  una nova
eina educativa que combina pro-
grames i recursos educatius de tot
tipus. 


