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L a polèmica política en-
torn de la immersió im-
pedeix, com ha passat

en altres moments, reflexionar
sobre els veritables problemes
de l’educació. Si en comptes
d’atendre els polítics s’escoltés
més els docents, probablement
es trobarien més bones solu-
cions contra el fracàs escolar,

que continua sent el gran
problema.
Hi ha dues reflexions repeti-

dament sentides per boca de
professors: 1. “Hi ha alumnes
amb 6 o 8 anys que ja veus
que seran carn de canó”, i 2.
“Quan t’arriben a l’institut
alumnes de 12 o 13 anys amb
un retard considerable respec-
te a la majoria, ja és molt di-
fícil adaptar-los al grup i que
tinguin interès pels estudis”.
El que indiquen aquestes opi-
nions és que els primers anys

d’ensenyament són bàsics.
Un document d’aquesta ma-

teixa setmana del Departament
d’Ensenyament sobre l’educa-
ció infantil indica que la finali-
tat d’aquest tram “és contribuir
al desenvolupament emocional
i afectiu, físic i motor, social i
cognitiu dels nens en col·labo-
ració amb les seves famílies
per proporcionar-los un clima
i entorn de confiança”. Les
recomanacions del document
apunten al paper de les famí-
lies, l’alimentació, l’organitza-

ció de l’espai-classe, el desco-
briment de l’entorn i la impor-
tància de les activitats quotidia-
nes. Però en comptes d’obrir-
se un debat sobre el contingut
de l’informe, l’única reacció
coneguda és la d’un mitjà de
comunicació de Madrid que ha
titulat “Catalunya amplia la
immersió lingüística a les guar-
deries”. N’hi ha hagut prou
amb una frase: “La llengua
catalana ha de ser la llengua de
comunicació i d’aprenentatge”,
que així, sense matisos, sembla
col·locada gairebé com una
provocació. La reducció de
l’aportació de la Generalitat a

les guarderies públiques, la
no-substitució de les baixes de
mestres fins als 15 dies, l’escas-
setat de les beques de menja-
dor, el manteniment de les
aules d’acollida i dels reforços
en centres amb alt nombre
d’immigrants (l’elevat fracàs
escolar d’aquest col·lectiu és
un perill per a la cohesió so-
cial)... són algunes de les qües-
tions que s’haurien d’abordar.
Però se’n parla poc. I, mentre
les reformes educatives servei-
xin només per imposar un se-
gell ideològic, continuarem
tenint aquests alts índexs de
fracàs en totes les avaluacions.
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Els escolars espanyols de 9 anys, mal preparats
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Experts reivindiquen la importància dels primers anys d’escolarització i demanenmés suport i més recursos
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A començaments de
setmana, l’última
edició dels estudis
internacionals Pirls
i Timss sobre com-

prensió lectora, matemàtiques i
ciències a primària van tornar a
aportar resultats decebedors
per a Espanya, en comparació
amb lamajoria de països de l’en-
torn (vegeu els quadres). A ban-
da d’obtenir una puntuació en
les tres àrees per sota de lamitja-
na de la Unió Europea, l’estudi
assenyala que fins a un 13% dels
alumnes de nou anys a Espanya
no ha tingut un aprenentatge
“eficaç”, ja que la valoració és
molt baixa.
El darrer diagnòstic, molt si-

milar a l’obtingut en edicions an-
teriors, aporta poques diferèn-
cies també respecte a les proves
de PISA, sobre alumnes de 15
anys. Si es comparen el PISA
2009 i Pirls i Timss 2011 –publi-
cat dimarts passat–, Espanya
manté un percentatge petit
d’alumnes en el nivell avançat i
el percentatge en el nivell molt
baix és més alt en l’estudi sobre
primària. Aquesta distribució es
reflecteix ambmés força enma-
temàtiques i amb menys força
en ciències. Així, en la prova de
matemàtiques, un 13% dels
alumnes de 9 anys espanyols se
situa entre els més endarrerits,
gairebé el doble que a l’OCDE,

mentre que els excel·lents su-
posen un 1%, enfront del 5% de
l’OCDE.
El missatge d’advertència

dels mateixos autors d’aquestes
proves dutes a terme per l’Asso-
ciació Internacional per a l’Ava-
luació del Rendiment Educatiu
(IEA, per la sigla en anglès) és
clar, especialment quan té a veu-
re amb la comprensió lectora:
“La falta d’adquisició de la com-
prensió pot conduir a posteriors
dificultats en l’aprenentatge de

totes les matèries i a un possible
fracàs escolar”. “Si un alumne, a
finals de 2n de primària (als set
anys), no té ben consolidada la
lectoescriptura, comença a acu-
mular un problema d’aprenen-
tatge que va més enllà d’una
assignatura”, recalca ElenaMar-
tín, catedràtica de Psicologia de
l’Educació a laUniversitat Autò-
noma de Madrid.
En vista de les dades propor-

cionades per IEA, el sociòleg i
expert en fracàs escolar Maria-
no Fernández Anguita declara:
“És a l’escola primària, presump-
te regne de la igualtat i l’harmo-
nia, on apareixen ja les dificul-
tats dels alumnes i les insuficièn-
cies del sistema. S’imposa una
actuació primerenca”.
En lamateixa línia, la catedrà-

ticaElenaMartín opta per consi-
derar informes d’aquest tipus
com una “crida d’atenció sobre
la importància d’aquesta etapa
en què es construeixen els apre-
nentatges essencials”. “Cal dedi-
car més atenció al que passa a
primària, l’etapa més saludable,
ambmenys professors per curs i

“Les dificultats
dels alumnes i
les insuficiències
del sistema ja
apareixen a primària”
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