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Reduir la taxa
d’abandonament escolar,
millorar els resultats i
l’ocupabilitat

Es redueixen les optatives i les
hores d’Educació per a la Ciuta-
dania (canvia de nom)

S’exigirà una certificació (curs de
formació). Els designa una comissió
formada per l’Administració (dos
terços) i pel centre (un terç)

Busca la imbricació de
l’FP en el procés formatiu
de les empreses

DAVID AIROB / ARXIU

T antes reformes educati-
ves hi ha hagut en els
últims temps que els
professors s’han aca-

bat blindant i construint el seu
propi sistema dins de l’aula. Un
docent amb 25 anys d’experièn-
cia confessa que encara passeja a
la seva cartera els papers on s’ex-
plica comaplicar la reforma ante-
rior, la penúltima. No ha tingut
temps d’assimilar-la i ja treu el
cap una de nova.
Vista en perspectiva, la decisió

que van prendre la majoria dels
partits catalans de pactar la Llei
d’Educació (LEC) va ser excep-
cional. La norma va entrar en vi-
gor fa poc més de tres anys, però
ja ha aconseguit crear una sensa-
ció de marc estable que manté
allunyada l’educació de la prime-
ra línia de la baralla partidista.
La qüestió és que, ara, tot això

–el blindatge del professor con-
tra la sobreproducció ministerial
de reformes educatives i el pes es-
pecífic de la LEC– es veurà ame-
naçat si l’avantprojecte de llei del
PP s’aprova en els termes en què
ha estat presentat.
Si els populars es mantenen

ferms en el tràmit parlamentari i
el redactatmés polèmic –“corres-
pondrà al Govern l’establiment i
definició de les competències bà-
siques de cada ensenyament i

dels criteris per a la seva avalua-
ció”– acaba dient el que sembla
voler dir, l’intervencionisme del
ministeri assolirà nivells insospi-
tats. Dit d’una altra manera: fins
ara podia fer-se un cas relatiu a
les directrius de Madrid perquè
qui avaluava era la Generalitat.
Però ja se sap que qui posa l’exa-
men té l’última paraula. Agradi o
no agradi, bona part de l’esforç
educatiu es dedica a preparar

l’alumne perquè pugui superar
les avaluacions.
És cert que entre les novetats

de la llei n’hi ha algunes que gene-
ren cert consens. La inclusió de
l’FP dual, per exemple, confirma
el camí ja emprès per Ensenya-
ment. Una altra és dotar de més
autoritat els directors de centre
perquè puguin “exercir un lide-
ratge que ara es troba seriosa-
ment restringit”. El curiós és que
aquestamesura de reforç de l’au-
tonomia dels centres encaixi tan
malament en el conjunt d’una llei
que, per centralitzadora, farà les
delícies dels tertulians del somos
una y no diecisiete. A aquests, el
que els excita és el terme auto-

ritat, més que el d’autonomia.
Més enllà d’això, la reforma as-

pira a millorar l’ensenyament
sense emprendre l’encaix
d’aquest amb la realitat tecnològi-
ca dels nens i adolescents d’avui.
Cert és que la digitalització de
l’aula pot deixar-se per a desenvo-
lupaments posteriors, però que
una llei que té vocació de perdu-
rar (almenys quatre anys, com la
mitjana) eludeixi la qüestió de
fins a quin punt influeix la xarxa
en la formació dels joves suposa
fer un altre pas cap a la fosilitza-
ció del sistema. Ni una vegada
s’esmenta la paraula internet o
xarxa als 47 folis de l’avantprojec-
te. Això sí, s’al·ludeix genèrica-
ment a les tecnologies de la infor-
mació com a eina per personalit-
zar l’educació.
Comassenyala unprofessor ve-

terà, “si els alumnes són ja capa-
ços de resoldre tots els deures
que els poses consultant internet,
ha arribat l’hora que espavilis”.
Permolt que ens entossudim a re-
ciclar els fonaments clàssics de
l’ensenyament apel·lant a que
qualsevol mètode passat va ser
millor–hi ha nostàlgia de l’educa-
ció en blanc i negre–, la realitat
és a la pantalla in-touch i full 24
bit color del telèfon mòbil. La
quantitat de recursos educatius
disponibles a la xarxa és cada ve-
gada major i de més qualitat. Au-
gura el mateix professor que un
dia la gent no només decidirà el
que vol estudiar i com, sinó que,
a més, podrà fer-ho.

ASPECTES DE
LA LLEI AMB MÉS
CONSENS

Reformaenblanc inegre

FP dual

La nova llei tampoc
no emprèn l’encaix de
l’ensenyament amb la
realitat tecnològica
dels joves d’avui

Acreditació dels directors

Miquel Molina

Sarramona– i encara que als paï-
sos veïns més avançats com la
Gran Bretanya, França i Suïssa
es fa, ho veig amb certa preven-
ció. Els rànquings poden com-
portar una estigmatització per
als centres, especialment per als
que estan situats en zones difí-
cils. Alguns països inclouen ele-
ments correctors de manera que
les comparacions es fan per ni-
vells socioeconòmics i territori-
als, si no és així poden ser injus-
tos. Un altre perill que compor-
ten és que els resultats només va-
loren algunes matèries com les
matemàtiques i les llengües i ai-
xò té efectes perversos, perquè
els centres tendeixen a preocu-

par-se només per aquestesmatè-
ries i obliden l’educació integral.
Potsermés endavant, quan la cul-
tura de l’avaluació estigui més
consolidada es podran fer. Tam-
bé he de reconèixer que des de
la perspectiva dels pares es trac-
ta del dret de la informació per
poder escollir escola”.
“Els rànquings són un tema

ideològic –diu Masllorens–, es
parla d’excel·lència per amagar
l’elitisme. El problema de l’Estat
espanyol no són els alts professi-
onals sinó la formació de grau
mitjà, el més important no és
premiar les millors escoles”.

J. PLAYÀ Barcelona

La febre política que viu Catalu-
nya ha tapat parcialment la re-
forma educativa aprovada pel
Consell de Ministres, però se-
gons la consellera d’Ensenya-
ment, IreneRigau, ha d’interpre-
tar-se com “la primera ofensiva
antiautonòmica en tota regla”.
En conversa amb La Vanguar-
dia, la consellera ha recordat
que l’1 de gener del 1981 van co-
mençar les transferències educa-
tives i que trenta anys després
“hem entrat en una fase de des-
construcció de transferències”.
Segons Rigau, el primer punt

de l’avantprojecte ja reflecteix
l’esperit de la reforma. S’hi afe-
geix un article (el 2.bis), aparent-
ment innocu: “el sistema educa-
tiu espanyol disposarà dels ins-
truments següents: El Consell
Escolar de l’Estat (…), la Confe-
rència Sectorial d’Educació (…) i
la Taula de Diàleg Social”. Se-
gons la consellera, “en equipa-
rar la conferència de consellers
autonòmics, que tenen capacitat
executiva, amb dos òrgans con-
sultius com el Consell Escolar i

la Taula deDiàleg amb els sindi-
cats, deixemde ser part del siste-
ma per convertir-nos en instru-
ment, és la desaparició del siste-
ma competencial compartit per
l’Estat i les comunitats”.
La falta de negociació del text

en la Conferència Sectorial aju-
da a entendre també la duresa
de la rèplica. “En la LODE es

parlava d’ensenyaments mí-
nims, però en la terminologia
Wert es parla de continguts co-
muns. I si l’Estat fixa el 75%
d’aquests continguts, això signi-
fica que la Generalitat i els cen-
tres s’han de repartir el 25%
dels continguts restants, passem
a ser un element auxiliar. L’Esta-
tut i la llei d’Educació deCatalu-
nya establien uns plans, una or-

denació curricular i una avalua-
ció amb competències comparti-
des, no era cert que hi haguessin
17 sistemes educatius diferents.
L’Estat ja tenia competències
per ordenar el sistema, a través
del tronc comú, de la durada
dels cicles, de part del currícu-
lum, però ara es volen quedar, a
més, els continguts i avaluar-los
amb les revàlides”. Per Rigau,
“és absolutament inacceptable
per a qualsevol autonomia, enca-
ra que sigui del PP. A través
d’una llei sectorial s’eliminen
competències de lleis derivades
del bloc estatutari i constitucio-
nal. I això no resisteix una anàli-
si jurídica.Ho va interpretar per-
fectament el titular del diari La
Razón: ‘una educació, una na-
ció’. A partir d’ara ja no té sentit
l’existència del Departament
d’Ensenyament, tornem a l’eta-
pa dels delegats provincials del
ministeri”.
A Ensenyament tenen dubtes,

amés, sobre un altre punt sensi-
ble. S’ha deixat per a un decret
posterior la regulació del català
i del castellà quant a la fixació
del nombre d’hores.c

Simplificació de currículum

Continua a la pàgina següent

Objectius

Avaluació. Els experts
qüestionen la forma
però no el fons de les
avaluacions

ANÀL IS I

Rigaudiuque la lleiWert suposa “la
desconstruccióde les transferències”

La llei equipara la
sectorial de consellers
autonòmics amb
el Consell Escolar i
la taula de sindicats


