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Escàs
protagonisme
en la reforma
educativa?

LA VANGUARDIAFONT: Informe PISA

Els resultats a Espanya de
l’informe PISA del 2009

Coneixement en
comprensió lectora
el 2009

Comprensió lectora

494 punts.
Valor de referència de l’OCDE

L’ALUMNAT A CATALUNYA

1. 556 Xangai

25. 494 Regne Unit
26. 494Hongria

2. 539 Corea

3. 536 Finlàndia

4. 533Hong Kong

5. 526 Singapur

6. 524 Canadà

7. 521Nova Zelanda

8. 520 Japó

9. 515 Austràlia

10. 508 Països Baixos

20. 497 Alemanya

39. 470 Àustria

38. 472 Luxemburg

14. 501 Suïssa

27. 489 Portugal

22. 496 França

17. 500 Estats Units

19. 497 Suècia

33. 481 ESPANYA
32. 483 Grècia

29. 486 Itàlia
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per aula, ambmenys pressió aca-
dèmica, amb més col·laboració
amb els pares...”.
Però, com es poden evitar les

mancances que ja presenten
nens i nenes als nou anys?
“Aquests alumnes necessiten
més atenció i més recursos: més
temps docent, sigui del seu pro-
fessor o d’altres educadors; més
temps docent, potser aprofitant
part de les tardes o de l’estiu;
més vies d’èxit, diversificant els
mitjans per assolir unes matei-
xes finalitats; suport extern, que
pot venir d’institucions locals,
organitzacions socials;més cons-
ciència i atenció familiar”, deta-
lla el catedràtic de la Universitat
Complutense deMadrid. “No es
tracta d’opcions excloents, sinó
que que poden oferir-se alterna-
tivament o en diferents combi-
nacions”, explica.

Martín aposta per “més acom-
panyament i més professorat de
suport per als que tenen proble-
mes”. També destaca el paper
de les famílies, per exemple, en
l’acostament a la lectura. “És
fonamental incitar a la lectura a
casa, a les ludoteques, amb
contacontes... Totes les alfabetit-
zacions no formals facilitenmol-
tíssim la comprensió lectora”.
Just ara que el Govern deMa-

rianoRajoy haposat sobre la tau-
la una nova reforma educativa,
resulta ineludible plantejar si és
suficient el model per a primà-
ria proposat en l’avantprojecte
de la llei per a la Millora de la
Qualitat Educativa (Lomce).
Fernández Anguita considera
que “ni de lluny” no atén el pro-
blema plantejat: “La Lomce no-
més parla demesures de reforç i
recuperació, però és absoluta-
ment vaga, i això ja formava
part de la normativa anterior. El
que la Lomce afegeix, de mo-
ment, és una clara voluntat
d’evacuar abans un major nom-
bre d’alumnes del tronc comú,
traient-los cap a l’FP bàsica, que
deixaria de ser una excepció per
convertir-se en una nova via ad-
dicional imolt transitada”. El so-
ciòleg critica, amés amés, les re-
tallades econòmiques a què se
sotmet el sistema educatiu, “que
s’han acarnissat primer de tot
amb els programes d’educació
compensatòria, dirigida als
alumnes més vulnerables”.c

]Des que es va fer pú-
blic el primer esborrany
de la reforma educativa,
capitanejada pel minis-
tre d’Educació, José Ig-
nacio Wert, hi ha unes
quantes veus que qües-
tionen l’escàs protagonis-
me de primària a la
Lomce. La llei de Millora
de la Qualitat Educativa
pivota, sens dubte, sobre
els canvis que volen in-
troduir en l’ensenya-
ment secundari, cosa
que eclipsa, segons algu-
nes veus, l’etapa destina-
da a alumnes dels 6 als
12 anys (si no repeteixen
curs).
La catedràtica de Psi-

cologia de l’Educació
Elena Martín mostra la
seva preocupació per la
desaparició a primària
dels cicles –l’actual legis-
lació en preveu tres– per
tornar a una estructura
basada només en cursos.
“Amb els cicles –explica
Martín– el professor
passa dos anys seguits
amb el mateix grup
d’alumnes i les decisions
de promoció es prenen
al final de cada període,
a 2n, a 4t i a 6è. A més a
més, et dónes dos anys
per aconseguir els objec-
tius, cosa que contri-
bueix a atendre la diver-
sitat de l’alumnat”.
Entre les modifica-

cions que conté l’últim
avantprojecte de llei,
figura una prova estatal
al final de l’etapa (a 6è),
sense conseqüències aca-
dèmiques directes. De
tota manera, cada alum-
ne acabarà primària amb
un informe en què cons-
tarà el seu resultat en
aquesta avaluació (baix,
mitjà i alt). A més a més,
el text estableix una
“prova individualitzada”
que han de fer els cen-
tres educatius als alum-
nes de 2n o 3r de primà-
ria. Wert va reconèixer
aquesta setmana que
estan disposats a nego-
ciar exactament en quin
curs s’ha de dur a terme.
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Entra a autografo.mundodeportivo.com i dedica-li a qui tu vulguis.
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Ara ja pots
aconseguir la foto

dedicada de
LeoMessi,

CristianoRonaldo,
RafaNadal, Falcao,

JorgeLorenzo
imoltsmés.

“Cal més
acompanyament i
professors de suport
per als alumnes que
tenen problemes”


