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Presentació 
 
 

 
L’educació , en el sentit me s extens del terme, cóntinua sent un dels elements 
destacats per a la cónfórmació  de la cóhesió  sócial. En la nóstra sócietat, l’escóla ha 
deixat de tenir el paper primórdial d’hómógeneí tzadór i de cóhesiónadór sócial que 
tradiciónalment havia tingut en el passat. 
 
La cóhesió  sócial fa refere ncia al grau de cónvive ncia entre grups diferents que 
cómparteixen el mateix espai sócial, urba , cultural, educatiu, etc. Des d’una mirada 
me s próactiva, entenem la cóhesió  sócial cóm «la póssibilitat de cómpartir un 
prójecte cól·lectiu de futur que es pugui viure plenament des de la difere ncia» 
(Besalu  i Vila, 2005). 
 
Tambe  la cóhesió  sócial descriu els nexes ó lligams que uneixen les persónes en la 
sócietat i cónstitueix un cóncepte póliface tic que nósaltres abórdarem des de la 
perspectiva educativa. 
 
En el marc dels sistemes educatius, la cóhesió  e s el resultat d’actuar sine rgicament 
des de tótes les fórces i agents que óperen en el sistema i que actuen sóbre els 
individus amb l’óbjectiu educatiu fónamental de póssibilitar que es cónstrueixin una 
identitat persónal, sócial i ciutadana pró pia. 
 
Així , la clau de la cóhesió  cónsisteix en cóm, des d’una a rea determinada —l’educació  
en el nóstre cas—, s’atenen les persónes i les relacións que mantenen en un espai 
determinat i es creen marcs glóbals de cónvive ncia i d’acció  educativa fónamentats 
en l’equitat. 
 
Des de fa temps, en el camp pólí tic i nórmatiu, el lligam entre educació  i cóhesió  
sócial ha estat ente s cóm un element destacat. Nóme s cal recórdar, entre altres fets, 
la Declaració  dels Drets dels Infants (ONU, 1959), la Cónvenció  sóbre els Drets de 
l’Infant de l’UNICEF de 1989 (UNICEF, 2006), la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliól, 
d’educació ) i, me s recentment, el decret d’inclusió  (Decret 150/2017, del 17 
d’óctubre, de l’atenció  educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu). 
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1 
Cohesió social i equitat educativa 

 
 
 
Parlar, dóncs, de cóhesió  del sistema educatiu significa parlar primórdialment, 
encara que nó exclusivament, d’equitat. 
 
Aquesta equitat e s el grau en el qual el sistema educatiu catala  própórcióna les 
ópórtunitats necessa ries per al desenvólupament persónal i acade mic dels individus 
del sistema. Una educació  equitativa e s la que lluita i treballa per evitar membres en 
vies d’exclusió  ó marginalització  del sistema. Fa refere ncia a si hi ha igualtat ó 
desigualtat en l’assóliment de les cómpete ncies necessa ries per a aquest 
desenvólupament, si hi ha membres que les assóleixen i membres que nó, si aquesta 
desigualtat fa patents dista ncies mólt grans entre sectórs de la póblació  
(pólarització ), a quins sectórs de la póblació  afecten, si s’han atenuat ó nó amb el 
temps i cóm es póden reduir. I tót aixó  per tal de móstrar quins só n els factórs que 
expliquen les difere ncies entre els individus, quins só n els me s rellevants i quines 
só n les estrate gies, órientacións ó plans per a reduir-les i/ó atenuar-les. 
 
E s evident que nó n’hi ha próu amb parlar d’atenuar difere ncies sinó  que cal 
cónsiderar el marc en el qual tóta la póblació  ha d’aprófitar me s les póssibilitats d’un 
sistema que pót i ha de millórar. Tambe  e s clar que l’escóla i l’educació  sigui fórmal 
ó infórmal nó e s l’u nic element que garanteix aquestes dimensións a les quals s’ha 
fet refere ncia. 
 
A hóres d’ara el paper cóhesiónadór que pót tenir l’educació  s’ha de basar en el fet 
de cóncebre l’educació  sócial (fórmal i nó fórmal) i l’escóla cóm a elements 
imprescindiblement entrellaçats de l’acció  educativa amb vóluntat cóhesiónadóra. 
Els reptes educatius actuals van fent entendre l’educació  cóm un ecósistema fórmat 
per tóts els agents educatius de la cómunitat. Amb l’óbjectiu de fórmar persónes, tót 
óferint-lós ópórtunitats sócials i prófessiónals per a cónstruir-se i desenvólupar-se. 
Una educació  que meni a exercir activament la ciutadania, a cónstruir una sócietat 
en pau sóbre la justí cia i la cóhesió  sócials. A trave s d’una educació  de qualitat cóm 
a dret i nó pas cóm a privilegi. 
 
 
1.1. Factors clau de l’equitat 
 
L’Organització  per a la Cóóperació  i el Desenvólupament Ecónó mic (OCDE) 
cónceptualitza l’equitat en educació  cóm un cónstructe basat en dues dimensións 
cónsiderades clau: justí cia sócióeducativa i inclusió . 
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Des del punt de vista de la justí cia, es cónsidera una educació  equitativa aquella que 
garanteix, per a tóts, el mateix dret i acce s a l’educació . D’aquesta manera, els nens 
han de tenir garantida una educació  lliure des dels tres fins als dinóu anys, 
independentment del ge nere, órigen e tnic, habilitats persónals ó religió  (UNESCO, 
2012). Tal cóm es tórna a emfatitzar pósteriórment (UNESCO, 2017), e s inacceptable 
que qualsevól singularitat persónal, l’estatus sócióecónó mic, el ge nere ó l’e tnia es 
puguin cónvertir en determinants clau per a l’e xit futur d’un infant. 
 
Tót i aixó , autórs cóm Castelli, Ragazzi i Crecenti (2012) assenyalen que garantir els 
mateixós drets nó garanteix l’equitat, que cal cónsiderar dós elements fónamentals: 
els resultats óbtinguts i el tractament que hem dónat a les difere ncies. 
 
Aixó  implica que hem de ser cónscients que, malgrat les nórmatives derivades del 
sistema, es dóna l’existe ncia de pra ctiques a les escóles que nó sempre cóndueixen 
a l’equitat i tambe  que els estudiants nó parteixen dels mateixós punts de sórtida 
quan s’escólaritzen. Aquests elements ens óbliguen a recónceptualitzar el terme 
equitat. 
 
Aquesta recónceptualizació  cóndueix a entendre que nó pódem tractar aquestes 
dimensións cóm a elements aí llats entre ells i aí llats del seu cóntext. Ainsców et al. 
(2012) própósen cóm a nóu cóncepte el d’ecologia de l’equitat i descriuen  
les cómplexes interaccións que s’estableixen entre les pra ctiques educatives a les 
escóles, la demógrafia escólar i les expectatives escólars de les a rees culturals lócals. 
 
E s des d’aquesta mirada ecóló gica que es justifica que una de les me s grans 
recómanacións de l’OCDE (2012) per a millórar, realment, l’equitat, cónsisteixi en la 
necessitat de treballar simulta niament en dós factórs que interactuen clarament: 
d’una banda, la necessitat de generar sistemes educatius que siguin legalment i 
estructuralment dissenyats per a ser justós i equitatius de debó , i, de l’altra, tenir 
mólt en cómpte les pra ctiques escólars i els recursós aplicats. 
 
Seguint aquestes recómanacións, des de les escóles cal cónsiderar i recónduir, 
ba sicament, sis grans aspectes (Ainsców et al., 2012): «El módel d’aprenentatge dels 
alumnes, l’órganització  dels grups en el cóntext escólar, l’existe ncia de marcs 
cóntinuats d’ópórtunitats, els prócediments reglamentats de supórt de l’escóla al 
desenvólupament persónal i sócial dins del centre, els sistemes de respósta de 
l’escóla a la diversitat i, finalment, la naturalesa de les relacións de l’escóla amb la 
cómunitat lócal». 
 
Des del sistema educatiu cal pótenciar la inclusió  en tóts els seus nivells, 
l’escólarització  primerenca, la persónalització  dels aprenentatges, l’órientació  
persónalitzada, la flexibilització  curricular, la universalització  i mótivació  per a 
accedir a l’educació  secunda ria póstóbligató ria, l’órientació  persónal i prófessiónal, 
la transversalitat entre els estudis de batxillerat i els cicles mitjans prófessiónals,  
el desenvólupament de la fórmació  prófessiónal superiór mólt vinculada amb el 
sistema sócial i labóral i cónnectada amb els altres estudis i, finalment, la pótenciació  
de la creació  d’espais fórmatius que facin póssible, de veritat, la fórmació  cóntinuada 
al llarg de tóta la vida. D’aquesta manera, queda sócialment clara la respónsabilitat 
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de fórmació  al llarg de tóta la vida, que el sistema ha de mantenir amb tót aquest 
alumnat. 
 
S’ha dit anteriórment que l’equitat nó e s un cóncepte exclusiu de la cóhesió . 
Catalunya te  una llengua i una cultura minóritzades i hóm vól mantenir la pró pia 
identitat i cómpartir-la, que nó vól dir impósar-la. Aquí  el sistema educatiu te  
óbjectius que van me s enlla  de l’equitat tal cóm es pódria entendre en paí sós de 
llengua i cultura majórita ries. E s un sistema que ha de fer esfórçós de cara cter 
cómpensatóri a favór de la llengua i cultura pró pies peró  tambe  fómentar la 
cónvive ncia, el respecte i el cóneixement dels que só n d’órí gens culturals diferents. 
La sócietat catalana, en els darrers decennis, ha experimentat una creixent diversitat 
a cónsequ e ncia de les apórtacións de fluxós migratóris de naciónalitats i cultures 
mólt diverses. L’administració  catalana i la lócal han ófert i móbilitzat recursós per a 
atendre aquesta realitat. Malgrat les ló giques dificultats d’encaix i els cónflictes que 
s’óbserven, sembla que els jóves viuen cada cóp amb me s nórmalitat aquesta 
situació . Algu  ha dit que vivim una e póca de fróntissa vers una nóva realitat sócial 
(Essómba et al., 2009) que te  certs paral·lelismes amb ónades d’immigració  
histó ricament anteriórs. 
 
Des del nóstre marc educatiu, la cónverge ncia de diverses realitats sócials i les 
difere ncies individuals nó s’han de percebre cóm a elements distórsiónadórs, sinó  
que, tractades córrectament, tenen un clar efecte estabilitzadór sóbre el sistema 
educatiu, supósen un equilibri entre els diferents actórs del sistema i emmarquen 
l’educació  en un cóntext e tic absólutament innegóciable. La segregació , per cóntra, 
genera próblemes d’inestabilitat i de marginació  que ens abóquen inexórablement 
al cónflicte a mitja  i llarg termini. 
 
En cónsequ e ncia, entenem que la maduresa d’un sistema s’expressa generalment en 
termes d’estabilitat que cal situar en el cóntext de marcs interpretatius glóbals que 
ens ajuden a entendre en prófunditat el que s’esta  esdevenint a cada móment i  
que ens próveeixen pistes per a saber cóm pódem órientar les pólí tiques educatives 
i definir estrate gicament quina ha de ser l’actuació  de cadascun dels agents que 
óperen en el sistema. 
 
Per tal d’analitzar aquests marcs i els elements que els cómpónen, s’acóstuma a 
parametritzar-lós mitjançant un cónjunt d’indicadórs que, degudament interpretats, 
ens ajuden a diagnósticar córrectament les situacións i a generar actuacións 
reeixides. 
 
La majória de sistemes educatius, a escala glóbal, situen l’equitat al bell mig de la 
cóhesió  i cónsideren que e s el mótór própulsór me s impórtant d’aquesta. 
 
 
1.2. El context sociolingüístic del sistema educatiu català 
 
Nó es pót fer una valóració  de l’equitat sense cónsiderar el cóntext sócial i lingu í stic 
en el qual actua el sistema educatiu. 
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Els u ltims quinze anys, el sistema educatiu catala  ha sófert canvis d’una cómplexitat 
extraórdina ria. E s el sistema que me s ha crescut en nómbre d’alumnes als 
ensenyaments óbligatóris amb un gran impacte migratóri i per sóbre dels paí sós 
európeus. 
 
Han canviat significativament les caracterí stiques de la póblació  escólar a causa dels 
móviments migratóris intensós que s’han próduí t els u ltims anys. Els alumnes amb 
antecedents migratóris recents (curs 2015-2016) representen un 26,2 % del cónjunt 
de la póblació  escólar nó universita ria. D’aquests, el percentatge me s gran só n 
alumnes de segóna generació , e s a dir, nascuts a Espanya i fills de prógenitórs 
nascuts a l’estranger —12,4 %— ó be  nascuts a Espanya peró  amb un dels dós 
prógenitórs nascuts a l’estranger —5,3 %— (Bayóna i Dómingó, 2018). Aquestes 
nóves migracións han apórtat una gran diversitat lingu í stica i cultural: próvenen de 
me s de 145 paí sós diferents i estan presents en tóts els nivells educatius (Generalitat 
de Catalunya, 2018). Aixó  ha representat i representa per al sistema un repte 
extraórdinari (figura 1). 

 
FIGURA 1. Alumnat estranger per nivell educatiu a Catalunya (2000-2001, 2015-2016)

 

FONT: Fundació  Bófill. Elabóració  a partir de dades del Departament d’Educació  i del 
Ministeri d’Educació . 

 
Han canviat, tambe , les caracterí stiques de la póblació  per llengua familiar —llengua 
adquirida en primer llóc—, que es distribueixen en els grups lingu í stics que es 
póden veure en la taula 1. 
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TAULA 1. Volum de població segona la llengua familiar 

Llengua familiar Percentatge 

catala  34,9 

castella   40,8  

igual catala  que castella  15,0 

altres llengu es 9,3 
(del qual el 16,6 % e s l’óccita ) 

 
Al cóstat dels canvis póblaciónals, a l’escóla han arribat nóus reptes: els canvis en les 
tecnólógies de la cómunicació , l’u s d’Internet, els tele fóns mó bils, etc. I tót aixó  en un 
cóntext de crisi ecónó mica que nó ha revertit les despeses que es dedicaven a 
l’educació  abans de la crisi. Tót i el creixement ecónó mic dels dós u ltims anys, es 
mante  la taxa de póbresa: el 20 % e s la póblació  tótal, un 28 % e s póblació  de menys 
de setze anys i del 8 % a l’11 % só n infants (Albaige s i Pedró , 2017). 
 
 
1.3. Els indicadors d’equitat en el context dels objectius educatius europeus 
ET2020 a Catalunya 
 
L’any 2009, el Cónsell d’Európa va apróvar el marc estrate gic Educació  i Fórmació  
2020 (ET2020: Education and training, 2020) per a la cóóperació  európea en l’a mbit 
de l’educació  i la fórmació , basat en les fites assólides pel prógrama anteriór, 
l’ET2010. En aquest dócument s’estableixen els óbjectius európeus que es 
cónsideren prióritaris. Cal assenyalar que, en cónjunt, els óbjectius selecciónats 
tenen cóm a óbjectiu final própórciónar educació  a tóta la ciutadania de manera 
inclusiva, per tal que tóthóm pugui explótar el seu pótencial, que ha de ser la garantia 
de la prósperitat ecónó mica sóstenible de la sócietat i de l’ócupabilitat de tóta la 
póblació . 
 
Aquest óbjectiu final es cóncreta en uns indicadórs que hem cómplementat. Les 
dades del cónjunt de paí sós de l’OCDE es póden tróbar a la pa gina web de l’OCDE 
(2016), i les de les cómunitats autó nómes de l’estat espanyól les recullen Sicí lia i 
Simancas (2018).  
 
 
1.3.1. L’escolarització universal 
 
L’escólarització  de tóta la infa ncia ha estat tradiciónalment una fita en el camí  
d’assólir l’equitat educativa. 
 
Segóns dades óficials (Vilalta, 2016), la póblació  catalana esta  escólaritzada al 100 % 
en el tram óbligatóri —dels sis als setze anys: educació  prima ria i educació  
secunda ria óbligató ria—, peró  tambe  sabem que el 97 % s’escólaritza ja a partir dels 
tres anys —dels tres als cinc anys: segón cicle d’educació  infantil ó parvulari— i que 
un 88 % esta  encara escólaritzada a disset anys. 
 
Nó e s una dada menór: l’escólarització  del 100 % de la póblació  resident a Catalunya, 
independentment de l’órigen que tenen, el seu estat de salut i capacitats i la situació  
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jurí dica i sócióecónó mica en que  es tróben, e s una base necessa ria, encara que nó 
suficient, per a garantir una cóhesió  sócial mí nima. Tal cóm es diu en el Pacte 
Naciónal per a la Immigració  (Sí ndic de Greuges, 2008), «es córre el risc que la nóva 
realitat derivada de l’increment de póblació  cóndueixi a un debilitament de l’estat 
del benestar i a una erósió  prógressiva de la cóhesió  sócial […] Amb l’óbjectiu de 
mantenir uns serveis pu blics de qualitat per al cónjunt de la ciutadania […] es 
cónsidera del tót necessari: preservar el principi d’universalitat dels serveis pu blics 
ba sics; evitar qualsevól segmentació  en l’órganització  i la prestació  d’aquests serveis; 
adequar la seva dimensió  pressupósta ria i órganitzativa a la realitat sócial existent 
[…]». 
 
 
1.3.2. Població amb estudis d’educació secundària postobligatòria 
 
L’indicadór es mesura a partir del percentatge de la póblació  d’edat cómpresa entre 
els vint i els vint-i-quatre anys i que ha cómpletat amb e xit estudis d’educació  
secunda ria póstóbligató ria. S’apósta perque  el valór ó ptim sigui igual ó superiór al 
85 % de la póblació  tótal. A Catalunya, el percentatge e s el 73,6 %. 
 
 
1.3.3. Població amb estudis de nivell terciari 
 
El percentatge de la póblació  d’edat cómpresa entre els trenta i els trenta-quatre 
anys amb estudis universitaris ó de nivell equivalent ha de ser, cóm a mí nim, el 40 %. 
A Catalunya e s el 44,8 %. 
 
 
1.3.4. Formació al llarg de la vida. L’educació de persones adultes 
 
El percentatge de póblació  d’edat cómpresa entre els vint-i-cinc i els seixanta-quatre 
anys que participa en cursós de fórmació  ha de ser igual ó superiór al 25 % del tótal 
de la póblació  d’aquestes edats. A Catalunya el percentatge e s el 7,7 %. 
 
Al Principat hi ha un percentatge mólt petit de persónes d’entre vint-i-cinc i 
seixanta-quatre anys que segueixin fórmant-se —un 7,6 % l’any 2015, lluny del 15 % 
que própósa cóm a óbjectiu l’Estrate gia Európa 2020. A me s, qui me s es fórma e s qui 
presenta menys de ficits instructius: les dónes, la póblació  jóve, la póblació  autó ctóna, 
els prófessiónals ó la póblació  amb estudis superiórs, de manera que acaben 
replicant-se les desigualtats generades en l’etapa de fórmació  ba sica (Vilalta, 2016). 
 
La fórmació  al llarg de la vida nó sólament te  un impacte en la situació  persónal dins 
d’un mercat labóral en canvi permanent, sinó  que tambe  influeix en el 
desenvólupament, les actituds i les expectatives dels descendents, de manera que 
l’educació  d’adults acaba essent tambe  un element estrate gic per a córregir les 
desigualtats de partida de les nóves generacións. Peró  al nóstre paí s, l’educació  
d’adults sempre ha estat la parenta póbra del sistema educatiu. 
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1.3.5. Taxa d’ocupació dels graduats recents 
 
El percentatge de persónes titulades d’entre vint i trenta-quatre anys que han acabat 
cóm a mí nim el segón cicle d’educació  secunda ria óbligató ria i que han tróbat feina 
en un termini nó superiór a tres anys despre s d’haver acabat els estudis ha de ser 
igual ó superiór al 82 %. A Catalunya aquest indicadór se situa en el 78,7 %. 
 
 
1.3.6. Participació en educació infantil 
 
L’educació  infantil e s cónsiderada un dels eixós ba sics per a garantir l’equitat, 
especialment de les famí lies me s vulnerables. 
 
Segóns dades del 2016 (Vilalta, op. cit.), la taxa d’escólarització  tótal de la póblació  
de zeró a dós anys a Catalunya s’ha estabilitzat entórn del 37 %, i apróximadament 
un 23 % hó fa en la xarxa pu blica, majórita riament municipal. 
 
Aquest primer cicle de l’educació  infantil es veu fórtament afectat per les 
desigualtats sócials en l’acce s. Així , per exemple, la taxa d’escólarització  dels infants 
estrangers de zeró a dós anys amb próu feines arriba al 9 %. Igualment, els grups 
sócials amb menys capital ecónó mic i instructiu só n els que presenten uns nivells 
d’escólarització  me s baixós en aquest cicle: si ens fixem en el nivell d’estudis dels 
pares, la difere ncia entre els que tenen estudis universitaris i els que nóme s en tenen 
de primaris —ó inferiórs— passa dels 30 punts; i la difere ncia entre els pares amb 
cóntracte indefinit i els que estan a l’atur passa dels 20 punts. Tambe  sabem que els 
municipis amb menór renda per capita presenten nivells d’escólarització  me s baixós. 
Estan per sóta del 25 %, per exemple, municipis cóm Manlleu, Blanes, Badalóna, 
Figueres, Rubí , Canóvelles, Ripóllet, Santa Cólóma de Gramenet ó Salt. 
 
Hi ha un cert cónsens a cónsiderar que l’escólarització  primerenca en aquest cicle te  
uns efectes pósitius en el desenvólupament integral de les capacitats dels infants, en 
la seva escólarització  pósteriór i en els resultats acade mics que óbtindran. Aquests 
efectes serien encara me s rellevants per als infants de les famí lies me s póbres ó 
vulnerables, ja que rebre escólarització  primerenca els facilitaria l’acce s a entórns 
me s nórmalitzats i pódria neutralitzar alguns dels desavantatges me s flagrants. 
 
Es cónsidera que l’escólarització  a partir dels quatre anys ha de ser igual ó superiór 
al 95 %. A Catalunya esta  situada per sóbre del 96,6 %. 
 
 
1.4. La segregació escolar 
 
Cóm e s sabut, l’any 1997, a insta ncies de les autóritats municipals de Vic, es van 
fusiónar quatre de les escóles pu bliques en dues i es va signar el cómprómí s de tótes 
les escóles de la ciutat —pu bliques, cóncertades i privades— a participar en la 
distribució  equitativa de l’alumnat amb necessitats educatives especí fiques i, me s en 
cóncret, d’órigen estranger. Es va tractar d’una mesura de cirurgia radical per a fer 
frónt al próce s avançat de «guetització » de dues escóles, ja que nó s’havien pres amb 
anterióritat les mesures adequades per a evitar-hó. 
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Vint anys despre s, els prócessós de segregació  escólar s’han multiplicat. Parlem de 
prócessós de segregació  escólar quan, en un mateix barri ó ciutat, alguns centres 
educatius escólaritzen mólt majórita riament nóme s un determinat perfil d’alumnat, 
fet que nó es córrespón amb la cómpósició  sócióecónó mica i cultural de la póblació  
de la zóna. Aleshóres, ni els centres santuari —majórita riament privats— ni els 
centres estigmatitzats —majórment pu blics—preparen cóm cal l’alumnat per a 
viure en sócietats plurals i inclusives. 
 
La segregació  escólar afecta negativament el rendiment del sistema; nó sócialitza 
adequadament l’alumnat ni póssibilita que aprengui a cónviure, i cóndicióna en gran 
manera les trajectó ries educatives, les expectatives i els resultats de l’alumnat me s 
necessitat de veure cómpensades les desigualtats d’órigen. 
 
La causa me s evident de la segregació  escólar e s, sens dubte, la segregació  
urbaní stica i residencial. Així  dóncs, el cómbat cóntra aquesta xacra passa en primer 
terme per una planificació  urbana me s equitativa i per una dignificació  dels barris 
me s degradats i empóbrits. Peró  tambe  hi tenen a veure les pólí tiques educatives, 
especialment les que fan refere ncia a l’admissió  i matriculació  de l’alumnat. Una 
altra mesura que pódria córregir aquesta deriva seria l’increment de l’óferta pu blica: 
en alguns districtes de Barcelóna —l’Eixample, les Córts, Sarria  - Sant Gervasi—, per 
pósar el cas, l’óferta pu blica a infantil, prima ria i secunda ria nó arriba ni a un terç 
del tótal. Igualment, caldria módular el supósat dret a l’elecció  de centre escólar per 
part de les famí lies, que en cap cas hauria de ser cónsiderat absólut. 
 
Cóm han pósat en relleu els infórmes de 2016 del Sí ndic de Greuges de Catalunya 
(Sí ndic 2016, 1 i 2) que la situació  e s alarmant i urgeix afróntar-la? «A Catalunya, el 
curs 2013-2014 hi ha un tótal de 101 centres de prima ria amb me s d’un 50 % 
d’alumnat estranger, el 4,4 % del tótal, 20 dels quals amb me s del 70 %, a Salt, Lleida, 
Terrassa, Barcelóna, Giróna, Sabadell, Vic, Figueres i Tórtósa. I, a secunda ria, hi ha 24 
centres amb me s del 50 % d’alumnat estranger, el 2,3 % del tótal, 4 dels quals amb 
me s del 70 %, a Barcelóna, l’Hóspitalet de Llóbregat i Salt». 
 
Entre les recómanacións que fa el Sí ndic hi ha la demanda d’un nóu decret 
d’admissió  d’alumnat, el desplegament de mesures actives de planificació  de l’óferta 
de llócs escólars, la gratuí tat de l’ensenyament óbligatóri, pósar lí mits a l’autónómia 
dels centres ó endegar mesures cómpensató ries als centres amb una cómpósició  
sócial me s desfavórida. 
 
 
1.5. Els tres grans eixos de desigualtat o fragmentació social: classe social 
(pobresa), territori (rural, urbà o suburbà) i origen (migracions) 
 
Sóvint aquestes tres dimensións actuen plegades, de manera que multipliquen els 
seus efectes, peró  e s cert que tambe  póden actuar autó nómament. En veiem les 
cónsequ e ncies tant en les facilitats ó póssibilitats d’acce s al servei educatiu cóm en 
les cóndicións de l’escólarització  i, per descómptat, en els resultats escólars. 
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Pel que fa als í ndexs de póbresa, la taxa de risc de póbresa tótal a Catalunya era del 
19 % l’any 2015 i la taxa de risc de póbresa infantil —fins als setze anys—, del 27,9 %. 
La infórmació  estadí stica dispónible móstra amb tóta claredat la relació  que hi ha 
entre el nivell sócióecónó mic de les famí lies i els resultats escólars dels seus fills, 
sense que sigui en tóts els casós un factór determinant. En aquesta lí nia, hi ha estudis 
recents que abónen la hipó tesi de la transmissió  intergeneraciónal de la póbresa, 
que es cóncretaria en rendiments escólars insuficients, me s próbabilitat 
d’abandónament escólar prematur i, en general, en una situació  de vulnerabilitat 
(Flóres i Save the Children, 2016). 
 
D’altra banda, el territóri de reside ncia e s, en la pra ctica, un cóndiciónant 
extraórdina riament pótent de les ópórtunitats a l’abast de les persónes. Hó e s, 
encara avui, en la cla ssica divisió  entre territóri rural i urba : en algunes zónes rurals 
ó de muntanya, demógra ficament de bils i mal cómunicades, l’acce s a tóta mena de 
serveis es veu mólt dificultat. Peró  hó e s encara me s en les grans ciutats i a rees 
metrópólitanes si es resideix en determinats barris, zónes ó suburbis. Tal cóm es 
deia en la Llei de barris, hi ha a rees «ón s’hi cóncentren prócessós de regressió  
urbaní stica, próblemes demógra fics i de ficits ecónó mics i sócials. Só n, en mólts casós, 
barris vells ó nuclis antics, extensións urbanes cónstruí des sense una planificació  ni 
una dótació  d’equipaments adequats, pólí góns d’habitatges ó a rees d’urbanització  
marginal. En aquestes zónes sóvint hi cónflueixen próblemes de naturalesa diversa 
[…] que afecten negativament el benestar dels ciutadans que hi viuen i só n un 
impediment per a la cóhesió  sócial i el desenvólupament ecónó mic». 
 
Hó pódem il·lustrar amb dades de l’Ajuntament de Barcelóna del 2015 (Ajuntament 
de Barcelóna, 2016). Si la mitjana de la renda familiar dispónible a la ciutat e s de 100, 
mentre el barri me s ric de la ciutat, Pedralbes, te  un í ndex de 250,1, n’hi ha vuit que 
nó arriben a 50: Ciutat Meridiana, el me s póbre de la ciutat (34,5), la Marina del Prat 
Vermell, Trinitat Nóva, Vallbóna, Trinitat Vella, Tórre Baró , Róquetes i Turó  de la 
Peira. 
 
En relació  amb la migració  estrangera, avui sabem que l’impacte que ha tingut s’ha 
fet nótar en tóta l’estructura sócial i de serveis de Catalunya, peró  ha estat 
especialment gran en aquestes a rees suburbanes ó degradades. A me s, cal afegir-hi 
que la majória dels immigrants estrangers fórmen part tambe  de les capes me s 
póbres de la póblació  catalana. 
 
Segóns dades del 2018 (Secretaria d’Igualtat, Migracións i Ciutadania, 2019), a 
Catalunya hi viuen 1.174.811 persónes de naciónalitat estrangera, un 15,3 % de la 
póblació  tótal de Catalunya. La naciónalitat estrangera me s nómbrósa e s la 
marróquina —18,6 %—, seguida de la rómanesa —8,7 %—, la italiana —5,3 %—,  
la xinesa —5,3 %— i la pakistanesa —4,1 %. Barcelóna e s la ciutat ón resideixen la 
majória de les persónes d’aquestes cinc prócede ncies, peró  despre s el llóc de 
reside ncia es diversifica: marróquins a Terrassa, Mataró , Tarragóna i Reus; xinesós 
a Santa Cólóma de Gramenet, Badalóna, l’Hóspitalet de Llóbregat i Mataró ; i 
pakistanesós a Badalóna, l’Hóspitalet de Llóbregat i Santa Cólóma de Gramenet. 
 
Hi ha quinze cómarques catalanes que estan per damunt de la mitjana catalana, 
encapçalades per la Segarra —27,6 %— i l’Alt Empórda  —25,2 %—, i seguides pel 
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Pla d’Urgell, el Giróne s, la Selva, el Baix Empórda , el Tarragóne s, l’Urgell, el Segria , el 
Baix Ebre, el Móntsia , la Ribera d’Ebre, la Nóguera, la Vall d’Aran i la Garrótxa. Tót i 
aixó , s’ha de dir tambe  que la majória d’estrangers resideixen a les grans ciutats de 
Catalunya: un 27,4 %, a Barcelóna —284.000—; 4,6 %, a l’Hóspitalet de Llóbregat  
—48.000—; un 2,5 %, a Badalóna —26.000—; un 2,4 %, a Terrassa —25.000—; i un 
2,3 %, a Lleida —24.000. 
 
L’alumnat estranger matriculat als centres de Catalunya el curs 2017-2018 (Bayóna 
i Dómingó, 2017, op. cit.) en termes generals —llevat del cas italia — es córrespón 
amb les dades de póblació  estrangera. Tant a parvulari —de tres a cinc anys— cóm 
a prima ria —de sis a ónze anys—, ó a l’ESO —de dótze a quinze anys—, l’alumnat de 
naciónalitat estrangera me s nómbró s e s el marróquí  —6,6 %, 5,1 % i 2,6 % del tótal, 
respectivament—, seguit del rómane s —1,3 %, 1,6 % i 1 %—, del xine s —1 %, 1 % i 
0,9 %— i del pakistane s —0,8 %, 0,6 % i 0,5 %. Tót i aixó , cal remarcar que a l’ESO hi 
havia tambe  un nómbre significatiu d’alumnat hóndureny —0,6 %— i bólivia   
—0,5 %. Un percentatge mólt significatiu d’aquest alumnat, especialment al 
parvulari i a educació  prima ria, ha nascut ja a Catalunya. 
 
 
1.6. El fracàs escolar 
 
El nó assóliment del grau d’ESO e s el que pórta a parlar a escala internaciónal de 
fraca s escólar per les cónsequ e ncies que pót tenir sóbre el futur de les persónes. 

Les dades elabórades per Bayóna i Dómingó (2018, op. cit.) a partir de la infórmació  
própórciónada pel Departament d’Ensenyament i l’Idescat sóbre els alumnes de les 
escóles pu bliques del curs 2015-2016 indiquen que el percentatge de fraca s 
d’aquesta póblació  e s del 13,9 %. Hi ha difere ncies significatives entre els autó ctóns 
—fills i pares nascuts a Espanya—, amb un percentatge del 10,3 %, els immigrants 
de segóna generació  —nascuts a Espanya i amb pares d’órigen estranger— , amb un 
17,3 %, els immigrants amb pares d’órigen estranger que han arribat a Catalunya 
amb menys de set anys, amb un 16,7 %, i els immigrants amb pares d’órigen 
estranger que han arribat a Catalunya amb set anys ó me s, amb un 29,2 %. Hi ha una 
bretxa impórtant, per tant, entre autó ctóns i immigrats, i es pót cónsiderar mólt 
significativa la que hi ha entre autó ctóns i immigrats de segóna generació  pel fet que 
les famí lies i ells mateixós han dispósat de me s temps d’adaptació  al nóstre paí s. 

Un cónjunt de factórs, tóts ells interrelaciónats, expliquen estadí sticament les 
difere ncies de fraca s: el nivell educatiu, póder adquisitiu i órigen cultural de  
les famí lies, la discóntinuí tat en l’escólaritat —entrar i sórtir del sistema— i l’alta 
cóncentració  —segregació — d’immigrants en determinades a rees i centres escólars. 

Tót i que el Departament d’Ensenyament ha desplegat un ampli pla d’ajut pedagó gic 
—prófessórat, assessórament, aules d’acóllida— i de recursós —Pla per a la Llengua 
i la Cóhesió  Sócial— e s evident que el sistema educatiu te  un marge reduí t per a 
disminuir les desigualtats a curt termini. Un dels mótius, entre d’altres, e s la manca 
de dómini de l’instrument d’aprenentatge: la llengua. Aquests alumnes, si nó s’han 
incórpórat a l’ensenyament inicial i parlen llengu es mólt distants del catala  i del 
castella , necessiten un supórt lingu í stic i acade mic cóntinuat, durant un perí óde 
d’entre cinc i set anys (Huguet, Navarró, Chireac i Sansó , 2013; Queról, 2011), per tal 
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d’arribar a una cómpete ncia pró xima a la d’un nadiu. D’altra banda, e s fónamental 
própórciónar a aquests alumnes espais d’u s real de la llengua en activitats 
sócialitzadóres a trave s de la implicació  dels cómpanys i de l’entórn. Tambe  e s 
impórtant el recóneixement de les llengu es i cultures dels alumnes d’órigen 
estranger, aprófitant les móltes ópórtunitats que ófereix el currí culum. 

 
1.7. Abandonament escolar prematur (AEP) 
 
Es refereix al percentatge de la póblació  cómpresa entre els divuit i vint-i-quatre 
anys que ha participat en l’educació  secunda ria óbligató ria i que nó cóntinua cap 
classe d’estudi pósteriór. L’AEP e s, tanmateix, un cóncepte cómplex que respón a 
fenó mens diferents: alumnes que nó óbtenen el graduat de l’ESO, alumnes que 
acaben l’ESO i tenen el graduat peró  nó cóntinuen estudiant, alumnes que cómencen 
la póstóbligató ria (batxillerat i cicles fórmatius) i al cap d’uns mesós abandónen, 
alumnes que cursen la póstóbligató ria peró  nó óbtenen el graduat i alumnes que 
entren i surten del sistema. 
 
Catalunya te  un dels nivells me s elevats d’Európa d’abandónament escólar prematur: 
del 17,7 % el 2019 (Departament d’Educació , 2019), un percentatge que nó es 
córrespón amb el desenvólupament sócial i ecónó mic del paí s, i ócupa el nóve  llóc 
en una móstra de trenta paí sós európeus. A Európa el valór ó ptim d’aquesta taxa se 
situa al vóltant del 10 % i l’óbjectiu fixat pel Cónsell d’Európa per a Espanya e s del 
15 %. Aquest abandónament s’ha reduí t mólt significativament, ja que abans  
del 2008, quan va esclatar la crisi ecónó mica, presentava la xifra exagerada del 
32,9 %. A Euskadi e s del 7 %. 
 
Gran part de les causes que expliquen l’AEP só n les mateixes que expliquen el fraca s 
escólar: estatus migrat i classe sócial desfavórida. Peró  nó es pót acabar aquí  
l’explicació , ja que l’AEP interpel·la tót el sistema educatiu, inclóent-hi l’estructura i 
la qualitat d’aquest. Des de la mateixa Administració  (Mateó, 2018) es recóneixen 
tambe  diversós factórs: la rigidesa estructural, la falta de flexibilitat per a adaptar-
se a les demandes dels nóus temps i el desprestigi tradiciónal de la fórmació  
prófessiónal cóm a cónsequ e ncia que sócialment nóme s es valóra el que e s 
purament acade mic —la meta e s cursar el batxillerat per a preparar-se per a la 
universitat—, prójecte que cónverteix el sistema en una prómóció  piramidal que 
allunya mólts alumnes amb bónes capacitats que tindrien e xit acade mic si tinguessin 
ófertes flexibles i se’ls óferissin altres fórmes d’aprendre. Mólts alumnes transiten 
per l’escólaritat sense un cóneixement real de les ófertes educatives i de les seves 
capacitats i prenen decisións equivócades. 
 
L’ecónómista Miquel Puig senyala que me s enlla  de les circumsta ncies persónals dels 
afectats —la majória pertanyen a famí lies amb póc capital ecónó mic, sócial i 
instructiu—, el factór me s determinant serien les caracterí stiques del mercat labóral 
catala , les ópórtunitats de llócs de treball de baixa qualificació , i e s aquí  ón caldria 
fócalitzar la lluita cóntra l’abandónament escólar prematur. 
 
Altres causes que rauen tambe  en el mateix sistema só n les mu ltiples fórmes de 
segregació  interna dins dels mateixós centres: els grups de nivell i altres fórmes de 
diversificació  curricular i la falta d’órientació  i acómpanyament persónal. Aina 
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Tarabini pósa l’accent en els factórs del mateix sistema educatiu cóm a agents que 
próveeixen, ó nó, ópórtunitats educatives i labórals per als jóves. I en remarca tres: 
«la segregació  escólar, perque  cónfigura entórns amb recursós, serveis i be ns 
a mpliament desiguals; les mu ltiples fórmes de segregació  interna dins dels mateixós 
centres —els grups de nivell i algunes fórmes de diversificació  curricular—, una 
pra ctica mólt generalitzada a Catalunya; i l’órientació , l’acómpanyament i la cura 
persónal» (Tarabini, 2017). 
 
La impórtant reducció  d’AEP que s’ha próduí t en els u ltims deu anys es deu sóbretót 
al fet que amb la crisi ecónó mica existent a hóres d’ara hi ha hagut menys 
ópórtunitats de treball per als jóves, situació  que els ha adreçat a cóntinuar estudiant.
Observem les dades referides a Catalunya de la taula 2. 

TAULA 2. Abandonament prematur dels estudis (grup d’edat: 18-24 anys) 

Any Catalunya Espanya Unió Europea 

2019 17,8 % p — — 

2018 17 % 17,9 % 10,6 % 

2017 17 % 18,3 % 10,6 % 

2016 18 % 19 % 10,7 % 

2015 18,9 % 20 % 11 % 

2014 22,2 % 21,9 %b 11,2 %b 

2013 24,7 % 23,6 % 11,9 % 

2012 24,2 % 24,7 % 12,7 % 
2011 26,2 % 26,3 % 13,4 % 

2010 28,9 % 28,2 % 13,9 % 

2009 31,9 % 30,9 % 14,2 % 

2008 32,9 % 31,7 % 14,7 % 

2007 31,2 % 30,8 % 14,9 % 

2006 28,5 % 30,3 %b 15,3 %b 

2005 33,2 %b 31 %b 15,7 % 

2004 34,1 % 32,2 % 16 % 

2003 34,3 % 31,7 %b 16,4 %b 
2002 31,3 % 30,9 % 17 % 
2001 30,3 % 29,7 % - 

b, ruptura de se rie; p, próvisiónal; —, dada nó dispónible. NOTA: óbjectiu UE-28, 10 %; óbjectiu Espanya, 15 %. 

FONT: Departament d’Educació . Generalitat de Catalunya. Juny 2019. 

 
I, a cóntinuació , móstrem les mateixes dades classificades per sexes, amb difere ncies 
significatives entre dónes i hómes (taula 3). 
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TAULA 3. Abandonament prematur dels estudis segons el sexe (grup d’edat: 18-24 anys) 

Any 
Catalunya 

(homes dones) 
Espanya 

(homes dones) 
Unió Europea 

(homes dones) 

2019 23,3 %p 12,2 % p — — 

2018 21,5 % 12,5 % 21,7 % 14 % 12,2 % 8,9 % 

2017 19,6 % 14,4 % 21,8 % 14,5 % 12,1 % 8,9 % 

2016 21,6 % 14,2 % 22,7 % 15,1 % 12,2 % 9,2 % 

2015 21,8 % 15,8 % 24 % 15,8 % 12,4 % 9,5 % 

2014 26,7 %b 17,5 % b 25,6 %b 18,1 %b  12,8 %b 10,2 %  

2013 30,5 % 18,6 % 27,2 % 19,8 % 13,6 % 10,2 % 

2012 28,5 % 19,7 % 28,9 % 20,5 % 14,5 % 10,9 % 

2011 31,1 % 21,1 % 31 % 21,5 % 15,3 % 11,5 % 

2010 34,8 % 22,8 % 33,6 % 22,6 % 15,8 % 11,9 % 

2009 38,4 % 25,1 % 37,4 % 24,1 % 16,1 % 12,3 % 

2008 39,8 % 25,7 % 38 % 25,1 % 16,6 % 12,7 % 

2007 37,2 % 25,1 % 36,6 % 24,7 % 16,9 % 12,8 % 

2006 34,5 %b 22,3 % b 36,7 %b 23,6 % b 17,4 %b 13,2 %b 

2005 41,2 %b 24,7 % b 37 %b 24,7 % b 17,7 % 13,7 % 

2004 41,1 % 26,6 % 39 % 25 % 18,3 % 13,8 % 

2003 42,0 %b 26,3 % b 38,4 %b 24,8 %b 18,5 %b 14,3 %b 

2002 36,3 % 26 % 37,2 % 24,3 % 19 % 14,9 % 

2001 35,1 % 25,4 % 36 % 23,1 % — 

b, ruptura de se rie; p, próvisiónal; — dada nó dispónible. Nóta: óbjectiu UE-28, 10 %; óbjectiu Espanya, 15 %. 

Fónt: Departament d’Educació . Generalitat de Catalunya. Juny 2019 
 

El que ens ha de preócupar, cóm assenyalen Francesc Cólómer et al., e s que les 
accións de fórmació  d’adults per a resóldre la próblema tica nó só n gaire va lides per 
als jóves que abandónen els estudis prematurament, els quals, generalment, nó es 
beneficien d’aquesta póssibilitat fórmativa. Aquesta mancança de preparació  
dificulta, alhóra, que entrin al mercat de treball i els pórta a augmentar el grup de 
jóves anómenats ni-nis (ni estudien ni treballen), amb les repercussións sócials que 
cómpórta aquesta situació  des del punt de vista persónal i sócial. 

L’abandónament escólar prematur e s una de les preócupacións me s cómpartides a 
nivell európeu i s’han dissenyat un cónjunt d’óbjectius i pólí tiques que fórmen part 
de l’Agenda 2020 de la Cómissió  Európea.  
 
 
1.8. Indicadors d’equitat derivats de les proves PISA 
 
1.8.1. Percentatge d’alumnes situats en el nivell inferior de competències 
 
Un dels indicadórs d’equitat que cónsidera PISA e s el percentatge d’alumnes que 
queden situats en el nivell inferiór de les cómpete ncies clau. Un sistema educatiu nó 
hauria de sóbrepassar el 15 % del seu alumnat en aquest nivell inferiór de 
cómpete ncies —matema tica, cientificótecnóló gica i de cómprensió  lectóra—, 
segóns l’óbjectiu de l’Estrate gia Európa del 2020 del Cónsell d’Európa. 
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Els resultats de l’infórme PISA 2015 (Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema 
Educatiu, 2015) indiquen que Catalunya te  entre un 15 % i un 18 % de l’alumnat 
situat en el nivell baix de les cómpete ncies, similar al de la mitjana de la Unió  
Európea i de l’OCDE. En cómpete ncia cientí fica, que va ser la cómpete ncia priórita ria 
en l’infórme PISA 2015, Catalunya va tenir un 16 % de l’alumnat en aquesta franja. 
Va quedar situada en el vuite  llóc dels quaranta paí sós de l’OCDE, amb valórs que 
van óscil·lar entre el 9 % d’Estó nia i el 48 % de Me xic. I si s’agafa el Japó  cóm a marc 
de refere ncia en cómpete ncia matema tica, els indicadórs só n els segu ents: al Japó , 
l’11 % de l’alumnat se situa en el nivell baix de les cómpete ncies, mentre que a 
Catalunya se situa en el 18 %. 
 
Els resultats de les mateixes próves PISA indiquen tambe  que l’alumnat nadiu se 
situa en cómprensió  lectóra entre 58 i 62 punts per sóbre de l’alumnat migrat —de 
segóna i primera generació . Aquest infórme atribueix les desigualtats en els 
resultats acade mics al diferent nivell educatiu de les famí lies i a la cóndició  
d’immigrant. 
 
 
1.8.2. Resiliència 
 
La resilie ncia, que e s la capacitat dels e ssers vius de superar situacións adverses, en 
el cóntext educatiu fa refere ncia a la capacitat d’aquell alumnat que malgrat que es 
tróba en una situació  sócióecónó mica cómplexa i póc afavórida, óbte  resultats per 
sóbre d’alló  que caldria esperar. Cóm e s sabut, en aquesta respósta influeixen les 
capacitats individuals de l’alumne, peró  tambe  la qualitat del centre educatiu, el 
capital sócial de la famí lia i l’entórn sócial. En aquest sentit, cal advertir que «sense 
l’acómpanyament de tóts aquests factórs, l’efectivitat de l’atenció  escólar nó e s 
suficient» (Alegre, 2015). 
 
Empí ricament, es defineix pel percentatge d’alumnes situats en el primer quartil de 
l’ISEC (í ndex sócióecónó mic i cultural) que puntuen en l’escala per sóbre del segón 
quartil (puntuació  PISA). A Catalunya aquest percentatge esta  situat en l’11 %. Sóbre 
els mateixós resultats de l’infórme PISA de les dades dónades anteriórment pódem 
cómparar les dels paí sós európeus (gra fic 1). 
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GRA FIC 1. Percentatge d’estudiants resilients europeus segons els resultats de la prova de ciències 

 
FONT: FESE i PISA 2015. Resultados clave. OCDE (1916), p. 8. 
 
 
1.9. Indicadors d’equitat derivats de les proves del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu 
 
El Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema Educatiu duu a terme próves de 
cómpete ncies similars a les próves PISA que inclóuen tambe  les cómpete ncies en 
llengua catalana, castellana i estrangera. 
 
 
1.9.1. Percentatge de l’alumnat situat en el nivell inferior de competències 

Les próves dutes a terme a quart de secunda ria el 2018 situen aquest percentatge 
entre el me s baix, d’un 9,8 % en llengua castellana, i el me s alt, d’un 15,2 % en 
cómpete ncia cientificótecnóló gica. En llengua catalana, aquest percentatge e s del 
10 %. 
 
La cómparació  per categóries de centres cóntribueix a explicar els factórs assóciats 
a la desigualtat. En cómpete ncies lingu í stiques i nó lingu í stiques, als centres de 
cómplexitat alta, amb un percentatge me s elevat de nóuvinguts, alumnes amb 
necessitats educatives especials i cóndicións familiars desafavórides, hi ha me s 
nivells baixós de cómpete ncia —entre un 20 % i un 26 %— que als centres de 
cómplexitat baixa —entre un 4 % i un 5 %. Tampóc es pót cónsiderar equitatiu que 
entre el 30 % i el 35 % dels alumnes tinguin un cóneixement entre baix i mitja  de 
tótes les cómpete ncies. 
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I si es parla de ge nere, nó hi ha gaires difere ncies entre els sexes: les nóies só n 
lleugerament me s cómpetents en llengu es i hó só n menys en matema tiques. 
 
Els centres de cómplexitat alta móstren quin e s el clu ster de factórs que 
s’interrelaciónen per a crear desigualtat: Alguns centres de cómplexitat alta 
manifesten que les necessitats ecónó miques derivades de les famí lies, móltes de les 
quals só n d’órigen immigrant, impacten en la salut emóciónal dels infants i afecten, 
ló gicament, el rendiment escólar. 
 
 
1.10. Evolució de les diferències en equitat  
 
Pel que fa a l’equitat en relació  amb les cómpete ncies, s’óbserva una certa reducció  
de les difere ncies al llarg dels anys. S’ha reduí t el nivell baix d’assóliment en els 
centres de cómplexitat alta (Albaige s i Pedró , 2017, op. cit.), així  cóm les difere ncies 
en la puntuació  mitjana entre els centres de cómplexitat alta i baixa en les próves 
dutes a terme als alumnes de 4t d’ESO (Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema 
Educatiu, 2019). 
 
En llengua anglesa s’ha reduí t la difere ncia en cómpete ncies entre alumnes de 
centres d’alta i baixa cómplexitat: de 24,6 punts l’any 2014 a 18,3 punts l’any 2018 
(Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema Educatiu, 2018, op. cit.). 
 
E s evident, tambe , que s’ha reduí t significativament el percentatge d’abandónament 
escólar prematur. 
 
Hi ha, per tant, una certa tende ncia del sistema educatiu a reduir la pólarització . 
Alguns factórs que expliquen aquesta evólució  pósitiva só n els segu ents: 
 
a) S’han dótat de me s recursós els centres de cómplexitat alta, reduint-ne la ra tió 
alumne per prófessór. Tót i aixó , alguns centres, per les cóndicións tan especials que 
tenen, diuen que necessiten me s mestres i serveis d’atenció  psicóló gica me s 
cónstants. 
 
b) S’ha augmentat l’atenció  persónalitzada a un 11 % de l’alumnat de prima ria amb 
la creació  del Supórt Escólar Persónalitzat (SEP) a prima ria i la creació  del PRIM 
(Prógrama Intensiu de Millóra) a secunda ria (Albaige s i Padró , 2017, op. cit.). 
 
c) S’ha dóblat l’óferta en els cicles fórmatius de FP de grau mitja . L’any 2000, a la FP 
nóme s hi havia 16 jóves —de quinze a dinóu anys— de cada 100. L’any 2014 ja 
n’eren el 46,5 %. Aixó  ha cóntribuí t tambe  a reduir l’abandónament escólar (PIME, 
2016). 

 
Si alguna cósa ha tingut a veure en tót plegat e s que mólts mestres han estat mólt 
resilients en aquest cóntext demógra fic tan difí cil i tan cómplex. 
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2 
Valoració general del sistema educatiu  

 
 
 
Els resultats acade mics analitzats a partir de les próves de cómpete ncies 
própórciónen tambe  alguns criteris de valóració  general del sistema educatiu 
cómparant-ló amb els d’altres paí sós. I aixó  evidentment amb tótes les limitacións 
que aquest criteri cómpórta, perque  aquestes próves nó valóren í ndexs impórtants 
que ja hem cómentat —fraca s escólar, abandónament escólar prematur, etc. Es parla 
d’aquesta valóració  a partir de resultats en cómpete ncies nó lingu í stiques i 
lingu í stiques 
 
 
2.1. Competències no lingüístiques 
 
L’infórme PISA del 2015 (Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema Educatiu, 2015, 
op. cit.) indica que el sistema educatiu catala  te  un nivell de resultats acade mics 
equiparable al de mólts paí sós de l’entórn que tenen el mateix nivell de 
desenvólupament. Els resultats en cómpete ncies acade miques a la fi de l’educació  
óbligató ria móstren que Catalunya, en cómparació  amb un tótal de quaranta-dós 
paí sós, se situa en la pósició  13 en cómpete ncia cientí fica, en la 16 en cómprensió  
lectóra i en la 15 en cómpete ncia matema tica. Les mitjanes en tótes les cómpete ncies 
só n lleugerament superiórs a les de la Unió  Európea i de l’OCDE. En alguna 
d’aquestes tres cómpete ncies estem lleugerament per sóta, lleugerament per 
damunt ó a un nivell semblant al d’alguns paí sós de la Unió  Európea —A ustria, 
França, Alemanya, Dinamarca, Sue cia i Be lgica. 
 
Per be  que el factór migratóri fa que els cóntextós entre els diversós paí sós nó siguin 
cómparables, els resultats estan lluny dels que móstren alguns paí sós amb 
cómpete ncies ó ptimes —el Japó , Finla ndia, Estó nia, el Canada , Córea del Sud, etc.), 
cósa que indica que encara hi ha una póssibilitat de millóra impórtant en aquestes 
cómpete ncies acade miques. Així  i tót, i per cómparació , cal dónar valór a aquests 
resultats en un cóntext tan cómplex cóm el catala . 
 
Les próves del 2018 (OCDE, 2019), tót i amb algun lleuger retróce s en matema tiques 
i cie ncies, cónfirmen tambe  que els resultats só n lleugerament superiórs a la mitjana 
dels paí sós de l’OCDE i superiórs a la mitjana d’Espanya. Aquest mateix infórme 
indica tambe  que quan s’agafen els resultats al llarg dels anys nó es tróba cap 
augment ó disminució  significatiu en cap mate ria. 
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2.2. Competències lingüístiques 
 
El módel educatiu, pel que fa a les llengu es, parteix del catala  cóm a principal llengua 
vehicular i incórpóra el castella  i la llengua estrangera amb una frequ e ncia 
d’expósició  i intensitat suficients perque  els alumnes adquireixin una cómpete ncia 
equiparable en les dues llengu es óficials i un nivell satisfactóri en almenys una 
llengua estrangera. El módel ha aplicat, des de fa mólts anys, la metódólógia de la 
immersió  en aquells cóntextós amb predómini d’alumnat castellanóparlant. E s un 
módel adaptat ara a la póblació  immigrada que esta  incló s en un pla me s general, 
inclusiu —el Pla per a la Llengua i la Cóhesió  Sócial—, que ha própórciónat mólts 
recursós a aquesta póblació : milers d’aules d’acóllida, selecció  i fórmació  de 
prófessiónals i elabóració  de recursós dócents. 
 
Els resultats de les avaluacións del curs escólar 2017-2018 (Cónsell Superiór 
Avaluació  del Sistema Educatiu, 2018a, op. cit.) dutes a terme a sise  de prima ria i 
quart de secunda ria cónfirmen que aquesta póblació  escólar te  una cómpete ncia 
equiparable en les dues llengu es óficials i en óccita  a l’Aran. I les recents próves  
del 2019 cónfirmen aquest equilibri (Cónsell Superiór Avaluació  del Sistema 
Educatiu, 2019, op. cit.) en la cómpete ncia en catala  i en castella , que es mante  
cónstant al llarg del temps i en tótes les a rees territórials. Les próves, peró , só n 
escrites i caldria acudir a próves órals cómpletes per a determinar de manera me s 
fiable les cómpete ncies analitzades. 
 
Les avaluacións fetes pel Ministeri d’Educació , Cultura i Espórt a segón curs de 
secunda ria indiquen que els alumnes catalans tenen un dómini de la llengua 
castellana equiparable al de la mitjana d’Espanya i que, per tant, el módel educatiu 
de Catalunya nó te  cap influe ncia negativa en l’aprenentatge de la llengua castellana 
(Cónsell Superiór d’Avaluació  del Sistema Educatiu, 2017). 
 
El módel educatiu intenta garantir la igualtat d’ópórtunitats a tót l’alumnat per a 
aprendre les dues llengu es i vól cómpensar la menór frequ e ncia d’u s i prese ncia 
ambiental que te  el catala  en relació  amb el castella  en mólts indrets de Catalunya, 
cóm hó demóstra el darrer estudi demógra fic sóbre «els usós que fa la póblació  
escólar (4t d’ESO) de les dues llengu es óficials» (Cónsell Superiór d’Avaluació  del 
Sistema Educatiu, 2013). Uns usós en els quals predómina la cómunicació  en castella  
entre els jóves en mólts a mbits de relació  —en les relacións interpersónals dins i 
fóra de l’escóla— i tambe  en els mitjans —mu sica, cinema, TV i Internet. L’escóla ha 
de seguir actuant clarament cóm a cómpensadóra del de ficit d’espais en catala , peró  
veus autóritzades i diverses óbservacións fetes demóstren que el prógrama educatiu 
en relació  amb el catala  nó es cómpleix en alguns centres ni en algunes etapes 
educatives, especialment a la secunda ria, ón s’imparteixen cóntinguts en castella  
que s’haurien de fer en catala  d’acórd amb el disseny curricular óficial. Amb aquestes 
pra ctiques nó es garanteix aquest cara cter cómpensadór que ha de tenir 
l’ensenyament de i en catala  i es malbaraten els esfórçós que es fan en altres etapes 
del próce s educatiu. Cal que la tótalitat dels dócents i dels alumnes usin cada llengua 
óralment i per escrit en els espais curriculars que tenen assignats i, a me s a me s, que 
els prófessórs usin el catala  i prómóguin la cómunicació  en aquesta llengua en els 
ambients menys fórmals del centre. 
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El módel educatiu catala  te  tambe  cóm a óbjectiu prómóure el cóneixement 
d’almenys una llengua estrangera. L’angle s e s la llengua triada cóm a primera ópció  
pel 96,8 % de l’alumnat i al vóltant d’un 20 % dels alumnes aprenen dues llengu es 
estrangeres. 
 
Els resultats de la próva móstral Aptis per a Jóves (Cónsell Superiór d’Avaluació  del 
Sistema Educatiu, 2018b) aplicada pel British Cóuncil a alumnes de 4t d’ESO de 50 
centres de Catalunya, indica que un 65,9 % d’aquests assóleixen nivells a partir de 
B1, que córrespón a un nivell llindar, e s a dir un nivell 3 en una escala de 0 a 6 
cómpete ncies (Marc europeu comú de referència per a les llengües publicat del 
Cónsell d’Európa). L’óbjectiu desitjable seria que tóts els alumnes assólissin aquest 
nivell al final de l’escólaritat óbligató ria. L’explótació  del qu estiónari adjunt a la 
próva permet cónstatar tambe  que un 62,1 % dels alumnes fa extraescólars en 
angle s i que un 48,3 % dels centres ófereixen mate ries nó lingu í stiques en angle s. El 
fet de tenir acce s ó nó a aquests recursós influeix en els resultats i pót determinar 
una manca d’equitat que cal cómpensar. 
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3 
Els reptes del sistema educatiu per a augmentar l’equitat 

 
 
 
Fetes tótes les ana lisis anteriórs, cónsiderarem ara reptes impórtants que el sistema 
educatiu de Catalunya ha d’afróntar per a augmentar l’equitat, tal cóm pódem veure 
en les lletres segu ents. 
 
a) Establir la gratuïtat de l’educació infantil des dels zero als dos anys i dotar de més 
recursos la dels zero als sis anys 

L’etapa dels zeró als dós anys e s l’etapa, cóm s’ha dit, en la qual menys escólaritzats 
estan els que me s hó necessiten —infants migrats i d’altres de nivell sócióecónó mic 
baix. E s sabuda la impórta ncia que te  aquest perí óde per al futur desenvólupament 
acade mic i persónal dels infants. 

 
b) Dotar, si cal, de més recursos els centres de complexitat alta 

Ha quedat demóstrat que el fet de dótar de me s recursós els centres de cómplexitat 
alta cóntribueix a la millóra de les cómpete ncies en els alumnes. 
 
c) Lluitar contra la segregació escolar amb polítiques efectives 

L’óbjectiu e s vetllar perque  els centres d’una mateixa zóna tinguin una cómpósició  
similar entre ells i equivalent en el territóri ón s’ubiquen. I quan existeix una 
territórialitat que dificulta aquesta cómpósició , dótar de me s mitjans els centres 
amb cóncentració  alta d’immigrants per criteris de discriminació  pósitiva. El recent 
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya (Sí ndic de Greuges, 2019) e s un 
cómprómí s adquirit pel Departament d’Educació , administracións municipalistes i 
entitats lócals. Implica diverses pólí tiques educatives, cóm ara establir criteris clars 
d’admissió  d’alumnat als diversós centres —pu blics i cóncertats—, adequar el 
finançament als centres pu blics i cóncertats per tal de garantir la gratuí tat de 
l’ensenyament; e s cónegut que en els centres cóncertats i en alguns de pu blics les 
famí lies paguen per serveis als quals nó póden accedir els desfavórits —nóves 
tecnólógies, dótació  addiciónal de prófessiónals, serveis extraescólars cóm 
menjadórs, activitats de lleure i cómplements de fórmació , etc. El pacte incórpóra 
tambe  própóstes d’educació  «intercultural», prómóvent pautes i materials en relació  
amb el currí culum i prójectes educatius en centres de naturalesa intercultural, i una 
cómissió  de seguiment i avaluació  que ha de dónar cómpte dels cómpliments pactats. 

 
d) Augmentar i millorar la qualitat dels plans d’entorn  

Els plans d’entórn só n prójectes educatius que cónnecten l’escóla amb el medi sócial 
pró xim i que tenen i han de tenir, cóm s’ha cómentat, diversós, óbjectius: fómentar 
la cónvive ncia, educar en el lleure i dónar supórt a les famí lies. Só n un element de 
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cóhesió  necessari que cómplementa l’acció  educativa de l’escóla i que pót óferir 
cóntextós me s espóntanis per a l’u s del catala . En aquest aspecte s’estan dónant ja 
passós pósitius. Actualment ja s’ha próduí t un augment en el nómbre de plans i en 
la diversitat d’óbjectius que es própósen. Ara hi ha 128 plans d’entórn en 109 
municipis, dels quals se’n beneficien próp de 1.300 centres i 400.000 alumnes, i 
alguns han estat avaluats de manera mólt satisfactó ria (Cónsell Escólar de Catalunya, 
2019). 
 
e) Continuar augmentant l’oferta i la qualitat de la FP (cicles formatius i cicle superior)  

Aquesta e s una mesura, cóm s’ha vist, que pót cóntribuir a reduir l’abandónament 
escólar. Un dels prójectes que ha tingut e xit e s la fórmació  prófessiónal dual, una 
módalitat en que  l’alumne desenvólupa l’activitat fórmativa en el centre educatiu i 
en l’empresa. Actualment encara e s incipient, ja que nóme s representa un 4,3 % del 
tótal de l’alumnat que cursa FP (Miró , 2016). Tót i aixó , els representants de les 
petites i mitjanes empreses de Catalunya creuen que hi ha un desajust entre l’óferta 
fórmativa del Departament d’Ensenyament i el mercat de treball. Hi ha un exce s de 
persónes nó qualificades, un exce s de sóbrequalificades i una mancança de titulats 
te cnics de grau mitja  —fenómen que es cóneix per polarització de l’estructura 
formativa. Próbablement, me s que un exce s de persónes sóbrequalificades, el que hi 
ha e s manca de sóbrequalificacións te cniques i prófessiónals. Aquests desajustós 
demanen un dia leg próductiu entre les empreses, els sindicats i el Departament 
d’Educació . 

 
f ) Donar coherència i continuïtat al model lingüístic al llarg de tota l’educació 
obligatòria i postobligatòria 

Diferents óbservacións i veus autóritzades infórmen sóbre impórtants de ficits en la 
cóntinuí tat del prójecte pel que fa a l’u s i ensenyament del catala , amb la qual cósa 
es trenca la cóntinuí tat del módel educatiu i es limiten sóbretót les póssibilitats dels 
que nó la tenen cóm a pró pia. Caldra  analitzar les causes d’aquests de ficits i buscar-
ne sólucións, que apel·len el Departament d’Educació , a la vóluntat dels prófessórs i 
dels directórs dels centres. El Departament d’Educació  (2018) ha endegat un 
prójecte metódóló gic que nó canvia l’esse ncia del módel educatiu actual (El model 
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un 
context educatiu multilingüe i multicultural), tót intentant fórmular principis i 
pra ctiques per a augmentar la cómpete ncia en les tres llengu es i cónsiderant tambe  
la diversitat lingu í stica que hi ha a les aules. Amb aixó  es tracta de generar tambe  
me s equitat i aprófitar el bagatge lingu í stic dels alumnes —aprenentatge integrat de 
les llengu es entre si i aprenentatge integrat de llengua i cóntinguts nó lingu í stics, 
tant quan es fa des de la llengua vehicular cóm des d’una llengua estrangera. Aquest 
prójecte requerira  recursós de fórmació  i de difusió  d’experie ncies ja cóntrastades 
(Arnau i Peren a, 2018). Tambe  hi ha un prójecte incipient d’ensenyar algunes 
llengu es de gran difusió , cóm el xine s ó l’a rab, en hórari escólar. Pel que fa a aquest 
tema, les idees pólí tiques sóbre els aspectes te cnics i metódóló gics haurien de deixar 
pas als experts que d’altra banda han de generar cónfiança en aquest módel educatiu 
a la póblació . I les avaluacións amb criteris fiables i transparents han de ser tambe  
la base per a augmentar aquesta cónfiança. 
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g) El sistema educatiu necessita augmentar recursos  

Es desitja arribar al 0,6 % del PIB, peró  els diners nó só n decisius; s’han de saber 
aplicar de la millór manera en els sectórs me s estrate gics. En aquest aspecte e s 
impórtant, cóm s’ha cómentat, adequar el finançament de centres pu blics i 
cóncertats per tal de garantir la gratuí tat de l’ensenyament i tóts els seus serveis 
cómplementaris que ófereix a tóta la póblació . 
 
h) La qualitat docent 

Hi ha, peró , una se rie de factórs impórtants en la millóra dels sistemes educatius i, 
per tant, de l’equitat, que sempre só n els me s determinants. De fet, les Próves PISA i 
altres tipus d’avaluacións só n indicadórs que d’una manera general móstren cóm 
funcióna el sistema de manera cómparativa peró  nó aprófundeixen en les causes de 
l’e xit ó fraca s. McKinsey (2019) assenyala que els millórs sistemes educatius 
s’assemblen en la manera de fórmar i selecciónar els mestres i en la manera de 
gastar els recursós. El próce s de selecció  e s un llarg camí , amb una bóna fórmació  
dida ctica, una bóna pra ctica guiada per tutórs experts i amb una avaluació  final 
abans d’incórpórar-se al sistema. Nó busquen fórmar mólts llicenciats, sinó  garantir 
la qualitat dels selecciónats d’acórd amb les demandes del sistema. Els centres 
educatius de qualitat tambe  tenen membres ó equips que exerceixen cóm aute ntics 
lí ders pedagó gics. Aquests sistemes avaluen tambe  les causes per les quals 
augmenta ó baixa el rendiment dels alumnes. 
 
L’any 2017 el Departament d’Educació  i el Cónsell Escólar de Catalunya van elabórar 
el dócument Ara és demà, que planteja el debat sóbre el futur de l’educació  a 
Catalunya amb la participació  de tóta la cómunitat educativa (sindicats, prófessórat, 
centres educatius, famí lies, alumnes, assóciacións cí viques i culturals, etc.). 
 
Entre móltes própóstes que es recullen a les cónclusións del dócument, es pósa 
especial e mfasi en el prófessórat pel que fa a la fórmació  inicial, l’acce s a la prófessió  
dócent i la fórmació  permanent. 
 
En la fórmació  inicial es própósa adequar el currí culum a les necessitats i exige ncies 
fórmatives de la nóstra sócietat —ensenyament de i en les llengu es, tecnólógia 
educativa, etc.— i própósar una fórmació  pra ctica que ja inclógui alternances entre 
la universitat i l’escóla des del primer curs del grau fins al módel de reside ncia  
—treball en centres educatius i mentórs diferents amb una avaluació  transparent 
necessa ria per a l’acreditació  prófessiónal. Una iniciativa en la qual participen tótes 
les universitats catalanes (Prats, 2019) esta  elabórant el Programa de Millora i 
Innovació en la Formació de Mestres (MIF). 
 
S’ha de redefinir el módel d’acce s a la prófessió  dócent, incórpórant un sistema 
d’avaluació  qualitativa de cómpete ncies persónals i interpersónals. La fórmació  
permanent s’ha d’adequar a les necessitats i als prójectes educatius dels centres tót 
buscant establir xarxes educatives de cómunicació  sóbre prójectes innóvadórs i 
bónes pra ctiques. Altres própóstes, tambe  relaciónades amb el prófessórat, fan 
refere ncia a treballar i definir el cóncepte de lideratge pedagògic, amb fórmació  i 
incentius per a la participació  i la góvernança del centre. L’Administració  infórma 
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d’un prójecte de selecció  de dócents órientats a la direcció  de centres amb un 
prógrama de fórmació  que incórpóra ja 615 dócents. 
 
Me s enlla  dels temes de prófessórat, el dócument Ara és demà fa algunes própóstes 
referides a alguns canvis en l’estructura del sistema: una fórmació  ba sica —en 
cómpete ncies— dels sis als quinze anys amb una órientació  preprófessiónal en els 
darrers cursós, una flexibilització  de l’etapa de l’educació  secunda ria —dels quinze 
als divuit anys— amb una fórmació  cómuna i una fórmació  especí fica me s acade mica 
i/ó prófessiónal amb flexibilitat en els itineraris fórmatius i amb un destacat 
acómpanyament, tutórització  i órientació . 
 
I pel que fa a l’estructura dels centres, es própósa la creació  dels instituts escóla, 
centres ón els alumnes estudien des de l’etapa d’infantil fins a acabar la 
póstóbligató ria. Amb aquests centres s’eliminen les transicións difí cils que hi póden 
haver de prima ria a secunda ria i es facilita la cóntinuí tat dels prójectes educatius. 
Aquest e s un canvi que es fara  prógressivament i que l’administració  ja prómóu en 
algunes zónes. 
 
Per a lluitar cóntra la bretxa digital i incórpórar la fórmació  necessa ria en aquest 
terreny, el Departament d’Educació  ha preparat el Pla d’Educació  Digital de 
Catalunya, un pla a cinc anys que anira  incórpórant centres i fórmara  el prófessórat 
necessari. La cómpete ncia digital sera  una cómpete ncia ba sica que s’avaluara  a  
4t d’ESO (Cónsell Escólar de Catalunya, 2019, op. cit.). 
 
Un aspecte nó menys impórtant e s la fórmació  permanent adaptada a les 
circumsta ncies canviants de la sócietat. En aquest aspecte tambe  hi ha iniciatives del 
Departament d’Educació , cóm e s el prójecte de decret de l’Institut Obert de 
Catalunya, per tal d’afavórir la qualitat i l’equitat en l’educació  me s enlla  de l’escóla 
i al llarg de la vida (Cónsell Escólar de Catalunya, 2019, op. cit.). 
 
i) La convivència 

Finalment, augmentar l’equitat e s una qu estió  d’afermar la cónvive ncia que va me s 
enlla  del sistema educatiu. El Pacte Naciónal per a la Immigració  (Sí ndic de Greuges, 
2008 i 2019) afirma que «la incórpóració  de la diversitat a una sócietat óberta cóm 
la nóstra s’ha de fer garantint l’existe ncia d’una cultura pu blica cómuna cóm a 
realitat i cóm a prójecte de paí s». Per a fer-hó póssible, esmenta cinc reptes: la 
participació  en la vida pu blica, la llengua catalana cóm a llengua pu blica cómuna,  
la cónvive ncia en una sócietat acónfessiónal que garanteixi la pluralitat de creences, 
la igualtat d’ópórtunitats entre hómes i dónes —i la perspectiva de ge nere— i les 
pólí tiques d’atenció  a la infa ncia, la jóventut, la gent gran i les famí lies. En tóts 
aquests a mbits el camí  per recó rrer encara e s llarg. 
 
Cal fómentar la participació  en la vida pu blica: fómentar l’acce s de tótes les persónes 
a les tecnólógies de la infórmació  i al cóneixement, augmentar la rendibilitat dels 
equipaments pu blics i l’acce s lliure a aquestes instal·lacións, prómóure la 
cónvive ncia en l’espai pu blic, fómentar la participació  de les persónes d’órigen 
estranger en les entitats culturals i espórtives i en les assóciacións… evitant la 
creació  d’una xarxa paral·lela, etce tera.  
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Hem de ser cónscients que cónvivim en una pluralitat de creences: dónar 
recóneixement instituciónal a tótes les religións presents a Catalunya, garantir el 
dret a l’exercici de la pra ctica religiósa i l’acónfessiónalitat de les institucións i de 
l’Administració  pu blica. 
 
Establir la igualtat d’ópórtunitats entre hómes i dónes: inclóure la perspectiva de 
ge nere en tótes les mesures relatives al mercat de treball, l’administració  pu blica i la 
famí lia; refórçar les accións destinades a cómbatre la vióle ncia masclista. 
 
El prójecte de cónvive ncia, que han de tenir tóts els centres educatius de Catalunya, 
a me s de cóntemplar la resólució  dels cónflictes i d’aspectes órganitzatius que hi 
tenen incide ncia, cóm pódrien ser els prócessós d’acóllida, de cómunicació  i de 
participació  dels diferents sectórs de la cómunitat educativa, fara  e mfasi en 
determinats valórs i actituds, entre els quals hi ha la cóeducació , la inclusió  ó 
l’educació  en el respecte. En l’a mbit de la cóeducació , per exemple, es própósa 
l’eliminació  de tóta mena de discriminació  per raó  de ge nere ó d’órientació  sexual, 
qu estións que avui estan en el centre del debat pu blic. La inclusió  fa refere ncia al fet 
que tótes les persónes, independentment de les seves caracterí stiques persónals, 
pugui tenir un acce s nórmalitzat a la ciutat i a tóts els serveis pu blics, cómençant per 
l’escóla. D’alguna manera es ve a dir que só n els recursós els que han d’anar ón hi ha 
els ciutadans que els necessiten, i nó al reve s. Pel que fa a l’educació  en el respecte, 
s’advóca pel dia leg, als antí pódes de la indifere ncia i de la vióle ncia envers els altres, 
el respecte cap a un mateix, cap als altres i cal al medi ón vivim. 
 
Dins d’aquest ampli camp de la cónvive ncia, segurament es pódria afirmar que avui 
hi ha dós factórs que preócupen especialment la sócietat catalana: d’una banda, la 
vióle ncia cóntra les dónes i cóntra les persónes amb una órientació  afectivósexual 
minórita ria, amb mu ltiples manifestacións que póden anar des de l’assetjament ó la 
discriminació  a l’assassinat. I de l’altra, els prócessós de radicalització , lligats tant a 
fónamentalismes de tipus religió s cóm a determinades ideólógies pólí tiques. 
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4 
Conclusions 

 
 
 
1a. S’ha analitzat l’equitat del sistema educatiu en un cóntext que li ha plantejat 
grans reptes, ja que e s el sistema que me s ha crescut en alumnes en els 
ensenyaments óbligatóris, per sóbre dels paí sós európeus i cóm a cónsequ e ncia del 
gran impacte migratóri. 
 
2a. Só n dades pósitives del sistema: l’escólarització  universal, el percentatge de 
persónes amb estudis de nivell terciari —tót i que amb desequilibris impórtants per 
la naturalesa de les titulacións— i la taxa d’ócupació  de graduats recents. E s mólt 
baix, en canvi, el percentatge de persónes en fórmació  al llarg de la vida. 
 
3a. Nó hi ha próblemes de cónvive ncia entre els escólars per raó  d’órigen cultural i 
lingu í stic. 
 
4a. E s un sistema amb un nivell de resultats glóbals en cómpete ncies equiparable al 
de paí sós amb un nivell sócióecónó mic semblant, peró  encara amb impórtants 
marges de millóra. 
 
5a. E s un sistema que acónsegueix un cóneixement equiparable de les dues llengu es 
óficials —catala  i castella — gra cies al módel educatiu que s’ha anat aplicant des dels 
anys vuitanta del segle passat. 
 
6a. Cal valórar aquests resultats glóbals cónsiderant el cóntext sóciólingu í stic i la 
pressió  que ha rebut el sistema en els u ltims anys. 
 
7a. Aquests resultats só n glóbals, peró  nó amaguen la falta d’equitat en els resultats 
acade mics i la dista ncia nótable entre l’alumnat de diferents cóndicións. E s cert que 
durant aquests darrers anys s’han atenuat difere ncies en equitat i s’ha reduí t 
l’abandónament escólar prematur. 
 
8a. Un altre factór creadór d’inequitat que próbablement te  a veure tambe  amb els 
í ndexs anteriórs e s la póca participació  en l’etapa educativa dels zeró als dós anys de 
fills de famí lies d’órigen estranger i classes desfavórides. 
 
9a. La segregació  escólar cóntinua sent un factór de desigualtat. 
 
10a. Les fórmes tradiciónals d’ensenyar i aprendre estan en crisi i el sistema 
requereix canvis tambe  en la seva estructura. 
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11a. Per a la millóra de l’equitat escólar a Catalunya caldria cónsiderar els reptes 
segu ents: 
 
a) Establir la gratuí tat de l’educació  infantil des del zeró fins als dós anys i dótar de 

me s recursós la dels zeró als sis anys. 

b) Discriminació  pósitiva en recursós als centres de cómplexitat alta. 

c) Lluitar cóntra la segregació  escólar amb pólí tiques efectives. 

d) Dedicar me s recursós a l’educació , peró  aplicar-lós de manera estrate gica. 

e) Orientar i acómpanyar als alumnes que tenen me s dificultats per a adaptar-se al 
sistema. 

f ) Augmentar i millórar la qualitat dels plans d’entórn. 

g) Cóntinuar augmentant l’óferta i la qualitat de la FP. 

h) Millórar la fórmació  del prófessórat pel que fa a la fórmació  inicial, l’acce s a la 
prófessió  i la fórmació  permanent. 

i) Redefinir el cóncepte de lideratge pedagògic, amb fórmació  i incentius per a la 
participació  i la góvernança dels centres 

j) Cónsiderar canvis en l’estructura del sistema amb la creació  dels instituts escóla. 

k) Lluitar cóntra la bretxa digital incórpórant la fórmació  necessa ria en aquest 
terreny amb el Pla d’Educació  Digital de Catalunya. 

l) Oferir una fórmació  permanent adaptada a les circumsta ncies canviants de la 
sócietat amb la creació  de l’Institut Obert de Catalunya. 

m) Fómentar la cónvive ncia, que va me s enlla  de les parets de l’escóla. 
 
Els reptes só n cósa de tóta la cómunitat educativa. Demanden entendre l’educació  
cóm un ecósistema fórmat per tóts els agents educatius de la cómunitat. Amb 
l’óbjectiu de fórmar persónes, tót óferint ópórtunitats sócials i prófessiónals per a 
cónstruir-se i desenvólupar-se. Una educació  que meni a exercir activament la 
ciutadania, a cónstruir una sócietat en pau sóbre la justí cia i la cóhesió  sócial. A 
trave s d’una educació  de qualitat cóm a dret i nó pas cóm a privilegi. 
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