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Des de l’aparició de la LODE 
s’ha parlat de la participació 
de les famílies en l’educació 
dels fills, però també, des del 

mateix moment, no hi ha hagut cap política 
pública que hagi encarat aquest tema amb 
un mínim de serietat. Sovint sentim dir 
que els pares són els primers educadors 
dels fills i de les filles, però les polítiques 
familiars i educatives que poden ajudar 
en aquest tema no hi són. Solament algun 
petit escarafall en l’àmbit de la representa-
ció (AMPAS, federacions i confederacions 
a través dels consells escolars del centre, 
municipals, territorials i autonòmiques). 
Però és evident que no podem pensar que 
un petit grup de pares i mares que partici-
pen en la representació poden donar una 
certa estabilitat a l’acció educativa dels 
pares i mares en general.  
 Quan sentim a dir que les famílies te-
nen l’obligació de treballar educativament 
pels seus fills de manera coherent amb 
el centre, i aquestes tenen l’obligació de 
facilitar-nos la feina, què volem dir ? Cal 
establir les complicitats necessàries entre 
les dues parts, i això tampoc ho trobem.
 En el títol III de la LEC es recullen 
drets i deures dels alumnes i del profes-
sorat. De les famílies no assenyala drets i 
deures, sinó que parla de participació. En 
realitat ens vàrem cansar de demanar que 
també es parlés de drets i deures de les 
famílies, però els redactors de la Llei no ho 
van voler considerar. En aquest punt sola-
ment volem recordar el document publicat 
anteriorment a fapelnews sobre “Drets i 
deures dels pares i les mares d’Europa”.
 Aquesta llei ens ha dut un nou intent 
de “participació”: la “Carta de compromís 
educatiu” que han de signar els pares con-
forme estan d’acord amb els principis edu-
catius dels centres on estudien els seus fills. 
Aquest mecanisme de carta de compromís 

de les famílies que promou la llei, assenya-
lant que parteix del supòsit que aquestes 
han dimitit en la seva tasca educativa, cre-
iem que no aportarà gaires solucions al 
tema de la participació. Aquest és un tema 
multicausal que no recau exclusivament 
en els pares i les mares. Els professors, els 
centres escolars, els projectes educatius i 
el món de l’empresa també tenen molt a 
dir. 
 Per tant, val a dir que la solució per 
tornar a implicar a les famílies no passa 
per què hagin de signar un compromís, 
sinó més aviat per crear les condicions 
socials que permetin aquesta implicació, 
com, per exemple, a través de polítiques 
de conciliació entre la vida laboral i la per-
sonal. Aquesta declaració d’intencions es 
queda curta, ja que es podria avançar molt 
més enllà, apostant per més valors que 
expressin el nord cap al que es vol avançar 
en la tasca educativa dels infants i adoles-
cents. 
 En tot cas entenem que és una apor-
tació més envers la relació família i esco-
la, però solament sense la intervenció de 
l’ad ministració i deixant els centres i les 
famílies que redactin el contingut de la 
carta podrem arribar a un compromís real. 
També ara és el moment de recordar que 
si hi hagués la lliure elecció de centre i, 
per tant, de projecte educatiu (un dret de 
llibertat), tal com proposa l’article 27 de la 
Constitució Espanyola, ja no caldria perdre 
el temps amb una carta de compromís que 
moltes famílies no acabaran d’entendre.
 El que és necessari és que hi hagi 
més pluralitat de projectes educatius i que 
aquests es trobin tant a l’escola pública com 
a l’escola privada i privada-concertada. Els 
compromisos s’obtenen a través de la plu-
ralitat de projectes, de l’elecció del centre 
amb llibertat i, per tant, de la implicació 
dels pares i les mares en tot el procés. l

És necessària la carta de 
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A finals d’octubre de 2009, a la 
seu de la Universitat Abat Oli-
ba (UAO), FundSocial, amb la 
col·laboració de la fapel, va or-

ganitzar la jornada “Els nous reptes del 
rendiment escolar. Polítiques i accions 
pedagògiques per a combatre el fracàs 
escolar”. La presentació de la jornada va 
anar a càrrec de Josep Vila, president del 
patronat de FundSocial. En el transcurs de 
l’acte es va fer la presentació dels resultats 
de l’estudi de FundSocial i l’Institut del 
Capital Social (INCAS) sobre les causes 
bàsiques del rendiment escolar, que va 
anar a càrrec de Josep Miró i Ardèvol, di-
rector de l’INCAS.  
A continuació, una taula rodona va refle-
xionar sobre el tema: “El fracàs escolar: 
Espanya i Catalunya. Per què Catalunya 
segueix per sota de la mitjana?”, en la 
qual van participar Enric Roca, director 
de l’EDU 21 i professor de Pedagogia Sis-
temàtica i Social a la UAB; Mariano del 
Castillo, vicepresident de la Confedera-
ción Española de Centros Educativos; i 
Maite Fuertes, vicedegana de la Facultat 
d’Educació de la UIC. Una segona taula 
rodona va debatre sobre “El fracàs esco-

lar: nois i noies. Per què els nois tenen un 
fracàs escolar superior al de les noies?”, 
que va reunir Enric Vidal, professor de la 
Facultat d’Educació (UIC); Miguel Perlado, 
psicòleg i psicoterapeuta, membre de la 
junta directiva d’IPSI Formació, i Teresa 
Martínez, directora del col·legi d’educació 
diferenciada La Vall (Bellaterra). Al final 
es va fer un debat sobre “Les causes del 
rendiment escolar i les polítiques públi-
ques dirigides a millorar-lo”, amb Carlos 
Pérez del Valle, rector de la Universitat 
Abat Oliba, i Antoni Arasanz, president 
de la Federació d’Associacions de Pares i 
Mares d’Escoles Lliures (fapel).

Resultats
En la presentació dels resultats de l’estu-
di de FundSocial i l’Institut del Capital 
Social (INCAS), Josep Miró i Ardévol va 
assenyalar que el rendiment escolar està 
en funció, no només de les ajudes socials, 
psicològiques, culturals i institucionals 
que formen el capital social que millora 
el comportament individual i social de la 
comunitat educativa, sinó que també hi 
influeixen factors familiars (nivell d’in-
gressos, nivell cultural, estabilitat del vin-

cle matrimonial, el nombre de germans…) 
i, sobretot, escolars, dins i fora de l’aula, 
com, per exemple, l’ideari, els recursos 
econòmics, la qualitat del professor, els 
recursos pedagògics, la motivació. Va re-
calcar una idea dominant: el fracàs escolar 
té molt a veure amb la pobresa infantil, i 
així ho indiquen tots els estudis i les esta-
dístiques arreu del món. De manera que, 
com que a Espanya i a Catalunya hi ha 
un gran percentatge de pobresa infantil, 
és lògic que haguem de parlar de fracàs 
escolar entre nosaltres.
 A més de tots aquests factors, Miró 
va recalcar que el marc legislatiu actual 
dificulta el procés educatiu de maduració 
de l’adolescent. Factors com l’escassa du-
rada de les lleis educatives, la normativa 
contrària a la cultura de l’esforç i el pro-
blema de l’autoritat a les aules dificulten 
la necessitat de referències estables per 
al bon desenvolupament físic, psíquic i 
espiritual dels nostres joves.
 A la primera taula rodona, el professor 
Enric Roca va fer un repàs del “Informe-09 
de la Inclusión Social en España” fet per 
la Caixa Catalunya, en el qual va destacar 
que: 

Combatre el fracàs escolar
Reme Falaguera - fapel
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1. Els joves catalans presenten un dèficit 
educatiu superior al que els hi correspon 
pel seu nivell de benestar.   
2. El nivell educatiu dels pares és una de les 
variables que millor expliquen els resultats 
educatius. 
3. Les taxes de graduació en educació obli-
gatòria és 16 punts més baixa en nens que 
en nenes.  
4. L’abandonament escolar és més alt en 
alumnes d’origen immigrant. 
5. Si el nivell educatiu dels pares fos el ma-
teix que el dels finesos, els resultats en 
les proves de matemàtiques dels alumnes 
espanyols passarien de la posició 24 a la 9 
en l’informe PISA. 
  Però, per què Catalunya segueix per 
sota de la mitjana? Segons Mariano del 
Castillo, “el fracàs escolar a Catalunya el 
2007 va afectar al 27,2% dels estudiants, 
però no es va distribuir per igual en les 
províncies catalanes: si a Lleida va ser d’un 
25,1% de fracàs, a Tarragona era del 33,6%, 
més de vuit punts de diferència.” Al mig 
tenim Barcelona (26,3%) i Girona (28%). 
És més, “l’evolució d’aquest indicador va 
clarament a pitjor: a Catalunya l’augment 
del fracàs escolar entre 2002 i 2007 va ser 
de quasi tres punts, a Barcelona no va ar-
ribar als dos, mentre que a Tarragona i 
a Lleida per poc arriba als cinc (4,6 i 4,9 
respectivament). A Girona el fracàs es va 
disparar a més d’un punt per any, passant 
del 22% al 2002 al 28% en 2007”.  
  Maite Fuertes, vicedegana de la Fa-
cultat d’Educació de la UIC, va recalcar 
la multicausalitat de la situació de fracàs 
escolar. 

 El motius? El ventall és enorme. Des 
de les diferències territorials, la titularitat 
del centre (públic/privat), els pressupos-
tos, el nivell econòmic i cultural de la fa-
mília, passant per problemes de motivació 
personal i educativa, arribem al treball 
dins de l’aula, on ha d’encaixar el projecte 
del centre amb la motivació del professor, 
l’orientació personal i acadèmica de l’alum-
ne i la relació tutorial amb la família. 

Noi/noia
 Pel que fa a l‘anàlisi de per què els 
nois presenten un fracàs escolar supe-
rior al de les noies, Teresa Martínez, va 
assenyalar que les polítiques educatives, 
considerant que les diferències entre nois i 
noies són culturals i no afecten l’aprenen-
tatge, dirigeixen la seva estratègia educa-
tiva a igualar les condicions d’aprenentat-
ge sense igualar resultats. No s’adonen, 
segons Teresa Martínez, “que les noies 
obtenen puntuacions superiors a les dels 
nois en matèries de comprensió lectora i 
que tenen una actitud oberta a la cultura 
institucional del centre, millor relació amb 
els professors i una disciplina més gran”. 
Per la seva banda, els nois “obtenen un 
rendiment acadèmic més alt en l’àrea de 
comprensió matemàtica i tenen més pre-
ferència per les carreres tecnològiques”. 
 De l’Enric Vidal tenim, en un altre 
apartat de la revista, la seva opinió sobre el 
tema que va exposar a l’acte, mentre que el 
psicòleg Miguel Perlado va fer girar la seva 
intervenció sobre la màxima: “El fracàs 
escolar no és tant un fracàs intel•lectual 
com un fracàs emocional”, és a dir, l’apre-

nentatge engloba una sèrie de capacitats 
que comencen a l’inici de la vida, i no tots 
els aprenentatges són espontanis, alguns 
necessiten esforços d’ensenyament. I, a 
més, l’aprenentatge no és igual al llarg de 
la vida, és idiosincràtic de cada persona. 
D’aquest punt va reflexionar sobre les 
condicions que faciliten un bon aprenen-
tatge: un ambient de seguretat i amor; un 
entorn on sigui possible equivocar-se, la 
tolerància al no saber; un ambient on es 
fomenti l’esperança i un ambient on es 
fomenti el pensament, la curiositat i la 
creativitat. 
 En el debat final, el rector de la Uni-
versitat Abat Oliva, Carlos Pérez del Va-
lle, va abordar les causes del rendiment 
escolar i les polítiques públiques dirigides 
a millorar-lo. 
 Antoni Arasanz, president de fapel, 
va voler ressaltar que no solament hi ha 
fracàs escolar en la no obtenció de títols, 
sinó també en la manca d’excel•lència. 
“No és fàcil –va dir– oferir una explicació 
rigorosa i fonamentada sobre els factors 
responsables del fracàs escolar. Les lleis 
educatives vigents, el treball dels pro-
fessors, les condicions de les escoles, la 
manca de recursos, l’escàs interès dels 
alumnes o les característiques de la so-
cietat espanyola, són les variables més 
directament responsables del fet que el 
percentatge d’alumnes que fracassen a 
les escoles sigui alt, fins i tot superior a 
la mitjana dels països més desenvolupats, 
i que els seus resultats acadèmics siguin 
inferiors. l

Carlos Pérez del Valle, rector de la UAO, Josep Vila, president de FundSocial i Antoni Arasanz, president de la fapel en el debat que va tancar l’acte
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La història de l’educació, fins ben 
entrat el segle XX, va ser la lluita 
per aconseguir escolaritzar de ma-
nera universal tots dos sexes. Amb 

la generalització de la mixticitat, a principis 
de la dècada dels seixanta, es va posar fi a 
segles d’exclusió femenina de les institucions 
educatives. La mixticitat va ser una verita-
ble conquesta social, fruit de la superació, 
gràcies a la primera onada del feminisme, de 
tot un conjunt de prejudicis ancestrals que 
concebien la dona, per naturalesa, com un 
ésser exclusivament vinculat a la llar, confi-
nat biològicament a una vida exclusivament 
domèstica i reproductora.
 La mixticitat va garantir a homes i do-
nes l’accés a un mateix currículum, a una 
incipient igualtat d’oportunitats. Durant 
moltes dècades es va creure que amb la igual-
tat merament formal que aportava la mixti-
citat desapareixerien tota mena d’estereotips 
limitadors, i homes i dones s’educarien en 
i per a la igualtat en tots els àmbits de la 
vida. A més de quaranta dècades de la seva 
implementació, avui en dia la mixticitat no 
convenç ningú; tothom li reconeix la seva 
profunda aportació a la promoció cultural 
de les dones, però com a model no acaba de 
respondre a les necessitats de la vida de les 
persones del segle XXI. Per començar, l’escola 
prepara tots dos sexes per a un èxit o un 
fracàs purament acadèmics, descurant les 
responsabilitats que homes i dones hauran 
d’assumir i compartir en l’àmbit privat i en la 
criança dels fills. A més a més, la mixticitat 
no ha aconseguit mesclar el millor de tots 
dos sexes: no ha educat nois i noies per reco-
nèixer i adquirir les virtuts i fortaleses pree-
minents en l’altre sexe. Aquesta mancança té 
una evidència estadísticament comprovable: 
la mixticitat no ha fet interessar els nois per 
les humanitats, i continua desviant les noies 
dels recorreguts postobligatoris relacionats 
amb les tecnociències. A les escoles encara 
hi ha assignatures de nois i de noies, i a les 
facultats de magisteri hi ha una aclaparadora 
absència de futurs models masculins a les 
escoles. 
 La mixticitat es va equivocar en creure 
en una igualtat freda, neutral, allunyada de 

qualsevol consideració sobre la diferència. 
Ara ja sabem que la igualtat no s’obté amb la 
pretensió de dispensar el mateix tracte a nois 
i noies dins l’aula. Ara sabem que la igualtat 
ha de reconèixer la diferència per poder ser 
eficaç, per poder desafiar els estereotips i 
eixamplar les possibilitats curriculars i vi-
tals de tots dos sexes. Ara sabem que, en 
educació, la igualtat s’ha de concretar en 
actuacions positives dins l’entorn escolar. 
Ara tothom comença a veure que igualtat i 
mixticitat no són conceptes automàticament 
sinònims.

“Si volem optimitzar els 
resultats educatius, cal 
que integrem en la con-
cepció de la docència les 
variables sexe i gènere.
 L’alumnat de les aules escolars té un 
origen social, un bagatge familiar, i també 
un sexe i una cultura de gènere. Si volem 
optimitzar els resultats educatius, cal que 
integrem en la concepció de la docència les 
variables sexe i gènere, tan importants, com 
ha demostrat la sociologia en les darreres 
dècades, com l’origen social. Més importants, 
potser, que l’origen socioeconòmic: mitjan-
çant l’educació, una persona pot desafiar les 
seves limitacions socioeconòmiques d’origen, 
però mai no deixarà de ser home o dona.
 Actualment, en els sistemes educatius 
dels països desenvolupats, les noies triomfen 
acadèmicament, però tenen poca ambició i 
autoestima i opten en molt menor grau per 
opcions postobligatòries tecnològiques, un 
fet terriblement preocupant, ja que vivim 
immersos en la revolució digital de les TIC. 
Quan arriben ben titulades al món laboral, 
les noies topen amb el sostre de vidre del 
sexisme encara imperant a moltes de les 
nostres estructures socials. 

 A les nostres aules benestants, els nois 
d’occident cada vegada desenvolupen ac-
tituds més antiacadèmiques, coronant els 
índexs de fracàs i abandonament escolar. 
Els nois van molt per darrere les noies en 
lectoescriptura, un handicap que els entor-
peix el camí cap a l’excel•lència. Identificats 
aquests i altres factors específics a un sexe 
o altre, l’escola ha de promoure iniciatives 
concretes per pal•liar, en nom de la igualtat, 
les deficiències de gènere d’un o altre sexe. 
En definitiva, la mixticitat ha d’aprendre 
amb urgència a combinar la igualtat amb 
la diferència. 
 Les polítiques educatives han de 
prendre bona nota de les insuficiències de 
la mixticitat i afavorir, en nom de la pro-
moció acadèmica, personal i social de tots 
dos sexes, les alternatives a la mixticitat. 
L’educació diferenciada, dins de l’escola mix-
ta, o en centres separats, és una alternativa 
legítima per desafiar estereotips i eixamplar 
els encotillats límits de la masculinitat i la 
feminitat: ofereix a tots dos sexes un entorn 
que respecta la seva diferència, però alho-
ra els repta a desafiar la seva identitat i les 
seves opcions acadèmiques i vitals. Anne-
Mette Kruse és una feminista danesa que fa 
dècades que experimenta amb grups d’un 
sol sexe dins l’escola mixta, com una eina 
eficaç per a contrarestar les limitacions que 
el sexisme ocult però vigent imposa tant a 
noies com a nois. Els bons resultats educa-
tius de Kruse es fonamenten en una màxima 
que repeteix a tots els seus articles: “No hi 
ha res més injust que oferir les mateixes 
possibilitats als qui han estat socialitzats 
per a la desigualtat.”
 L’educació del tercer mil•lenni, si vol 
ser veritablement igualitària i eficaç, ha 
d’incorporar les variables sexe i gènere a 
les seves polítiques, i cal que incorpori una 
visió que apunti molt més enllà de les fites 
merament acadèmiques, per abraçar també 
una consideració sobre la major amplitud 
i diversitat dels papers que els homes i les 
dones estan cridats a acomplir en els nos-
tres temps, una tasca que ens ha de portar a 
educar tots dos sexes per a totes les esferes 
de la vida: la pública i la privada. l

Nens, nenes, èxit i fracàs escolar

Enric Vidal
Professor de la UIC
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Una de les novetats de la Llei 
d’educació de Catalunya és la 
nova zona educativa. No té res 
(o gaire) a veure amb la zonifi-

cació dels municipis per dificultar el dret 
a triar dels pares.
 Es va posar en marxa l’any 2008, molt 
abans de l’aprovació de la LEC el juliol de 
2009, com a prova pilot a diferents mu-
nicipis o grups de municipis a Catalunya. 
Les raons argumentades pel govern van 
ser “incrementar els resultats educatius, 
afavorir la cohesió social i reduir l’aban-
donament prematur de l’alumnat en els 
centres educatius”.
Se’n van crear dotze, algunes d’abast mu-
nicipal i d'altres d’abast comarcal, i s'hi va 
posar al capdavant un “cap de zona”, que 
era una figura de nova creació i pagada per 
tots; s’han amortitzat recursos pedagò-
gics i humans “de trinxera”, possiblement 
imprescindibles per garantir una bona 
atenció a la diversitat, però aquesta figura 
li semblava necessària (o no) a algú.
 Un cop aprovada la LEC, s’ha refet 
aquesta figura de la zona educativa amb 
un decret publicat l’agost del 2009 (quan 
tothom estava pendent del DOGC, natu-

ralment) que varia la perspectiva i alhora 
s’adapta a la nova LEC (o no).
 Encara no es pot judicar què s’està 
fent, com funciona i si és útil, però com 
que el Diari Oficial és la plasmació per 
escrit de les voluntats polítiques del go-
vern, això sí que ho podem comentar. De 
moment, estableix sis zones més. Però què 
es busca amb una eina de caire polític i no 
educatiu, o simplement administratiu?. 
Vol corresponsabilitzar als municipis en 
temes educatius? Pretén crear un projecte 
de zona educativa (o projecte educatiu de 
zona)? Per què crea una nova superestruc-
tura de noves comissions i direccions? Per 
què permet i faculta imposar als col•legis 
de la zona certs criteris o actuacions?
 Segons diu la literatura DOGC (i 
d’altres que no es diuen però que es po-
den imaginar…): “Planificar i programar 
l’oferta educativa i l’escolarització; i co-
ordinar els recursos existents en la zona 
per oferir els serveis necessaris per al de-
senvolupament del projecte educatiu de 
cada centre.”
Animo a la lectura detinguda i crítica dels 
documents de referència, i aviat sorgeixen 
tres preguntes: Cal crear una superestruc-
tura com aquesta? Qui és l’administració 
per intentar interferir en el projecte edu-
catiu de cada centre? No era suficient la 
zonificació per malbaratar i diluir el dret 
a escollir dels pares?
 A la primera pregunta es pot contes-
tar segons el grau d’importància que hom 
concedeixi al dret a la llibertat d’educació: 
si es creu en la llibertat d’educació i en els 
seus continguts, aquesta superestructura 
és encara més encotillada i limitadora de la 
llibertat d’educació. I no serveix l’argument 
que és una eina i que “depèn de com es faci 
servir...”; i, per altra banda, és evident que 
és una eina fantàstica i necessària per a 
qui creu en la planificació dictatorial, i no 
en la llibertat d’educació.
A la segona pregunta, la resposta tam-
bé pot ser dual. Qui cregui en la llibertat 
d’educació es negarà a aquesta interferèn-
cia; qui no hi cregui la fomentarà.
 Un pare i una mare volen, n’estic se-

gur, poder triar el projecte educatiu que 
els ajudi a educar el fill en coherència amb 
la seva forma de fer família, les seves con-
viccions, etc. Cada família ha de tenir un 
projecte educatiu propi i, per tant, una 
escola pública pròpia, concertada, religi-
osa, laica o descafeïnada.
Finalment, a la tercera només cal respon-
dre amb fets, que són molt tossuts: la zo-
nificació i l’encotillament ha esdevingut 
la pitjor solució per als que voldrien triar 
un projecte en llibertat; i, alhora, la pitjor 
solució per al repartiment equitatiu dels 
nouvinguts arreu del municipi, indepen-
dentment de la zona on visquin. Més d’una 
família voldria ser nouvinguda.
 Sovint s’argumenta fal·laçment que 
les famílies no saben el que volen; potser 
perquè se’ls ha manllevat el dret a la for-
mació i a la informació, o potser perquè 
se les ha acostumat a no poder triar, sinó 
que el pare-Estat vetlla per ells i els fills.
Sembla clar, doncs, que la zona educativa 
és una altra mesura per collar encara més 
l’escassa llibertat de triar de les famílies 
i per tenir un sistema educatiu que, amb 
l’excusa de la proximitat, té el perill real de 
tornar-se localista, curt de mires i allunyat 
del món, que és molt gran i molt divers.
 En educació el que funciona de debò 
és que cada família pugui triar un projecte 
educatiu propi, que les famílies estiguin 
satisfetes del suport que reben de l’escola 
per educar els fills, i no només confor-
mades o simplement resignades. I això 
ho he sentit dir a tots els qui gestionen 
iniciatives educatives de titularitat pública 
o d’iniciativa social. A tots. I l’oferta edu-
cativa ha de ser prou àmplia, diversa i de 
qualitat com calgui, no pot ser com vulgui 
qui mana o d’altres que volen mantenir un 
statu quo determinat.
 Si el que es vol és “excel·lència i equi-
tat”, que es millorin els recursos i s'apugi 
el llistó de l’exigència, tant a professors 
com a alumnes. Els pares segurament hi 
estarem d’acord. Hem d’animar els pro-
fessors a comptar amb les famílies per 
millorar l’educació, que és cosa de tots, 
però dels pares i mares en primer lloc. l

La zona, educativa?

Josep Manel Prats
fapel
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Calendari de desplegament de la Llei 
d'educació de Catalunya
Any 2010
Actuacions:   
Decret de l’autonomia dels centres educatius.
Termini màx.: 31-12-2010

Regular el règim jurídic de la direcció dels 
centres educatius públics.  
Termini màx.: 31-12-2010

Determinar l’escenari econòmic per complir 
les previsions d’homologació de les retribu-
cions del professorat que presta els seus ser-
veis en els nivells concertats.  
Termini màx.:  31-08-2010

Implementar els sistemes d’informació per a
l’actualització periòdica del mapa escolar i re-
gular les característiques generals del mapa. 
Termini màx.: 31-12-2010

Adequar els criteris i el procediment per a la 
programació de l’oferta educativa sostinguda 
amb fons públic.
Termini màx.: 31-12-2010

Sotmetre els estatuts de l’Agència d’Avaluació i 
Prospectiva de l’Educació a l’aprovació del go-
vern, la qual ha d’assolir el ple funcionament 
al cap d'un any a partir del moment en què 
hagi estat aprovada.
Termini màx.: 31-08-2010

Homologar les retribucions i les condicions 
de treball de tots els professionals docents 
en llocs de treball dels serveis educatius en 
règim de comissió de serveis.
Termini màx.: 17-07-2010

Any 2011
Actuacions:
Aprovar el règim jurídic específic del perso-
nal directiu docent.
Termini màx.: 31-12-2011

Determinar l’escenari econòmic per a l’actua-
lització gradual dels mòduls de concert (al-
tres despeses i homologació del personal), 
incloent-hi la previsió de les característiques 
de les adequacions o els increments de mò-
dul que es poden derivar de la subscripció 
de contractes programa amb centres privats 
concertats.
Termini màx.: 31-08-2011

Reglament per a l’accés als concerts educa-
tius i a la seva renovació, i elements regla-
mentaris genèrics dels contractes progra-
ma.
Termini màx.: 31-08-2011

Regular el procediment d’admissió d’alumnat 
en els centres que presten el servei d’educació 
de Catalunya.
Termini màx.: 31-12-2011

Aplicar les garanties retributives reconegudes 
al personal docent que ocupa llocs de treball 
no reservats exclusivament a funcionaris do-
cents.
Termini màx.: 17-07-2013

Adaptar les normes reglamentàries que regulen 
la borsa de professorat interí i substitut.
Termini màx.: 17-07-2013

Regular i constituir el Consell Assessor d’En-
senyaments Artístics.
Termini màx.: 17-07-2013

Adequar la composició i les funcions de la 
comissió mixta Departament d’Educació-en-
titats municipalistes.
Termini màx.: 17-07-2013

Any 2016
Actuacions:
Marc reglamentari de la prestació de serveis 
educatius específics i de serveis didàctics de 
suport a la docència.
17-07-2016

Aprovació per part del Govern i presentació al 
Parlament d’un projecte de llei de composició 
del Consell Escolar de Catalunya.
Termini màx.: 17-07-2016

Any 2017
Actuacions:
Nova regulació del finançament, creació, 
consolidació i sosteniment dels llocs escolars 
de primer cicle d’educació infantil en llars 
d’infants o escoles bressol de titularitat dels 
ens locals, i del finançament del sosteniment 
dels llocs escolars de primer cicle d’educació 
infantil en centres educatius de titularitat 
privada.
Termini màx.: 17-07-2017

Finalitzar el procés d’adequació del mòdul 
del concert educatiu i definir les condicions 
de treball del professorat dels centres con-
certats en referència als professors dels cen-
tres públics.
Termini màx.: 17-07-2017

Completar la delimitació i la regulació de les 
zones educatives.
Termini màx.: 17-07-2017

Completar el procés d’implementació dels 
dossiers personals d’aprenentatge i dels re-
gistres acadèmics de l’alumnat.
Termini màx.: 17-07-2017

Reglament necessari per tal que a partir de 
l’1 de gener de 2012 el DEDU defineixi les 
plantilles dels centres educatius públics.
Termini màx.: 31-12-2011
Sotmetre a l’aprovació del govern els estatuts 
de l’Institut Superior de les Arts.
Termini màx.: 17-07-2011

Aprovació per part del govern i presentació al 
Parlament del Pla per a la igualtat de gènere 
en el sistema educatiu.
Termini màx.: 17-07-2011

Any 2012
Actuacions:
Decret sobre els règims jurídics de creació de 
centres públics de la Generalitat i dels ens lo-
cals, consideració com un únic centre educatiu 
dels diversos centres públics d’una mateixa 
zona educativa, i condicions per a la consi-
deració com a centre educatiu dels centres 
de formació situats en instal·lacions d’agents 
econòmics, empreses i institucions.
Termini màx.: 31-12-2012

Crear i regular el centre singular per a l’edu-
cació no presencial.
Termini màx.: 17-07-2012

Homologar les retribucions entre el professo-
rat dels centres concertats i el professorat dels 
centres públics.
Termini màx.: 17-07-2012

Regular els sistemes de provisió de llocs de 
treball docent dels centres educatius públics.
Termini màx.: 31-12-2012

Regular la transformació i transició del siste-
ma de promoció docent per estadis al sistema 
de promoció professional docent.
Termini màx.: 31-12-2012

Any 2013
Actuacions:
Adaptacions dels òrgans de govern dels cen-
tres educatius que imparteixen de manera in-
tegrada ofertes d’FP.
Termini màx.: 17-07-2013

Requisits que han de complir els centres per 
impartir ensenyaments oficials d’idiomes.
Termini màx.: 17-07-2013

Iniciar el procediment de carrera professional 
per graus docents i convocar concursos per 
accedir a la categoria superior de sènior, així 
com els processos d’avaluació associats.
Termini màx.: 01-01-2013

Aplicar els complements retributius dels fun-
cionaris docents i el sistema de retribucions 
del personal funcionari interí i en pràctiques.
Termini màx.: 01-01-2013
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Nuevo calendario escolar

Al final, todo ha quedado en nada. 
Parece ser que la propuesta de 
cambiar el nombre de las vaca-
ciones de Navidad y de Semana 

Santa por vacaciones de invierno y vacaci-
ones de primavera, no ha sido más que otro 
intento vano de llevar a las aulas la “laicidad 
obligatoria” de algunos líderes políticos.
 Pero, a diferencia de lo que muchos 
creen, no todos los miembros del Consell 
Escolar de Catalunya apoyaron esta pro-
puesta descabellada y sin sentido. A este 
respecto, el presidente de la Federación de 
Padres y Madres de Escuelas Libres (fapel), 
Antoni Arasanz, explicó: “Nunca se votó. 
Este cambio de nombre nunca se aprobó 
en el CEC, simplemente se recogió una pro-
puesta de la Comisión de Programación del 
consejo, simplemente fue una propuesta 
a título personal de Màrius Martínez, ex 
decano de Pedagogía de la Universitat de 
Barcelona y miembro del Consell Escolar 
de Cataluña.”
De hecho, como afirma la portavoz de edu-
cación de CiU, Irene Rigau, fue una Comisi-
ón del Consell Escolar de Catalunya la que 
propuso el cambio de la denominación de 
los periodos de vacaciones, a pesar de que 
“la gran majoria de països d’Europa quan 
coincideixen els períodes de vacances amb 
festes assenyalades de caràcter religiós ben 
arrelades a la societat, aquestes festes con-

serven la denominació tradicional. És el cas 
de les vacances de Noël a França; les vacan-
ces de Weihnachten, les vacances de Ostern 
i les vacances de Himmelfahrt/Pfingsten a 
Alemanya; les Christmas holidays a Suècia 
i al Regne Unit, i les vacances de Ascencion 
i Pentecôte a Bélgica.”
 No obstante, parece ser que ha prima-
do el sentido común, la normalidad cultural 
y el respeto a las tradiciones, y el conseller 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Ernest Maragall, ha asegurado que, a pesar 
de que "estamos en un país laico y nadie está 
forzado a creer ni a participar en nada que 
no se corresponda con sus convicciones”, no 
cambiará la denominación de las vacaciones, 
puesto que “la sociedad catalana no puede 
renegar de su tradición e historia”.

“No sabemos si este ca-
lendario es positivo o ne-
gativo, como propuesta 
no nos parece mal.
 Una vez dicho esto, es conveniente 
recordar una serie de reformas en el calen-
dario que se están estudiando en el Consell 
Escolar de Catalunya y que afectarían al 
desarrollo del próximo curso escolar.
 “El documento no es una propuesta 
concreta de calendario. Es, o quiere ser, una 
base sólida y realista en la que se pueda 
construir el calendario más adecuado, que, 
por un lado, fijará unos aspectos que serán 
para todos los cursos y, por otro, asumirá 
la existencia de correcciones anuales de 
la propuesta general, siempre que estén 
suficientemente justificadas”, señala el 
documento.
 Es más, añade: “El profesorado tiene 
unos intereses que han de verse recogidos 
en la normativa, de la misma manera que 
los tienen las administraciones locales y 

autonómicas, los padres y las madres, el 
mundo de la empresa, el mundo del ocio… 
La sociedad, en general, se ve afectada por 
las decisiones que se tomen en este tema 
y es una exigencia democrática que sea 
escuchada.”
 La propuesta incluye los puntos si-
guientes:
-El adelantamiento del inicio de curso 
al 7 de septiembre, siempre y cuando, 
antes del primer día de clase, el equipo 
docente disponga de por lo menos cinco 
días de preparación. Para ello, el equipo 
docente debería estar formado en el mes 
de junio.
-La inclusión de una semana de descanso 
en febrero para los alumnos con el objeti-
vo de hacer más compatible el calendario 
de vacaciones con el rendimiento esco-
lar los alumnos. Para ello, hace falta un 
compromiso institucional por parte del 
Departament d'Educació, ayuntamientos 
y entidades de tiempo libre para organizar 
actividades con el objetivo de atender a 
todos los alumnos.
-El establecimiento de la jornada inten-
siva en el mes de junio, ya que el clima es 
un factor determinante y puede afectar 
al rendimiento escolar en algunas zonas 
educativas. En este punto hay que destacar 
el conflicto de intereses que existe entre 
algunos miembros de la comunidad edu-
cativa, concretamente, entre los padres 
y una parte del profesorado de la escuela 
pública.
-La revisión del horario lectivo del alumno 
para establecer criterios de aplicación de 
la sexta hora de forma homogénea en los 
centros que integran el servicio de educa-
ción de Cataluña.
 El presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Padres de Escuelas Libres de 
Cataluña (fapel), Antoni Arasanz, asegu-
ra que “no sabemos si este calendario es 
positivo o negativo, como propuesta no 
nos parece mal. Lo que no nos gusta es la 
instrumentalización que se hace de él por 
parte de la Concelleria”. l

Reme Falaguera
fapel
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¿Es verdad que la educación en España 
nunca ha estado peor?
Esta frase la oímos con demasiada frecuencia. 
La suelen repetir los medios de comunicaci-
ón, pero cuando hablamos con las familias 
sobre la educación de sus hijos es verdad 
que encontramos algunas sombras, pero, 
en general, responden positivamente al pro-
fesorado e, incluso desde las comunidades 
autónomas, tras una reflexión serena, hay 
un cierto orgullo al hablar de la educación 
de una determinada comunidad. Pero no sé 
por qué al hablar de educación española en 
general se hace siempre en tono negativo. 
Yo creo que no es cierto que la educación 
española nunca ha estado peor que la si-
tuación actual o que el nivel educativo de 
nuestros jóvenes sea tremendamente malo 
en comparación con otros países europe-
os, pero sí lo es que esa desmoralización va 
calando en el profesorado, cuando debería 
tener el optimismo necesario para mejorar 
en el trabajo día a día.

¿Cuál es la mayor preocupación actual 
del Consejo?
Que con ese pesimismo no avanzamos y si se 
piensa que la solución la tiene el otro no se 
toma ninguna decisión. En el Consejo hemos 
avanzado en los últimos años porque hemos 
rechazado estas opiniones, porque lo que 
nos parece vital para emitir diagnósticos, 
informes y propuestas es utilizar datos, in-
dicadores, evaluaciones nacionales e inter-
nacionales y a partir de ese análisis respetar 
las opiniones de cada uno de los que están 
presentes en el Consejo, pero partiendo del 
respeto. Me parece que las opiniones nega-
tivas deben ser algo personal que no nos 
podemos permitir desde el consejo.

Retos.
Tenemos que conseguir que el 100% de nues-
tros jóvenes acabe con el título de secundaria. 
Desde el consejo fuimos valientes el 4 de ju-
nio y dijimos que no podemos consentir que 
ningún joven español a los 15 años salga del 
sistema educativo sin nada. Hay que certifi-
car las competencias adquiridas, que consiga 
el título de secundaria y progresar hacia los 
ciclos formativos de grado medio. Es una 

“Es un objetivo reciente que los jóvenes 
obtengan una titulación postobligatoria”. 
Ésta fue una de las afirmaciones destaca-
das de Carmen Maestro, presidenta del 
Consejo Escolar del Estado (CEE), para 
hacer entender el alto porcentaje de aban-
dono prematuro que existe en nuestro 
país. “Hace unos años la mentalidad pre-
dominante no consideraba una meta que el 
niño tuviera que permanecer en el sistema 
educativo hasta los 18 años, ya que si al jo-
ven no le gustaba o no quería estudiar, no 
estaba mal visto que se pusiera a trabajar”. 
Con Carmen Maestro hemos mantenido 
la siguiente conversación. 

¿Qué es y qué objetivos tiene el CEE?
El Consejo es un órgano de participación, ni 
ejecutivo ni legislativo. A veces hay más ten-
sión de la que sería razonable, debería haber 
menos crispación. Después de tantos años 
de funcionamiento, el año pasado se dio por 
primera vez un pacto con ideas de consenso, 
lo que me dejó encantada. En el CEE están 
representadas todas las organizaciones y 
todas las sensibilidades. Quiero insistir en 
ello, porque cuando desde el Consejo, y este 
es el mensaje que quiero exponer, decimos 
algo, quizá no sea algo novedoso, pero tiene 
la fuerza de que esa idea la respaldan todas 
las organizaciones con la reciente incorpo-
ración de las 17 comunidades autónomas. 
Tenemos un estado rico y complejo y este 
organismo es fiel reflejo de esta situación. 
Desde el Consejo intentamos un debate serio, 
respetando los puntos de vista y las sensi-
bilidades de cada persona y organización y 
llegar al consenso respetando siempre las 
diferencias. Estamos convencidos de que 
la educación en España necesita, para su 
definitivo despegue, la confianza de todos 
los que trabajamos en ella y para ella. En 
sentido amplio, la educación necesita que 
entre todos busquemos soluciones y haga-
mos aportaciones y no, como a veces pasa, 
limitarnos a buscar culpables. Entre todos 
tenemos que buscar soluciones. 

Entrevista a Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado (CEE)

“Entre todos tenemos que 
buscar soluciones”

Carmen Maestro y Antoni Arasanz

Rosa Belda - Cofapa
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apuesta por los programas de cualificación 
profesional inicial. El Ministerio y las CCAA 
han apostado con fuerza por estos programas 
y lo que nosotros pedíamos era que la oferta 
fuera suficiente. Están bien diseñados pero 
tienen una demanda difícil porque está ahí 
pero debe ser animada.

¿En qué están trabajando? 
En la consecución de los objetivos europeos 
para el 2010. Es un reto para todos los países 
de la UE. Aún tenemos mucho que mejorar 
respecto a los objetivos planteados por la 
estrategia de Lisboa, pero hay que decir que 
se han realizado avances considerables. El 
primer objetivo es el más preocupante: que 
no haya jóvenes que salgan del sistema educa-
tivo español con niveles de rendimiento PISA 
(aquellos niveles adquiridos en competencias 
básicas) que les dificulten seguir aprendiendo, 
que les dificulte convertirse en ciudadanos 
de pleno derecho en el sentido de tener una 
formación suficiente y que pueda competir 
en el mercado laboral y, sobre todo, seguir 
aprendiendo. Se ha avanzado mucho en todas 
las comunidades, pero en este aspecto todavía 
tenemos nuestro talón de Aquiles.

¿Qué más hay que tener en cuenta? 
Tenemos que mejorar en la titulación de bac-
hillerato y ciclos formativos de grado medio. 
Sobre todo estos últimos, de los que en nues-
tro país padecemos un déficit. Aquí aparece 
un elemento añadido que siempre me gusta 
traer a la reflexión, que es la situación de los 
varones, los chicos en el abandono prematuro, 
ya que tienen un porcentaje que cada año va 
aumentando. Como país no nos podemos 
permitir que el 30% de nuestros jóvenes 
salgan del sistema educativo sin el título de 
bachillerato o de ciclos de grado medio. Este 
objetivo es muy reciente en nuestro país. Hace 
unas décadas era asumido por todos que aquel 
joven que tuviera dificultades en los estudios 
al llegar a la edad laboral se pusiera a trabajar. 
No era un objetivo seguir estudiando hasta los 
18 años. Afortunadamente en la UE se plantea 
este objetivo, nos damos cuenta a tiempo y 
nos lo planteamos como reto. La tendencia 
mejora para España y es una noticia excelente 
porque nos jugamos el futuro.

Formación profesional. 
Ahora es la hora de la formación profesional: 
un sistema integral y flexible desde su inicio. 
Tenemos que fijarnos en los países que fun-
cionan y lograr una formación profesional 
potente y que esté al servicio del desarrollo 
del país. Tenemos buenos profesionales y 
buenas instalaciones. Entre todos tenemos 
que tener ese objetivo de mejora. 

Se habla mucho de la formación con-
tinua.
Respecto a esto, los datos no son malos. 
Aquí también quiero destacar que las mu-
jeres participan en un porcentaje mucho 
mayor en todas las actuaciones.

El gasto público. 
Hay que invertir en educación y ésta es 
una constante preocupación del consejo. 
Es cierto que venimos de una situación 
infinitamente peor que la de otros países 
de la OCDE o UE. Partimos de PISA muy 
escasos. Hemos mejorado mucho. Desde el 
Consejo repetimos al Ministerio y a todas 
las comunidades que hay que invertir más, 
pero que hay que hacerlo bien y de forma 
eficiente. Planteamos una inversión efi-
ciente. En el último pleno planteábamos 
que habría que conocer a fondo la realidad, 
sus dificultades, de dónde venimos y como 
estamos, etc. Es difícil que podamos ayudar 
a mejorar y transformar la educación. En el 
informe nos planteamos retos: la Educación 
Infantil es fundamental, como opinan todos 
los países, ya que la inversión ahí se multi-
plica en cuanto a resultados y cumplimiento 
de los objetivos, cosa que no ocurre en las 
etapas posteriores. Desde el Consejo pre-
decimos que el segundo ciclo de Educación 
Infantil funciona bien y que debemos estar 
orgullosos: tenemos maravillosos profe-
sores, los materiales y los requisitos son 
adecuados. Felicitamos al Ministerio y a las 
Comunidades por el plan de Educa tres, pero 
estamos preocupados porque vemos que 
los requisitos mínimos podrían mejorarse. 
Apostamos por el carácter educativo del ciclo 
0-3, y la coordinación entre los dos ciclos de 
infantil y el segundo ciclo de infantil con 
el de primaria debería trabajarse más. Si 

siempre es fundamental la coordinación con 
las familias, en este caso es vital.

¿Qué opina sobre el reconocimiento del 
profesor como autoridad pública?
Estoy de acuerdo con todo lo que es reconocer 
al profesorado y así su autoridad, porque es 
una pieza capital. Como profesora que soy, 
y conociendo la realidad, sí que creo que eso 
no va a ser la solución. La función docente es 
compleja y amplia y esa empatía y carisma 
que debe tener con el alumno es complicado. 
Así, cifrar en esta propuesta la solución es 
algo más, pero quizá en otras profesiones 
sea más útil el legislar y solucionar, porque la 
realidad es muy tozuda. Teniendo claro que 
el profesorado es capital. 

Personalmente, ¿cuál es su opción?
Soy apasionada y optimista. No tenemos 
el mejor sistema educativo del mundo, por 
supuesto. Tenemos problemas que no son 
fáciles de solucionar, pero hemos avanzado 
mucho: en escolarización, en titulación… Con 
mi optimismo me rebelo porque fuera, en el 
ámbito de la OCDE, siempre destacan que la 
educación en España ha avanzado mucho. Esa 
sensación que se tiene fuera no sé por qué no 
se tiene dentro. El optimismo es una palanca 
impulsora insustituible. Ahora sí, nos queda 
muchísimo y si es con tranquilidad, con respe-
to y comprensión avanzaremos mucho. Sería 
injusto con la sociedad española decir que 
estamos fatal porque paga con sus impuestos, 
que ha sufragado las mejoras educativas en 
las últimas décadas.

Cómo valora la relación familia-escu-
ela.  
Este es uno de los talones de Aquiles de 
nuestro sistema. Tenemos una legislación 
educativa maravillosa. Con la LODE España 
es uno de los países con legislación más avan-
zada en participación. El marco es excelente. 
Ahora, participar es dificilísimo, el activismo 
cansa y desgasta, pero cabe destacar que en 
infantil, la colaboración padres-profesores 
es absolutamente estrecha, pero conforme 
el joven va creciendo, la familia se retira. La 
participación junto con la corresponsabilidad 
y la autonomía tienen mucho que ver.  l
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Antoni Arasanz va començar l’acte 
dient que l’educació té molts ma-
tisos, però en el seu parlament 
es va referir a la família, ja que 

aquesta “ha d’involucrar-se” i a l’informe 
PISA d'enguany qua n afirma que “les fa-
mílies s’impliquen poc en l’educació, però 
que tampoc troben recolzaments reals 
enlloc”. Va continuar dient que s’havia de 
posar més atenció a la comunitat educati-
va, perquè “no ens agrada que es plantegi 
la gestió del centre educatiu. Des de la fa-
pel defensem que la educació es de tots. 
La gestió es dels profesionals”. 
 Al seu torn, Lluís Seguí va exposar 
tres punts del perquè del fracàs educa-
tiu: 
- Destrucció de la raó, no només des del 
punt de vista polític sinó també des dels 
costums que s’han reduït al pragmatisme, 
s’ha devaluat la qualitat humana. 
- Destrucció de la tradició, en el sentit 
d’allò que rebem. Els adults no saben què 
transmetre. 

Rútia i Palomas, director general de Protesa; 
Gregorio Luri, professor i escriptor; Francesc 
Portalés i Claramonte, secretari general de la 
Federació d’Ensenyament de la USOC; Enric 
Roca, coordinador general d’EDU 21; Enric 
Juan Redal, director editorial de Santillana 
Educación S.L.

Esmorzars Feedback Today va celebrar a 
principis de novembre un col·loqui que duia 
com a títol: L’ensenyament, assignatura pen-
dent a l’hotel Rey Juan Carlos I de Barcelo-
na, i ha posat en relleu un dels principals 
punts d’interès de l’actualitat en l’educació. 
Ha permès conèixer de primera mà les opi-
nions d’experts i la visió de les principals 
personalitats autoritzades per elaborar un 
discurs.
Els assistents: Lluís Seguí, director del col-
legi Loreto Abat Oliba d’ESO i Batxillerat; 
Carles Mata i Clavell, president d’AXIA; 
Antoni Arasanz Mayolas, president de la 
fapel; Irene Rigau, diputada al Parlament de 
Catalunya; Carina Mejías, diputada al Par-
lament de Catalunya; Josep Miró i Ardèvol, 
director de l’Institut d’Estudis del Capital 
Social (INCAS) de la Universitat Abat Oliba 
CEU; Ricard Pol Sánchez, director general de 
la Fundació Privada Betània-Patmos; Albert 
Arbós Mestre, degà de la Facultat d’Educació 
de la UIC; Luis Miravitlles Jover, president 
i soci fundador del Grup Quarck; Àngel A. 

L’ensenyament, assignatura pendent

President de fapel: “La educació es cosa de 
tots. La gestió pertany als profesionals”

D’esquerra a dreta, drets: Gregorio Luri, Josep Miró i Ardèvol, Irene Rigau, Carles Mata, Eduard Berraondo (moderador), Xavier Roca,            
Carina Mejías, Àngel A. Rutia  Palomas, Enric Roca, Ricard Pol. Sentats: Antoni Arasanz, Albert Arbós Mestre, Enric Juan, Francesc Portalés 
i un representant de Santillana.
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- Destrucció de l’autoritat: els nens cada 
vegada són més escèptics, s’acomoden i 
només pensen en guanyar diners el dia de 
demà. 
 Carles Mata es va preguntar per què 
s’ha arribat a aquesta situació. “El model 
educatiu ha fracassat perquè el que prete-
nia és mantenir la igualtat d’oportunitats 
i obtenir bons resultats, però no s’ha acon-
seguit ni una cosa ni l’altra.” Va afirmar 
també que els bons talents de les classes 
més baixes no s’han captat i s’ha d’anar cap 
a l’essencial. El que s’ha de fer per mantenir 
aquestes dues prioritats és, segons Mata, 
“una profunda reforma estructural i això es 
basa en una triple reforma: administrativa, 
organitzativa i laboral. I per a això es neces-
sita valor, coratge i un sol partit polític no 
ho podrà fer, mani qui mani s’ha de poder 
conservar”. Va seguir dient que “els centres 
educatius han de ser el focus d’atenció de 
l’administració, han de professionalitzar la 
direcció. Fa 150 anys que no existim perquè 
no en sabem i necessitem un institut de 
lideratge directiu. Tenim massa centres 
públics i massa petits, en necessitem un de 
mitjà; la formació professional i la univer-
sitat han d’estar a prop de la primària”. Va 
afegir que “necessitem inversió, i la LEC ho 
pretén aconseguir. Perquè s’ha d’augmentar 
i captar talent i un compromís social, que és 
bàsic per fer tot això en el món empresarial 
i en les famílies”. 
 Luis Miravitlles va ser clar: “El que 
ens farà ser excel•lents serà el compromís. 
Sempre es parla del que s’ha de donar, i el 
que s’hauria de dir és el que s’ha d’exigir 
als nens i a les famílies”. A l’alumne se li 
ha d’exigir compromís, i els pares han de 
“signar un contracte” amb el centre on duen 
els nens. En aquesta línia, Arasanz va cor-
roborar que “el compromís és bo sempre i 
quan es doni el marc per dur-lo a terme" i 
també va afegir que els "compromisos han 
de ser a títol personal."
 Albert Arbós, per la seva banda, va afir-
mar que “si en algun cas hi ha compromís és 
en l’educació infantil primària, començant 
per l'escola pública. Una altra qüestió són 
els professors de l'escola secundària, on 
no hi ha bons professionals; és la vergonya 
més gran d'aquest país, les administracions 
s'han retractat". I es va preguntar “per què 
no es feia un pacte d’educació fa 25 anys 
amb Suárez?”
 Francesc Portalés va dir que “amb la 
LOGSE es va perdre l’esforç individual de 
l’alumne i el professor, perquè el mestre ja 
no és responsable de les notes que posa i, 

així, ja es treu la responsabilitat”. Va con-
testar-li Seguí, que creu que “si l’educació 
funciona és perquè hi ha bons adults al 
capdavant dels alumnes, i també n’hi ha 
que no ho són perquè a les universitats 
reben una formació que no és bona”. Per a 
ell, la raó de ser de l’escola és el creixement 
personal de l’alumne que es fa a través de 
l’acadèmic: 
- els adults han d’estar capacitats tècnica-
ment i humana;
- serietat en el que s’ensenya;
- el com s’ensenya;
- s’han de demanar responsabilitats de 
l’avaluació, llibertat d’iniciativa social a 
les escoles i llibertat de projecte educatiu 
a les escoles públiques.
 Albert Arbós va destacar que “l’edu-
cació està millor que fa 25 anys, però que 
sempre és subjectiva”. Gregorio Luri va 
parlar de com “la subjectivitat dels conei-
xements i la irregularitat dels docents posa 
en qüestió el seu fer ”. Àngel A. Rútia ha 
reblat que “la mancança d’ensenyament és 
dels professors que no actuen amb profes-
sionalitat”, i va destacar que a l’empresa es 
treballa per a uns objectius que s’han de 
complir i no hi ha reconeixement social. 
 Enric Juan va parlar de la investigació 
que es fa per elaborar els llibres de text. 
Ha destacat que “els alumnes s’interessen 
molt poc per les matèries que fem”. “Hi 
ha molt alumnes que en saben més que 
els professors, i ho saben, i això és degut 
a un canvi tècnic”. A més, ha destacat que 
l’1x1 s’ha retirat de les aules a Suècia. Ha 
seguit dient que “els mestres fan una ex-
posició als alumnes i, per això, els alumnes 
no acaben d'atendre ni d'aprendre a les au-
les.” I els mestres ho fan així “perquè és el 
seu currículum i del que estem parlant és 
de competències, és a dir, que fan el que 
els ensenyen a la universitat”. Així que el 
que s’ha de tenir ara és “molta humilitat 
perquè el coneixement, que és allò que et 
permet actuar, soluciona problemes de la 
vida quotidiana”. 
 Durant el seu torn de paraula, Enric 
Roca va denunciar que “tenim els professors 
marejats des de fa anys”. Així que s’ha d’in-
tentar “anar cap a les polítiques essencials 
que ens donaran els indicadors de quina és 
la situació, i s’ha de replantejar el currícu-
lum dels docents i donar més temps als 
alumnes perquè el que demanen és més 
dedicació; en cas contrari, s'incrementaran 
les dificultats". Així mateix, va destacar el 
patriotisme, “la gent s’ha de sentir arrelada 
a un lloc i a la comunitat, i el sistema edu-

catiu ho hauria de contemplar”. I després, 
la formació del professorat, ja que “el de 
secundària és un escàndol i, com es fa fora 
un funcionari?”
 Ricard Pol creu que “la cultura de l’es-
forç ha estat menystinguda. La paraula 
voluntat es tradueix ara en la motivació. 
Les lleis s’han anat homogeneïtzant en-
tre l’equitat i l’excel•lència i ha guanyat 
l’equitat. De competències altes no n’hi 
ha, estan en la mediocritat, i les compe-
tències bàsiques, que són la llengua i les 
matemàtiques, s’han diluït i són les bases 
del futur”. També va dir que “el fracàs es 
pot intuir als 10 anys i té a veure amb els 
reforços”. 
 Josep Miró i Ardèvol va citar alguns 
dels punts que poden ser les causes del poc 
rendiment escolar: 
- la pobresa infantil, que es deu a la desi-
gualtat de distribució de la renda i a les 
polítiques socials dirigides a aquests pro-
blemes; 
- la simetria de rendiment entre nois i 
noies;
- la família, perquè és l’element educatiu en 
primer terme i és un compromís.
 Va destacar també que “un factor de 
rendiment diferencial és el capital cultural 
de la família, que és l’ús i distintiu de béns 
culturals”. 
 Per a Carina Mejías “la formació del 
capital humà és essencial perquè l’educa-
ció sigui competitiva”, i va reconèixer que 
“no ho hem fet bé i això es reflecteix en el 
fracàs escolar”. “Apostem per la llibertat 
educativa dels nostres fills, però hem ar-
ribat a una situació que no pot continuar. 
S’ha oblidat la formació com a persones i 
crec que l’educació ha de fer dels alumnes 
persones responsables”. Mejías es va refe-
rir a la inversió educativa dient que “no és 
igual que als països del nostre entorn per 
la formació del professorat”. 
 Al seu torn, Irene Rigau va constatar 
que “el repte polític és posar fi a un pen-
sament que era l’univers de molts profes-
sors, que l’escola havia de ser única”. “S’ha 
de tornar a definir el dret de l’educació i 
la llibertat de pensament. La llei parla de 
millorar el clima a l’aula i d’una educació 
de qualitat”. Rigau va afegir que era “crítica 
i trobo a faltar que els professors estiguin 
formats professionalment, així que el pro-
blema és les universitats”, i es pregunta “on 
és la veu de la universitat?”. I va acabar la 
seva intervenció dient que “si el professor 
és la clau, s’han de reformar les condicions 
d’accés a la formació”.l

L’ensenyament, assignatura pendent

President de fapel: “La educació es cosa de 
tots. La gestió pertany als profesionals”
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Educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida

Col·legi Bell-lloc

Col·legi Bell-lloc
c/ Can Pau Birol, 2-6
Girona
Tel.: 972 232 111 
Fax: 972 230 023
A/e: informacio@bell-lloc.org
Web: www.bell-lloc.org

Bell-lloc està situat al  barri de 
St. Narcís de Girona. Les clas-
ses començaren l’any 1965 
en una antiga masia. Amb el 

temps s’hi afegiren altres construccions, 
fins arribar a les instal•lacions actuals, 
que alberguen 1.500 alumnes, des d’Edu-
cació Infantil fins a Batxillerat.
 Bell-lloc procura educar persones 
íntegres, amb un profund sentit cristià 
de la vida, que desenvolupin totes les 
seves capacitats intel•lectuals i que for-
gin una voluntat que els faciliti assolir 
els propis objectius posats al servei dels 
altres, per al bé de la societat. 
 Volem ser reconeguts per aportar 
a la societat alumnes amb un alt ren-
diment intel•lectual, motivats a seguir 
aprenent i amb domini d’idiomes i de 
les noves tecnologies, amb la finalitat 
de millorar la societat.
 Per tal d’afavorir l’assoliment dels 
seus objectius educatius, Bell-lloc és un 

col•legi masculí. Aquest model educatiu 
té en compte les diferències entre nenes 
i nens -de maduració, d’interessos, etc. 
Potencia cada gènere al màxim, la qual 
cosa és notablement equitativa, perquè 
dóna a cadascú el que necessita; l’orga-
nització escolar diferenciada facilita que 
els i les alumnes optin –amb llibertat 
d’oportunitats- per estudis i professi-
ons tradicionalment assignats a l’altre 
sexe.

Projectes
 Entre el projectes que hi ha ara en-
degats destaquen: 
· Socials and Science. Des de 1r de Pri-
mària fins 4t d’ESO, els alumnes fan les 
naturals o bé les socials en anglès.
· Quart idioma. Des de 5è de Primària 
s’introdueix el francès com a quarta llen-
gua.
· Logos. Millora de l’aprenentatge centrat 
en incidir amb més claredat i eficàcia en 

B
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els hàbits de pensament i reflexió, així 
com en la millora de la comprensió dels 
textos acadèmics i en la redacció de textos 
expositius i argumentatius. 
· Expressa’t . Millora transversal del ca-
talà i castellà a Secundària
· Girona a l’Abast. Bell-lloc és una escola 
de profundes arrels gironines i ha estat 
sempre oberta a la ciutat. Des de fa vint-i-
cinc anys organitza  el cicle de conferències 
Girona a l’Abast; darrerament s’ha iniciat 
el cicle Ciència a l’Abast. També participa 
en el programa Apadrinem escultures dels 
amics de la UNESCO a Girona. 
· Agrupació d’Antics Alumnes. Organit-
za, entre altres activitats, el Premi Solida-
ritat Xavier Fàbrega (de narració i plàstica) 
obert a totes les escoles de Catalunya. 
· Projectes de solidaritat. Alumnes de 
1r de Batxillerat impulsen un campanya de 
recollida de fons per tal de posar en marxa  
projectes solidaris a Costa d’Ivori.

Publicacions
· Bell-lloc informacions. És el díptic men-
sual que rep cada família on es recullen 
les activitats de cada secció del col•legi, 
els fets més destacables del calendari, els 
menús del menjador i el sopar recomanat, 
etc.
· Bell-lloc al dia.  La revista de l’escola. 
Vol ser un recull de les activitats que es 
fan,  notícies i altres esdeveniments. En 
surten dos números a l’any. 
· El Butlletó. És una publicació de l' Agru-
pació d' Antics Alumnes. Pretén continuar 
el contacte dels antics alumnes  amb el 
col•legi. S'hi recullen trobades, entrevistes, 
articles, etc.

El paper dels pares
 Els pares, en matricular llurs fills a 
Bell-lloc, escullen lliurement i es compro-
meten a acceptar el caràcter propi del centre 
i el Projecte Educatiu. El col•legi demana la 
seva col•laboració i suport per dur a terme 
aquests objectius. Les famílies mantenen 
una constant i estreta relació amb l’escola, 
especialment a través del preceptor. Els 
pares s’esforcen per tal que la tasca educa-
tiva familiar i la de Bell-lloc vagin sempre 
coordinades i en unitat de criteris, a fi de 
fer possible l’eficàcia educativa.   

“L’ensenyament diferenci-
at facilita que s'opti per 
estudis tradicionalment 
assignats a l’altre sexe.

La formació cristiana
 Tota l’educació que s’ofereix a Bell-
lloc s’inspira en una visió transcendent 
de l’home i s’ajusta als ensenyaments de 
la doctrina catòlica. Es promou entre els 
alumnes, els professors, el personal de ser-
veis i els pares el coneixement i l’estima de 
la doctrina de la fe i la moral, d’acord amb 
els ensenyaments de l’església. Les famílies 
que van començar Bell-lloc confiaren, des 
del primer moment, l’activitat formativa, 
doctrinal i espiritual a la Prelatura de l'Opus 
Dei.  

Els alumnes que necessita la societat
 Bell-lloc procura una educació global, 
completa, que s’estén a totes les dimen-
sions de la personalitat, afavorint el des-
envolupament harmònic de les capacitats 
intel•lectuals, humanes, espirituals, cívi-
ques, artístiques i esportives. Es consideren 
valors preferents l’educació en l’esperit de 
treball, la integració social, la formació del 
propi criteri, l’ús responsable de la llibertat 
personal, l’educació per a la convivència, el 
respecte vers els altres, la utilització orde-
nada i responsable de les coses materials i la 
promoció de les aptituds i qualitats de cada 
alumne. D’aquesta manera, es preparen 
per a actuar de manera lliure i responsable 
en la millora de la societat, amb esperit 
de servei als altres, especialment als més 
necessitats. l
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Un context de vida de l’infant que complementa el de la família

Llar d'infants El Timbalet

Llar d’infants El Timbalet
c/ Bailén, 108
Barcelona
Tel. 93 4580030

La llar d’infants El Timbalet és un 
centre privat laic, que va ser fundat 
a Barcelona el 12 de març de l’any 
1982 després d’una important 

remodelació, on es va buscar un ambient 
capaç de sostenir un sistema de relacions i 
interaccions recíproques entre els subjectes 
que l’habiten: infants, educadors/es i 
famílies. Posteriorment, el 2005, es va 
tornar a remodelar el centre amb l’actual 
normativa, la qual inclou protecció de dades 
i riscos laborals.
 Disposa de 3 aules (1 línia per edat), 
cuina pròpia, aula de racons, sala de mestres, 
pati assolellat i servei pediàtric. A més, al 
llarg del curs es fan diverses sortides perquè 
els nens/es visquin experiències diferents 
de les que viuen habitualment a l’escola.
 El projecte de la nostra escola es basa 
en l’organització d’aquest ambient on es 
vol que el plaer, el gust per estar, habitar i 
l’alegria de l’ús, siguin condicions de vida 
quotidiana; l’ambient per a nosaltres és 
el reflex de com l’equip viu el seu treball 
i la qualitat d’experiència que s’ofereix a 
l’infant.

 Volem que cada individu pugui 
autogenerar el seu aprenentatge i per 
això proposem espais amb materials i 
objectes que puguin acollir la natural in-
vestigació de relacions i significats que 
els infants busquen constantment.
 Cadascun dels espais no ha de re-
produir totes les possibilitats de des-
coberta; hem de privilegiar la qualitat 
de les propostes de relació i no tant la 
quantitat, perquè cap espai pot presu-
mir de ser exhaustiu. 
 També hem de considerar el canvi 
i la redistribució de l’espai per atendre 
el desenvolupament tan fenomenal 
d’aquestes edats i els interessos de cada 
moment.
 L’equip d'El Timbalet està format 
per una directora, una coordinadora 
amb titulació universitària (Diploma-
tura de mestre en educació infantil), 
tres educadores amb titulació de tècnica 
superior en llar d’infants, una cuinera 
i el servei de neteja.

t



17Les nostres escoles

Valors de l’escola
 El Timbalet es defineix per un con-
text de vida de l’infant que complementa 
el de la família. Perquè l’estada a l’escola 
sigui el més dinàmica i amena possible, 
analitzem i renovem periòdicament els 
nostres programes.

“Són dos generacions de 
la mateixa família impli-
cades en l'ensenyament 
dels més menuts
 Estimulem el desenvolupament de les 
capacitats sensorials (tàctil,visual i auditi-
va), motores i intel•lectuals dels infants. 
Potenciem la curiositat per la descoberta, 
la creativitat i l’interès. Transmetem als 
nens i nenes hàbits i valors que els  facili-
tarà l’adquisició de nous aprenentatges i la 
convivència amb altres persones. El nostre 
objectiu, mitjançant diferents recursos, és 
que experimentin per sí mateixos assolint 
autonomia personal.
 El nen/a ha d’aprendre a compartir, 
relacionar-se, participar i trobar el seu lloc 
en l’entorn social de l’escola.
 Les relacions entre pares i educadores 
són una condició indispensable per a la 
coherència i l’eficàcia del procés evolutiu 
de l’infant.
Proposta educativa
 La proposta educativa de la llar d’in-
fants El Timbalet consta de tres parts prin-
cipals:

1- Imatge de l’infant: l’infant és ric en po-
tencial, fort, poderós, competent, que s’im-
plica activament en el món, que ha nascut 
per aprendre i vol aprendre. És un individu 
comunicatiu des del primer moment de la 
vida. És un constructor de coneixement, 
de cultura i de la seva pròpia identitat. En-
tenem la infantesa com un component de 
l’estructura de la societat.
2-Imatge d'adult: l’adult que ha de créixer 
al seu costat és un adult que creu en les po-
tencialitats dels infants, que sap què és el 
que són capaços d’aprendre, i que prepara 
contextos i situacions on cada individu pugui 
construir el seu aprenentatge. La mestra 
haurà de ser capaç d’escoltar, observar i do-
cumentar els processos d’aprenentatge.
3- Imatge d’escola: l’escola és un sistema de 
relacions a partir del diàleg. Pensem que 
no s’ha d’ensenyar res que l’infant no pu-
gui aprendre per ell mateix. L’escola és un 
lloc ric i provocador on són possibles noves 
situacions i on es reconeix la capacitat de 
l’infant per aprendre. 

Relacions entre família i escola
 Les famílies (pares, mares, avis, àvies,...) 
són els altres grans protagonistes d’aquesta 
aventura. Participar de l’educació dels propis 
fills és, més que un fet, un dret, una neces-
sitat. Però participar no vol dir exercir de 
pares únicament, sinó ser portadors d’una 
experiència pròpia, d’una cultura que s’ha 
de compartir amb les altres famílies i amb 
les educadores. Participar vol dir sentir-se 
part, intercanviar experiències, sentiments, 
dificultats,... i és per això que volem famílies 
interlocutores i no consumidores del nostre 
producte. Sabem que els diàlegs apareixen 
quan, per una banda, hi ha disponibilitat i, 
per l’altre, reconeixement.

 L’escola demostra la seva disponibilitat 
fent una escola oberta i accessible, oferint 
instruments de comunicació (agendes, 
àlbums de fotos,…) i recollint els dubtes, 
les inquietuds, les necessitats,...(reunions 
informatives, entrevistes personals, reu-
nions de grup, xerrades amb professionals 
del ram).
 I les famílies es reconeixeran com a 
interlocutores perquè seran portadores 
d’altres idees i d’altres cultures que enri-
quiran el teixit de relacions i trobaran el 
seu espai. l

“El Timbalet va celebrar 
l’any 2007 el seu 25è 
aniversari
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Un espai d’acollida i recolzament de les potencialitats dels més menuts

Llar d’infants Patufet

Llar d’infants Patufet
Fundació Gomar-Fatjò
Lluís Companys, 1
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 692 59 95
Fax 93 692 69 63
e-mail: gomarfatjo@mailpersonal.com

La llar d’infants Patufet està al ser-
vei de les famílies amb nens de 0 
a 3 anys des del 1973 i en un lloc 
privilegiat: al centre mateix de Cer-

danyola, en una torre de finals del segle XIX 
principis del XX, d’uns 800 metres quadrats 
que gaudeix d’un complement excepcional: 
un jardí de 2.000 metres, amb hortet i ar-
bres fruites, que és un vertader luxe per a 
la canalla.   
 I si això es conserva així, en aquesta 
zona privilegiada, és gracies a que la llar 
d’infants és una fundació: la Gomar-Fatjó, 
creada per aquest matrimoni sense descen-
dència amb l’objectiu de preservar la seva 
casa d’estiueig com a labor social, en concret, 
per ajudar les mares més necessitades, en 
una època, principis dels anys 70, en què 
aquest tipus d’associacions assistencials 
feia molta falta a Cerdanyola.
 Ara, sense oblidar la tasca educativa, i 
encara que els temps han canviat substanci-
alment, la llar d’infants Patufet segueix amb 
la seva tasca social en el cas, per exemple, 

de les mares immigrants: dóna acollida a 
la gent que prové d’altres indrets, cultu-
res i països, integrant-los i recolzant-los de 
manera que els seus fills puguin començar 
a fer un aprenentatge en la llengua d’aquí i 
els costums d’aquí. 

La part educativa
 La llar té set unitats obertes, a cura de 
mestres d’educació infantil i algunes educa-
dores i el que pretenen és que el nen es vagi 
sociabilitzant des de la primera infància, es 
vagi acostumant a estar amb altres nens, 
gaudint del que és la llar d’infants Patufet i 
pugui entrar preparat als tres anys a l’escola. 
No fan servir cap sistema innovador, ni fora 
de sèrie, perquè els seus nens procedeixen 
de costums i cultures molt diferents i el que 
procuren és globalitzar-ho tot i intentar 
que tothom pugui fer el mateix i tothom es 
pugui sentir identificat. La manera: procurar 
sempre respectar per intentar ser respec-
tat. Per a Mercè Veà, directora del centre i 
presidenta de l’Associació Catalana de Llars 

p
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d’Infants, “no podem menystenir altres cul-
tures per imposar la nostra, la convivència 
passa pel respecte. Intentem, amb persones 
d’altres religions i diverses procedències, ac-
ceptar, comprendre i respectar. A partir d’aquí 
la convivència és fàcil. El nostre objectiu es 
integrar i que els pares també se sentin ben 
rebuts”.
 Patufet té capacitat per a 100 alumnes i 
actualment, ja que no és ple del tot, hi treba-
llen 15 persones. Té obert des de les 7 del matí 
fins a les 6 de la tarda, i gaudeix de menjador 
amb cuina pròpia (es respecta el porc per les 
famílies islàmiques). S'inicia en la llengua 
anglesa des dels dos anys amb un dia a la set-
mana en què l’activitat diària programada es 
fa en aquesta llengua. Aquest sistema està 
donant molt bon resultat. I també s’ensenya 
música, tant als nadons com als nens i nenes 
de tres anys, cadascú al seu nivell. Aquesta 
activitat es recolza amb una audició a l’audi-
tori pels més grandets. El pediatre assessora 
families i mestres dos cops al mes.

El pati-jardí: la joia de la corona
 Del jardí n’estan molt més que sa-
tisfets i en tenen una cura especial. Evi-
dentment és un espai ideal de jocs per la 
canalla, però no només és això, sinó que el 
mantenen com a jardí, tot i que no és feina 
fàcil. El conserven de la millor manera 
possible i procuren que si s’ha de tallar 
un arbre malalt, plantar-ne dos. Patufet 
dóna molta importància al contacte amb 
la natura: fa temps que van fer un petit 
hortet perquè els nens vegin els productes 
bàsics de l’hort, d’on neixen les patates, els 
enciams, les cebes... I van plantar alguns 
arbres fruiters: un mandariner, un nesprer, 
un perer, un pruner... Patufet vol que els 
nens i les nenes aprenguin a respectar la 
natura. A més a més, es fan sortides als 
boscos propers i a la granja escola a veure 
animals.   
 Patufet té molta cura a l’hora de ce-
lebrar i donar a conèixer als petits totes 
les festes tradicionals catalanes: des de la 

castanyada fins a Sant Jordi, passant per 
Nadal, Reis i el pessebre. 
 La relació amb els pares també és una 
de les tasques preeminents de Patufet. En 
aquestes edats (de 0 a 3 anys) és ben nor-
mal que els pares tinguin dubtes i moltes 
preguntes a fer i vulguin estar molt segurs 
a l’hora de deixar els seus fills a la llar. Per 
això, Patufet treballa molt les entrevistes 
personals inicials amb els pares i mares i 
les reunions periòdiques que es mantenen 
amb ells durant el curs. En el Racó dels pares 
i mares tracten temes del seu interés amb 
l'assessorament d'un psicòleg. l
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La Constitución Española consagra la 
libertad de enseñanza y el derecho de 
los padres a elegir centro educativo 
de acuerdo a sus convicciones mora-

les, religiosas y pedagógicas. Este principio, 
ampliamente consensuado por los Padres de 
la Constitución y plasmado en el artículo 27 
de nuestra Carta Magna, está siendo atacado 
por algunos grupos políticos y organizaciones 
sindicales radicales que han emprendido una 
particular cruzada contra los conciertos en los 
Colegios de Educación diferenciada, aduciendo 
razones no ajustadas  a derecho.
 El Consello de la Xunta aprobó, como 
no podía ser de otro modo,  la renovación de 
todos los conciertos a los centros privados de 
nuestra Comunidad. En Galicia existen 255 
centros privados que ofrecen enseñanza gra-
tuita en virtud del concierto que suscriben con 
la Administración educativa por un período 
de cuatro años, renovable automáticamente, 
mientras no varíen las circunstancias por las 
cuales  se les había concedido. El Concierto 
educativo garantiza el derecho de las familias, 
que optan por un modelo educativo distinto 
al de la enseñanza pública, a elegir en libertad 
y de acuerdo a sus propias convicciones.
Con la renovación de los Conciertos a todos los 
Colegios, incluidos los cinco de Educación Dife-
renciada,  lo único que ha hecho la Consellería 
de Educación es cumplir la ley y renovarlos 
porque todos los centros, sin excepción, siguen 
cumpliendo las mismas condiciones.
 ¿Por qué entonces ese empeño de algu-
nos en deslegitimar a la Consellería por ser 
respetuosa con la ley? En el punto de mira de 
los enemigos de la libertad de enseñanza están 
los cinco colegios que en nuestra Comunidad 
ofrecen educación diferenciada, un modelo al 
alza en los países más desarrollados de nuestro 
entorno y que basa su pedagogía en atender 
a los distintos ritmos madurativos de chicos 
y chicas para ofrecer una enseñanza persona-
lizada y de calidad.
 ¿Por qué entonces los ataques a este 
proyecto pedagógico? Obviamente la verdade-
ra respuesta deberían darla sus detractores ya 
que las razones que aducen son poco creíbles y 
no se sostienen ni por la legalidad consagrada 
por nuestra Constitución, ni por la Convención 
contra la discriminación en el ámbito de la 
enseñanza de la Unesco y la propia LOE.

 El Tribunal Supremo ha fallado repeti-
damente sobre la legalidad de le educación 
diferenciada, y su derecho a recibir ayudas 
de los poderes públicos, ¿por qué entonces 
siguen los ataques?. Desde luego ni por ra-
zones pedagógicas ni legales, más bien cabe 
pensar que el único motivo es ideológico, 
y eso llevó a la Administración anterior 
a retirar provisionalmente los conciertos 
de modo irregular y caprichoso. ¿Es tal 
vez porque esos colegios tienen proyectos 
educativos sólidos y que no aplauden a la 
ideología imperante?, ¿puede ser que sean 
colegios incómodos en los que la familia es 
protagonista en el proyecto educativo, y nada 
se hace sin ella?,  ¿podría ser que en esos 
centros se forma en el esfuerzo como medio 
para alcanzar los objetivos educativos?, ¿o 
simplemente son colegios incómodos porque 
entre sus principios pedagógicos se defiende 
la libertad de los padres a elegir y se oponen 
a que exista una enseñanza única y laica?. 
Ya no quiero pensar si lo que hay detrás son 
razones religiosas o morales...
 Independientemente de estos inter-
rogantes, los detractores de la educación 
diferenciada deberían pararse a analizar 
qué resultados académicos se obtienen en 
esos centros docentes y tal vez, si es que 
les interesa de verdad la mejora del sistema 
educativo, llegarían a la conclusión de que el 
pluralismo educativo, es bueno en sí mismo 
y enriquecedor: mientras en Galicia el fra-
caso escolar supera el 30 % de alumnos que 
abandonan o no obtienen su titulación en 
la ESO,  en los centros de educación diferen-
ciada ese fracaso no llega al 5%. ¿No parece 
esta una buena razón para que haya padres 
que optan por este tipo de enseñanza? Creo 
sinceramente que debemos permitir que 
haya padres que deciden equivocarse en-
viando a sus hijos/as a estos centros pero 
de ningún modo deben ser las apetencias y 
gustos de partidos políticos y sindicatos los 
que digan a los padres a qué colegios deben 
enviar a sus hijos y mucho menos explicarles  
qué  deben hacer para educarles. Eso tendría 
un nombre, que como es feo me lo callo. Lo 
único que ha triunfado, con la decisión de la 
actual Consellería al renovar los conciertos, 
¡es La Libertad de Enseñanza y el derecho 
de los padres a elegir!. l

Los conciertos educativos, 
un derecho de las familias
José Manuel Álvarez Fernández
Presidente de CECE-Galicia

Ara fa dos anys, Galícia va invitar la fapel 
per explicar el model de participació i de 
representació que portem a Catalunya i 
que tant bons resultats ha donat des del 
punt de vista d’implicar a pares i mares en 
l’educació dels fills i filles. Va ser en José 
Manuel Álvarez, president de CECE Galícia, 
l’impulsor d’aquesta iniciativa i és així com 
va néixer una amistat i una col•laboració. En 
José Manuel, de cop i volta, ens ha deixat 
i nosaltres volem fer-li un petit homenat-
ge oferint el seu darrer escrit a la nostra 
revista. El diari Faro de Vigo va publicar el 
15 de setembre de 2009, de manera pòs-
tuma, l’article que reproduïm en aquesta 
pàgina. 
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El passat dilluns 9 de novembre 
es va realitzar al Cercle d’Econo-
mia de Barcelona, una Jornada 
d’Anàlisi de la nova Llei d’educa-

ció de Catalunya (LEC), organitzada per la 
Comissió d’Educació de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions (CCF).
 Els ponents de l’acte van ser l’advocat i 
assessor jurídic de la Fundació Escola Cristi-
ana, Miquel Mateo, i el filòsof i professor de 
la Universitat Ramon Llull, Francesc Torral-
ba, els quals van abordar els continguts de 
la llei des dels seus respectius enfocaments. 
El públic assistent estava conformat prin-
cipalment per directius i docents d’escoles 
concertades, dependents de fundacions 
educatives de Catalunya.
 La jornada va començar amb la in-
tervenció de Miquel Mateo, qui –primera-
ment– va explicar breument la gestació de 
la LEC des de les primeres idees i l’avant-

projecte fins a la seva promulgació el juliol 
de l’any en curs. Posteriorment va exposar 
els continguts més rellevants de la llei i el 
seu significat en el context educatiu de Ca-
talunya. 
 En termes generals, Mateo va dir que 
una de les aportacions de la LEC és el seu 
intent de dotar al sistema educatiu cata-
là d’un marc institucional estable que no 
estigui sotmès a la contingència electoral, 
tot i que no va entrar en la manera en què 
això s’ha de concretar, sinó que ho va deixar 
obert pel seu posterior desenvolupament 
reglamentari.
 Dins dels punts que el ponent va ex-
plicar, destaquem el fet que la llei planteja 
un model educatiu d’interès públic, regulat 
i sostingut per la Generalitat, que garantitzi 
l’accés de tothom a una educació de qualitat 
en condicions d’igualtat. Per aconseguir 
això, la LEC planteja el finançament dels 

centres privats, amb criteris de suficiència 
i basat en el Concert Educatiu. 
 Mateo va destacar també algunes in-
novacions que planteja la llei i que proba-
blement seran matèria de debat entre els 
diferents actors involucrats en el moment 
d’elaborar els reglaments. Alguns d’aquests 
temes són: el traspàs a la Generalitat de la 
competència per a determinar el currículum 
dels estudis obligatoris; la carta de compro-
mís educatiu que han de signar els pares 
conforme estan d’acord amb els principis 
educatius dels centres on estudien els seus 
fills; la tipificació legal de faltes i sancions 
greus, per tal d’evitar l’assetjament escolar 
en totes les seves possibles expressions; 
l’establiment d’un règim jurídic específic 
pel personal directiu docent; l’establiment 
de les zones educatives per tal d’equilibrar 
l’oferta i la demanda de centres en les di-
ferents unitats territorials i la possibilitat 

El repte de l’autonomia
Rodrigo Prieto
Coordinadora Catalana Fundacions
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de concertació dels estudis postobligatoris 
(batxillerat i centres de formació de grau 
superior).
 Per la seva part, Francesc Torralba va 
fer una lectura de la llei basada en els va-
lors en què es fonamenta i que transmet. 
Com a punt bàsic a destacar va assenyalar 
el seu caràcter consensual, d’unitat entre 
els diferents actors que van participar en la 
seva elaboració; no obstant això, va dir que 
el “peatge” d’aquest consens és una enorme 
ambigüitat, que –en definitiva– traspassa 
la responsabilitat de la concreció de les di-
ferents mesures proposades als reglaments 
que s’hauran d’elaborar gradualment per tal 
d’enllestir cada un dels temes. 
 En un nivell més concret, l’anàlisi de 
Torralba va posar l’èmfasi en sis aspectes 
que a partir de la llei sorgeixen com a tas-
ques pendents o temes per resoldre: l’equi-
libri entre equitat i excel•lència; és a dir, 
donar a tothom l’oportunitat d’accedir a 
una educació de qualitat que li permeti de-
senvolupar al màxim els seus talents, però 
que això no signifiqui posar el llistó massa 
alt a persones que no tenen les mateixes 
capacitats. El repte en aquest cas passa per 

cercar mecanismes que incorporin, respec-
tin i valorin la diversitat de cada un dels 
alumnes en el context educatiu.
 El segon repte plantejat pel ponent va 
ser la necessitat de cercar l’equilibri entre 
l’arrelament al país i el cosmopolitisme. 
Al respecte va sostenir que no només es 
tracta de l’aprenentatge del català, sinó que 
el maneig d’aquesta llengua vagi acompa-
nyat d’una estimació general dels costums 
i tradicions de Catalunya, i al mateix temps 
l’interès per altres referents culturals.
 La tensió entre l’autonomia i l’hetero-
nomia que promou la llei és el tercer aspecte 
que va destacar Torralba. Va dir que en el 
text hi ha una disjuntiva que no queda re-
solta; mentre per una banda s’intenta fugir 
del clonatge educatiu i promoure la creati-
vitat dels centres, professors i alumnes; per 
una altra, sembla que hi ha una voluntat de 
controlar-ho tot.
 En quart lloc, el filòsof es va referir al 
mecanisme de carta de compromís de les 
famílies que promou la llei, assenyalant que 
parteix del supòsit que aquestes han dimitit 
en la seva tasca educativa. Al respecte va 
dir que la solució per tornar a implicar a les 

famílies no passa perquè hagin de signar 
un compromís, sinó més aviat per crear les 
condicions socials que permetin aquesta 
implicació, com per exemple a través de 
polítiques de conciliació entre la vida laboral 
i la personal.
 Per acabar Francesc Torralba es va refe-
rir als valors que promou la llei, assenyalant 
que en el text s’aprecia una voluntat clara 
per adherir-se als valors indicats en la Cons-
titució de l’Estat i en l’Estatut d’autonomia, 
és a dir: llibertat personal, solidaritat, igual-
tat, etc. No obstant això, va dir que aquesta 
declaració d’intencions es queda curta, ja 
que es podria avançar molt més enllà, apos-
tant per més valors que expressin el nord 
cap el que es vol avançar en la tasca educa-
tiva dels infants i adolescents. El ponent va 
finalitzar la seva intervenció indicant que 
la llei parla de l’educació integral dels alum-
nes sota el marc del ple desenvolupament 
de la personalitat. Va dir que si bé s’ha fet 
un esforç per incloure l’enfocament de les 
intel•ligències múltiples, s’ha deixat un buit 
en la formació de la intel•ligència espiritual 
de les persones, més enllà de les creences o 
d’una religió específica. lV
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La diputada i portaveu d'Educació de CiU al 
Parlament de Catalunya, Irene Rigau, i la por-
taveu d'Educació d’Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC), Meritxell Ruiz, oferiren el darrer 
13 d’octubre una sessió sobre la Llei d'educació 
de Catalunya (LEC) davant l’alumnat de la 
Facultat d'Educació de la UIC. 
 La sessió, emmarcada en el Pràcticum 
d’Educació, va ser presidida pel dr. Albert Ar-
bós, degà de la Facultat d’Educació, i va tenir 
també la participació d’Antoni Arasanz, pre-
sident de fapel (Federació d’Associacions de 

Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya). 
Irene Rigau i Meritxell Ruiz van mostrar a 
l’alumnat la seva satisfacció pel fet que la nova 
Llei d’educació de Catalunya (LEC), aprovada 
el juliol al Parlament per àmplia majoria, “és 
una llei de país i no de partits”, construïda 
amb la participació de la societat civil. Rigau 
va reconèixer que una de les seves obsessions 
era que “la llei perdurés en el temps, indepen-
dentment del partit que governés”, i que servís 
per “donar estabilitat i millorar la qualitat del 
sistema”.
 Las portaveus d’Educació de CiU i de 
UDC al Parlament van explicar a l’alumnat 
que tot el debat suscitat entorn de la nova 
llei era per reformular a Catalunya “què vol 
dir aplicar l’article 27 de la Constitució Es-
panyola”, el primer punt del qual es refereix al 
dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament, 
i també va esmentar l’article 21 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. En aquest sen-
tit, van parlar de la importància de garantir 
el dret a l’educació de qualitat, a la llibertat 
d’elecció del centre educatiu, a la llibertat 
d’ensenyament i al seu accés en condicions 
d’igualtat, perquè “l’educació és responsabilitat 
de tots” i “la clau del benestar de les futures 
generacions és el sistema educatiu”. l

En el segundo “Diálogos de educación” 
organizados por Cofapa en Madrid, se in-
vitó a Josep Antoni Duran i Lleida, secre-
tario general de CiU i presidente de Unió 
Democràtica de Catalunya, que destacó 
en su intervención el importante papel 
desempeñado por la familia en el ámbito 
educativo. Desde su experiencia política, 
hizo un detallado repaso de la actualidad 
de esta materia destacando en todo lo mo-
mento que los principales responsables de 
la educación de los hijos somos los padres. 
El acto, al que asistierton destacadas perso-
nalidades de la comunidad educativa, contó 
con la presencia de la presidenta de Cofapa, 
Mercedes Coloma Miró y estuvo moderado 
por Fernando Ruiz Retamar, miembro de la 
Junta Directiva de la Confederación. l

La LEC explicada 
a la UIC

Irene Rigau i Meritxell Ruiz

Diálogos de 
educación 
organizados 
por Cofapa




