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"I L'EDUCACIO
O QUÉ?"
Conferència d'Ernest Maragaall i Mira
nunciada al Col∙leggi de Perriodistes de
d
pron
Cataalunya el 20 de se
etembre organitzad
o
da
per la Xarxa d'Innovaci
d
ió Pedagò
ògica.
Han passat ja 300
3
dies, haa passat un
n curs i ja ha
comeençat el segü
üent,
Hem escoltat moltes
m
notícies sobre diificultats, he
em
coneggut algunes novetats i s'estan apllicant diversses
iniciaatives més o menys reellevants i més o men
nys
afortunades (després en comentarem algguna).
Hi haan totes les raons,
r
la maatèria prima abundant, per
p
fer un
n discurs d'o
oposició,
Hi haan totes les raons,
r
tambéé, per reivind
dicar l'acció de
goverrn dels perío
odes anteriorrs,
Hi haan objectiuss clarament compartits com el de la
millora de resulttats educatiu
us o l'impulss de la lectu
ura
com eina
e bàsica per
p el correcte domini dee la llengua.
Però tractaré de no caure en
e cap de lees temptacio
ons
que aquestes
a
evid
dències estim
mulen.
Per això he deeixat aquestt interrogan
nt a
l'educació què?

l'aire: i
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m passa sovvint, està im
mplícita en la
La reesposta, com
pregu
unta. Si cal feer la preguntta és perquèè, com crec que
podréé argumentaar, avui no esstà gens clarra la orientacció
de fo
ons de l'Edu
ucació a Catalunya, no coneixem els
objecctius a curt o a mig term
mini amb els quals ens he
em
de mesurar,
m
en
ncara no se'ns
s
ha explicat
e
quiina
estratègia s'adopta des del go
overn ni a on
n volem arrib
bar
en el present man
ndat de quattre anys.
La meeva intenció, doncs, és prou
p
clara i és
é resumeix en
aquesta afirmació
ó:
Pel que fa a la seeva Educació, el nostre país,
p
Catalunyya,
dispo
osa de tots els elementts per fixar‐‐se la màxim
ma
ambició.
I aqu
uesta legitim
ma ambició es part indispensable del
d
projeecte de país que
q estem obligats a tirar endavant.
La nostra educació té els actius materials
c
de les
impreescindibles, disposa del diagnòstic complet
sevess fortaleses i febleses i va
v ser capaç d'endegar una
u
estratègia de reeforma i traansformació que ja havvia
comeençat a don
nar fruits vissibles al finaal del mand
dat
anterrior.
Vegem‐ho breum
ment:
Actius materials i socials:
¾ Equipameents, instal∙laacions i doceents. En quattre
anys 600 escoles noves i 16.000 docents
d
més..
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¾ Presènciaa universal i completa a tots els
territoris.
¾ Diversitatt enriquidora del sisteema educattiu:
institucio
onal, de projeectes, de criteris i estils de
treball.
¾ Patrimon
ni pedagògic innovador.
¾ Cohesió igualitària. Els mateixo
os anys en els
quals heem incremen
ntat en méés de 250.0
000
alumnes la població escolar, els mateixos an
nys
en els quals s'han afegit
a
al sisstema 150.0
000
immigran
nts, hem aconseguit
a
mantenir la
cohesió i enfortir la pertinença a la ciutadan
nia
catalana.
¾ De 3‐16 a 0‐18. Hem ampliat l'ofeerta de mane
era
que tenim 18 anys d'educació pràcticame
ent
universal, que no obligatòria.
Actius polítics, ed
ducatius i estratègics:
¾ Servei Ed
ducació de Catalunya: per fi tot el
potenciall de la no
ostra diversiitat. Publicaa i
Concertada treballan
nt des de laa llibertat am
mb
drets i deeures definitts i exigibles a cadascú. Ho
vam disssenyar per resoldre en positiu els
antics contenciosos, afegint equiilibri, capacittat
i força al conjunt del sistema.
¾ Autonom
mia, Direcció
ó Avaluació: hem planttat
aquest trrinomi. És un
n arbre que cal
c regar. És un
conceptee bàsic i estrratègic simulltàniament.. És
el nucli ceentral del full de ruta transformador.
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¾ Educació Infantil: el
e país va decidir tenir
l'educació
ó infantil dels
d
0 als 3 anys. He
em
recorregu
ut un camíí que algun
ns països van
v
rebutjar. Ja no hi ha marxa enrerre, hem d’an
nar
fins el final.
¾ Territori protagonistta: Un sistema educatiu
integrat a la societat i acomp
panyat per les
entitats i les instituccions locals per oferir un
servei complet:músicca, lleure, entorn, atenció
óa
les necessitats educattives específfiques.
¾ Formació
ó Professionaal. Vam passsar de 70.000
0a
més de 110.000
1
alum
mnes matricu
ulats en quattre
anys amb un increm
ment de l'offerta com mai
m
s'havia do
onat.
¾ Resultatss Pisa en clara
c
línia ascendent,
a
les
en
dades OC
CDE indiqueen millora significativa
s
taxes de graduació
g
a la ESO, reducció dels índ
dex
de fracàss i abandon
nament prem
maturs. NO ÉS
CERT QUE ESTIGUEM
M MALAMENT. Encara he
em
de millo
orar molt, és cert. Però en les
comparattives de lees avaluacio
ons externe
es,
estem peer sobre delss Estats Unitts, Alemanyaa o
Suècia. Països
P
que no han viscutt situacions de
complexitat com la no
ostra dels últtims 10 anyss.
¾ Lideratgee en novees tecnologgies: Amb el
programaa 1x1 a 616 instituts i esccoles.
¾ Formació
ó inicial dels docents: po
osant en peu el
màster a Secundària, la nova co
onfiguració del
d
grau de magisteri,
m
el innovador curs de direccció
de centrees.
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¾ La Llei Ed
ducació de Catalunya
C
ess una gran fita,
eina im
mprescindiblee i provissió abundaant
d'orientacions i vies obertes per avançar. Pe
erò
ue el sistem
ma
és noméés el principi. Crec qu
educatiu és molt méss que una graan llei.
Aqueest es el baggatge, tangib
ble, mesurab
ble, tan visib
ble
com potent, d'aquests anys de
d projecte trransformado
or.
I ara resulta quee som culpaables d'haveer anat masssa
lluny,, d'haver construït massses escoles, d'haver afegit
masses professors, concedit masses ajudes, atencció
indiviidual especialitzada, maasses noves llars d'infan
nts,
en reesum, de no haver‐nos resignat
r
ni conformat am
mb
el que teníem.
Potseer si, però algú s'imaginaa aquest paíss avui, sense
e la
dotacció social i física, no no
omés en inffraestructures,
tamb
bé en equipaaments, que Catalunya ha
h afegit en els
últim
ms 8 anys? Com estarííem gestion
nant avui una
u
situacció de crisi que, òbviam
ment, seria exactament la
mateeixa en termees d'atur i co
onseqüènciees socials? Co
om
ho faaríem sense el coixí de l’educació enfortida,
e
dels
propiis centres escolars, lees xarxes teerritorials, les
polítiques d’inteegració, la presencia publica, molt
nt en col∙laboració amb la privada, en els nostrres
sovin
barriss, pobles i ciutats, sempre
s
de la mà dels
Ajunttaments?
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L crisi ha estat
e
el millor
I dessprés que ha passat? La
acom
mpanyant (o la millor disfressa) per una
u política de
retorrn a vells clixéés.
L'acciió del goverrn actual no va contra laa LEC, almen
nys
contrra la seva lleetra, més avviat
apareix una
u
manifesta manca de voluntatt per despleggar‐la en el seu
s
dor. En tot caas ha deixat de
sentitt genuïnameent reformad
ser entesa
e
i gesstionada com
m la eina de
d reforma en
profu
unditat per el que va ser
s pensada, dissenyadaa i
elabo
orada al llargg de dos anyys de debats dins i fora del
d
sistem
ma educatiu.
Per cert,
c
que l'ap
plicació consseqüent de la LEC és, avvui
mateeix, la millorr eina per reespondre, seense patir cap
c
dany,, als successsius intentss d'erosionaar i alterar el
nostrre model lin
ngüístic educatiu que, després
d
de 30
anys ja ha més que demostrat tot el seu potenccial
positiu. En aquessta matèria, com en tan
ntes altres, ens
e
convéé actuar am
mb sentit d''estat: fermesa, serenitat,
solvèència, fortalesa Institucional.
Les retallades
r
po
oden ser imprescindiblees. I alguna de
les mesures
m
preeses era seggurament inevitable. Pe
erò
consttatem com tots els costos recau
uen sobre els
usuarris finals, siguin
s
alumn
nes, pares, Ajuntamen
nts,
Conseells Comarcaals o entitatts diverses, i, en canvi, no
incorporen cap, o quasi cap, element de reform
ma
coherent amb la estratègia
e
dee país preexiistent.
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n es reform
ma. Es vol co
omplir amb els
Es reetalla però no
objecctius d'estalvvi pressuposstari i es fa amb un criteri
sensee perfils differenciats, sense cercarr els equilib
bris
mínim
ms, sense distribució raonada i raonable de
carreegues i reesponsabilitaats.
És una política
d'enccefalograma pla, es baixa el llistó per igual a
totho
om en cada partida o programa, un
na política que
oblida que la iguaaltat es guan
nya tractant a cadascú co
om
li correspon, es a dir de formaa diferent.
casos dee màxima gravetat que
Regisstrem tres
comb
binen la sum
ma negativa dels criteris amb que es
trebaalla avui:
L'efeccte negatiu directe derivat de la reeducció direccta
de reecursos aplicaats a un o alttre programaa.
L'efeccte més greeu a mig i llarg termin
ni de mesurres
presees amb volu
untat de perrmanència sobre serveiss a
l'usuaari (ja ho hem dit, alumn
nes, famílies, ajuntaments)
per reesoldre una insuficiènciaa de recursoss temporal.
Ben al
a contrari, l'actual
l
situaació de crisi demana
d
a crrits
actuaar sobre l'eficiència del sistema
s
i la millor
m
aplicacció
dels recursos disponibles, es a dir reformar per
p
millorar, tot conttenint despesa ordinària i mantenintt al
màxim
m les invversions prrevistes, ells program
mes
innovvadors i la millora qualitaativa del sisteema educatiu.
Els trres àmbits on
n això es mo
ostra de form
ma més agud
da,
més intensa,
i
són els següentss:
7
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¾ Ens han pres,
p
per sem
mpre, un any d'educació
óa
la gran majoria dels alumnes de la nosttra
Escola primària (totta la pública, mesura no
compensable ni equiparable am
mb el concep
pte
de reforçç escolar ind
dividual, puntual i irregular
en el tem
mps i en el terrritori)
¾ El desmeembrament de la conceepció integraal i
sistèmicaa del Servei d'Educació de Catalun
nya
tant en l''àmbit directtament educcatiu (públicca i
concertad
da altre cop
c
diferenciades si no
empeses a la contraadicció) com
m en el sen
ntit
territorial, social i com
mpetencial (famílies, zon
nes
educativees, plans d'entorn, edu
ucació infantil,
escoles de música, paaper governss locals)
¾ La interrupció del creixementt gradual del
d
procés de modernitzzació i actuaalització de les
concepcio
ons pedagòggiques vigen
nts, també per
p
mitjà de les formes més
m adequad
des d'utilitzacció
de les no
oves tecnolo
ogies. El pro
ograma 1X1no
s'ha entèès. I no se’l deixa despleegar tot el seu
s
potenciall pedagògicc i transforrmador de la
realitat als centres i a les aules. Estem
E
perde
ent
e havia du
ut al liderattge
una iniciativa que ens
mundial i que està sent
s
objecte de seguime
ent
per part de sistemes educatius que ara ens
e
passaran al davant. És clar que té dificulttat
d'inici, de relació am
mb el món del llibre, de
preparació dels do
ocents, de qualitat del
d
material didàctic. Però això és el
e que estàve
em
aconsegu
uint. Comenccen a aparèixxer estudis que
8
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demostreen bons resultats derivaats de la se
eva
aplicació conseqüentt.
c
Es pod
dia, es pot feer d'altres formes. Clar que
I no calia.
cal reeduir partidees, limitar ajudes
a
o ajornar objectius,
però s'està fentt sense la deguda
d
con
nsideració dels
recurrsos disponib
bles i decidint unilaterallment sobre la
seva aplicació.
Reforrmar vol dir construir,
c
vo
ol dir buscar nous equilib
bris
per que tots millorem,
m
vo
ol dir demanar esforçç i
sacrifficis, sí, perrò amb consciència clarra i explicacció
raonaable del caamí que ess pretén avançar i dels
objecctius d'èxitt i milloraa que en
ns plantege
em
col∙leectivament. No
N només dees del govern
n. Els objectius
són del
d sistema.
Tracttar l'educació
ó com una paartida pressu
upostària mé
és i
reduiir‐lo menys perquè
p
és l'eeducació am
mb això no n'hi
n
ha prou. És clarr que aquessta línia com
mporta majo
ors
ultats de negociació
n
i gestió, però és l'ún
nic
dificu
practticable si reaalment el paíís vol manteenir el rumb de
reforma iniciat i, al mateix teemps, afirmaar el rol decissiu
de l'eeducació en
n un momen
nt de crisi profunda co
om
l'actu
ual.
Més aviat al conttrari, la crisi s'ha converrtit, sembla, en
magn
nífica excusaa per anar desconstruin
nt tot l'ediffici
teòricc, instrumen
ntal i operatiu
u que ja era en marxa.
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d
Tracttem doncs de identificcar quins seerien, des del
nostrre punt de viista, els elem
ments basics de l'estratèggia
que Catalunya podria
p
i deu
uria desplegaar en aquessta
nt, ha de ser
s
etapaa. Una estratègia que, naturalmen
consccient de les dificultats econòmiques
e
s generals i de
les lim
mitacions prressupostàriees amb les que
q haurem de
trebaallar.
Però,, al mateix temps,
t
una estratègia que
q expressi la
màxim
ma voluntatt transformaadora, que permeti
p
copssar
fins a quin pun
nt Catalunyaa pot pensaar en la se
eva
Educaació com paart del millorr futur col∙leectiu, i no co
om
un problema
p
o un subjectte de conflictivitat soccial
assocciada a la gesstió obligadaa de la crisi actual.
1 Construirr el nou model
1.
m
sistèm
mic: El Servvei
d'Educació de Catalu
unya. Cal avançar en la
suma inttel∙ligent dee capacitatss de tots els
elementss del sistemaa, siguin púb
blics, privats,, o
concertatts, tot do
onant responsabilitat re
eal
associadaa al sistema educatiu al conjunt de la
societat.
2 Modernittzació: és a dir, aplicació conseqüe
2.
ent
de tot l'iinstrumental de canvi per
p millorar la
realitat a les aules i la capacitat de don
nar
resposta individualitzzada als nostres alumnes.
3 L'Educaciió al centre de l'estratèègia global de
3.
país per a la represa del impuls de
d creixemen
nt i
creació de
d riquesa, contribuint
c
a la definicció
urgent de
d nous models productius, a la
10
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recuperació de la co
ompetitivitatt de la nosttra
economiaa,.
4 Comprom
4.
mís col∙lectiu per a laa ubicació de
Catalunyaa en els prim
mers llocs deels rànquing de
complimeent dels objectius Euro
opa 2020, taant
en l'àmbiit social com en l'educatiu.
Aqueests quatre eixos
e
es poden concrettar avui en, al
menyys, les set seegüents líniess específiquees:
¾ Servei Ed
ducació de Catalunya:
C
Acctualització del
d
concert, definició deel contracte programa per
p
centres concertats
c
i per centress públics, am
mb
drets i reesponsabilitaats clarament establerts i
exigibles a uns i altress.
¾ Estratègiaa social i terrritorial: Defin
nir el paper i el
sentit dee col∙laboracció dels ajun
ntaments i ens
e
locals, lees entitats de lleure i educació no
formal, per
p poder attendre qüestions bàsiqu
ues
com els plans
p
d'ento
orn, activitatss extraescolaars
i la integració dels nouvinguts. Tot
T això vol dir
mb tots i to
otes per seer a prop dels
seure am
problemees. (Hi havia molt de miillorable en els
plans edu
ucatius d'enttorn. Recupeerem l'objectiu
inicial tot millorant l’’eina)
¾ Educació Infantil, artística, lleure, entorn,
es.
atenció necessitats educatives específique
Ens ho hem de prendre serio
osament am
mb
acords estables,
e
ittineraris, attenció real i
seguimen
nt adequat.
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¾ Postobliggatòria: Form
mació Profeessional, Plaans
de qualificació professsional iniciaal, començarr la
relació formació ‐ treball als 15 anys, els
Instituts de tot Catalunyaa definits i
comprom
mesos com nucli
n
de la xarxa bàsica de
formació professional en les tres
t
branque
es:
inicial, occupacional, permanent.
p
A
Aquesta
és una
u
línia que està plantaada ja en diverses lleis: la
s
Cal
C
d'educació, la llei d'economia sostenible.
desenvolupar‐ho peer posar d'acord l'esco
ola
amb l'em
mpresa. En un
u moment que tenim un
40% d'attur juvenil, és una prioritat
p
i una
u
urgència absoluta.
¾ 1x1: Hem de recu
uperar liderratge mund
dial
incipient.. Estem parlaant de nova concepció. No
N
és un pro
oblema de reecursos. Amb
b les retallad
des
que esteem fent i, en
e canvi,en aquest àmbit
estem pu
ujant imposttos a les no
ostres famílie
es.
Ara els diem,
d
comprrin ordinadors i llibres. No
és un asssumpte econ
nòmic. És un
n assumpte de
model.
¾ Autonom
mia‐ Direcció ‐ Avaluació (èxit i millo
ora
de resu
ultats, auto
oritat docents, reduccció
absentism
me, projectes educatiu
us conegutss i
reconegu
uts). No s'h
han derogat els decre
ets
d'autonomia i direccció i avaluaació. Però no
s'apliquen a conscièn
ncia. És possible que ho faci
el propi sistema, que els propis
p
centrres
educatiuss n'estiguin fent ús. Peerò jo demano
que siguii el govern qui
q encapçali la seva ple
ena
12
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aplicació.. Un elementt que em do
ol especialme
ent
és que no hem deesplegat el concepte de
l'avaluaciió previst a la llei. Com arribarem
a
a les
fites quee Europa ens ha fixat? Ha de form
mar
part del debat centtral. Han dee dir on volen
portar el país en
e
termes d'indicado
ors.
Necessiteem un full de ruta clar
c
i mesu
ura
continua dels avenços reals obtinguts.
¾ Formació
ó docents. Seegueix sent un
u factor críttic,
malgrat que com
mpta amb
b renovad
des
titulacion
ns. Demana a crits una reconsideracció
profundaa. Nosaltres vam apun
ntar ja algu
uns
debats co
om el MIR educatiu,
e
a Espanya
E
ara ho
estan deebatent més. Entrar a fons en les
condicion
ns d'entrada a l'exercici de
d professió..
Aqueesta estratègia és possible. Jo he estaat al govern i sé
què vol
v dir que el consellerr d'economiaa et digui que
comeenci a treballar retallantt el pressup
post. El prim
mer
any, el
e 2007 ja ho
o vaig haver de sentir. I després
d
encaara
més.
Sé que no és fààcil. Però ens ho hem d'exigir. I en
sabem
m. Que potsser això vol dir generossitat per tenir
una relació
r
intel∙ligent goverrn i oposició?? Som‐hi. Pe
erò
no si es tracta d'eestar penden
nts de l'últim
m enginy tècn
nic
na, el mes o el pressupo
ost,
o polític per passsar la setman
menttre se’ns culp
pabilitza de tots
t els mals del país.
El qu
ue demano és
é sentit de país. Actuaar com a Esttat
tamb
bé en aquestt terreny. Ajuntem‐nos per l'educacció.
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p a tothom
m. També per
p
Hi haaurà efectess positius per
l'econ
nomia. Però també vull dir:
d no esperreu els polítics,
no séé si ens possarem d'acorrd. Dubto que estiguem
ma
l'alçada. Però l'eeducació sí que
q està a l'alçada.
l
I avvui
l'educació està en
e condició d'exigir al país la unitat,
l'actu
uació com a societat intel∙ligentt, perquè en
aquesta matèria, l'educació, Catalunya
C
s'h
ho juga tot.
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