
	  

L’educació	  pública	  compromesa	  en	  reduir	  les	  desigualtats	  socials.	  
(Contribució	  d’una	  política	  moderna	  de	  formació	  permanent	  del	  professorat)	  
El	  procés	  d’independència	  del	  nostre	  país	  es	  dona	  en	  moments	  d’un	  profund	  debat	  sobre	  
innovacions	   en	   educació.	   En	   aquest	   escrit,	   vinculo	   els	   dos	   processos,	   aportant	   una	  
proposta	  des	  d’un	  aspecte	  parcial	  però	  rellevant:	  la	  formació	  permanent	  del	  professorat.	  
	  
Hi ha consens internacional quan s’afirma que són aquelles societats que millor 
inverteixen en educació, les que pateixen les crisis amb menys profunditat i abans 
les superen.   
 
Les societats occidentals, cada dia més diverses a resultes de la mundialització, 
demanen una ciutadania culta, amb formació científica matemàtica, literària, 
artística, filosòfica. Una ciutadania capacitada per ser sensible a les ambigüitats, 
les ambivalències, les contradiccions i alhora, preparada per posar-se en la 
situació de l’altre, comprendre’l i prendre les decisions que cadascú consideri 
oportunes.  
 
Disposar de la “imaginació narrativa” que parla M. Nussbaum(1), i estar educat en 
“la comprensió” que proposa E. Morin(2) és un element clau en l’educació per a la 
democràcia i alhora també un requisit important en els processos cognitius 
d’aprenentatge.  
 
Ens cal fer un pas més perquè en el dia a dia dels nostres centres educatius 
l’alumnat visqui situacions d’aprenentatge que superin la tradicional i obsoleta 
escissió entre lletres i ciències. Contrariament al que impulsa la LOMCE, una 
bona educació humanista inclou la científica matemàtica.  
Com explica el professor JM del Pozo, ens cal estètica i bondat. De l’estètica 
aprenem la sensibilitat i de la bondat la humilitat tant necessàries per aprendre.  
 
Al meu entendre, la complexitat de la crisi actual ens marca camins de sortida: es 
tracta d’esdevenir una societat flexible, oberta, amb idees, perseverant, 
autocrítica, resilent, amb valors, projectes i capacitada per aprendre en la 
contingència durant tota la vida. En això l’educació hi té un paper important. 
 
Entre els partidaris de la independència, tothom està pel progrés i per millorar la 
cohesió social. Donat que l’educació pública és un element imprescindible per 
al desenvolupament del país; no és estrafolari considerar que tant empresaris, 
com treballadors o autònoms, estiguem interessats en que l’educació pública de 
la República Catalana sigui la referència. Posem Finlàndia com a exemple de 
país que inverteix en educació pública. 
 
L’expectativa de contribuir en la construcció d’un nou estat, més democràtic i més 
just, il·lusiona. Aquesta emoció és l’energia necessària per posar en moviment a 
una massa crítica de professionals de l’educació, aportant la força que permet 
superar reptes, suportar suors, dubtes, contradiccions amb la finalitat de compartir 
tot el coneixement existent per realitzar les millores que necessita l’educació del 
nostre país; com ho van fer als anys trenta milers de mestres i professors. En 



aquest camí sempre ens trobarem amb molt companys que sense estar per la 
idependència si treballen per la qualitat de l’educació pública del nostre país. 
 
Al meu entendre, no és gens descabellat somiar que la independència també és 
el camí per aconseguir una escola pública de referència amb vocació de 
superar les desigualtats socials.  
El repte passa per disposar d’una educació pública ben finançada, més equitativa 
i amb uns professionals excel·lentment preparats. 

Un pla ambiciós i sistèmic per remodelar i repensar l’educació pública.  
A la nova Catalunya, l’escola pública ha de ser la referència. Seria de sentit comú, 
partir de l’impuls d’escoles que ja estan realitzant innovacions importants, de la 
predisposició al canvi de molts professionals, de l’experiència dels Moviments de 
Renovació Pedagògica; de la diversitat d’experiències que ja s’estan duent a 
terme com per exemple: el Projecte Tàndem, ó el Programa “Aliances Magnet per 
a l’èxit educatiu”, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, amb la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament, l’ICE de la UAB, el MACBA, l’ICP Miquel Crusafont, 
l’Institut de Ciències del Mar, l’IRTA-Fruit Centre, l’ETSEA-UdL, Màgical Media i la 
UdL. 
 
Aquestes experiències indiquen com obrir portes i finestres i comprendre que 
l’aprenentatge es produeix fora i dins de l’escola. Amb elles, s’està aprenent 
algunes concrecions sobre com portar a la pràctica la idea de que l’educació és 
un bé comú. 
 
En aquest sentit considero que, per començar, cal un abordatge sistèmic que 
relacioni els següents aspectes: 
 

a) Un programa de suport adreçat, en un primer moment, als centres que 
desitgin ser acompanyats per dur a terme les innovacions que facin 
possible que l’alumnat aprengui més i millor des d’una perspectiva 
emancipadora, socioconstructivista, situada i connectada. 

 
b) Un pla de formació permanent del professorat destinat a modificar la funció 

docent tradicional; també d’actualització científica i didàctica. Ens cal un 
mestre generador de contextos i situacions, assessor i empàtic; expert en 
alguna àrea del coneixement, capaç de compartir projectes i treballar 
col·laborativament.  En definitiva, enfortir la professió docent entenent-la 
com a una tasca intel·lectual de presa de decisions que es desenvolupa 
col·laborant en el sí d’un equip que disposa de projecte. 

 
c) Un procés d’adequació de les plantilles i d’actualització dels horaris que 

potenciïn i permetin el treball col·laboratiu del professorat posant èmfasi en 
la revisió del que es fa a l’aula i l’escola, en la indagació i en la planificació-
implementació i avaluació d’intervencions educatives. 

 
d) Un fons per a l’adquisició de tecnologia i la remodelació dels espais dels 

centres. 
 

e) Un pla de comunicació perquè cada centre doni a conèixer a la societat el 
que fa. 

 



És evident que una intervenció d’aquest tipus necessita finançament. També és 
cert que durant aquests anys de crisi hem après que amb menys es pot fer més 
quan les mentalitats i les voluntats de les persones es posen d’acord, es 
comprometen en objectius concrets, disposen de capacitat de decisió i és 
predisposen a establir aliances. 
 
Mestres, Escoles, Serveis Educatius, CRPs, CESIREs, ICEs, Serveis Territorials, 
sectors de la Inspecció Educativa... d’una forma o una altra, amb major o menor 
grau hem adquirit experiència i hem descobert fortaleses. També s’ha manifestat 
el valor afegit que suposa l’experiència i el coneixement d’un bon grapat de 
mestres i professors jubilats, que estan col·laborant (cadascú a la seva manera) 
sovint de forma desinteressada.  
 

Superar les retallades 
Contenir despesa en temps de crisi sembla raonable; però a ningú se li escapa 
que suposa un obstacle per a l’actualització que necessita el nostre sistema 
educatiu. 
Tenim diversos exemples de com el govern espanyol utilitza, fins hi tot, la política 
pressupostaria per ofegar econòmicament la Generalitat.  
 
L’argument del Departament d’Ensenyament és que les retallades es deuen a la 
manca de finançament autonòmic.  
Pel que fa a la formació permanent s’agreuja amb dràstica reducció de fons 
provinents de fons europeus via Madrid.  

El quadre il·lustra la forta 
davallada de fons 
destinats a la formació 
permanent, organitzades 
pels Instituts de Ciències 
de l’Educació de la UB i 
de la UAB. Idèntica 
tendència s’ha produït en 
els pressupostos dels 
Plans de Formació de 
Zona que gestionen els 
Centre de Recursos del 
Professorat. Crec que es 
pot afirmar que aquesta 
tendència es generalitza 
per a tots els ICE i Serveis 

Educatius de Catalunya. Pel que fa a la Formació Professional, la tendència 
negativa es va començar a invertir durant el curs passat. 
 
L’any 2012, mentre l’OCDE(4) animava a la inversió en educació, en territori 
espanyol es tancaven una bona cantitat de centres de formació permanent del 
professorat i, a Catalunya, les subvencions a activitats de formació de professorat 
descendien entorn al 57% arribant a ser de 0€ els dos cursos següents. 
 
Resulta evident que si aspirem a modernitzar el nostre sistema educatiu no 
podem continuar gaire temps així. Sobretot si es comparteix la convicció que 
l’educació és un element important en la lluita contra la dualització de la nostra 
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societat, cada vegada més marcada. Els resultats de les proves PISA  han 
mostrat abastament l’existència d’una correlació entre situació social i puntuació. 
 
Si una de les claus de sortida de la crisis i de desenvolupament de la societat és 
l’educació, si un factor determinant de la qualitat i de les innovacions educatives 
és la formació del professorat; aleshores caldrà dissenyar i aplicar una política 
ambiciosa de formació permanent en el marc d’un canvi de paradigma sobre com 
s’aprèn. Canvi que arribi, fins i tot, a redissenyar els centres educatius.  
 
Canvi de mentalitat. 
Quatre reformes educatives en 25 anys; fa pensar.  
Considero sàvies les reflexions d’Edgar Morin(4) sobre les reformes educatives a 
França, quan insisteix que reformar l’educació no es pot reduir només a termes 
quantitatius ja que: “no es pot reformar la institució sense haver reformat abans 
les ments, però les ments no es poden reformar si abans no s’han reformat les 
institucions.” 
 
La complexitat de la tasca que tenim al davant demana repensar-nos tant 
mestres, professorat, funcionaris, com els diferents nivells de l’administració 
educativa, els sindicats,	  els polítics i la societat. 
 
L’energia que genera el procés per a la independència, en un marc 
d’innovació educativa, també pot alimentar sinergies molt positives per les 
innovacions educatives que necessitem. 
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