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El torn

Els canvis en l’organització de l’ensenyament

¿Més autonomia a l’escola?

JORDI

Mercader

Augmentar el poder de decisió de col·legis i instituts és positiu, però no resol tots els problemes
JOAQUIM

Prats

A

utonomia rima amb la
participació local en la
gestió dels centres edu·
catius. Històricament
aquest principi d’orga·
nització està lligat a la reivindica·
ció dels actors locals (iniciativa pri·
vada, pares, congregacions, munici·
pis) d’elegir l’estil d’escola, tant per
raons relacionades amb els valors
com amb les concepcions sociopo·
lítiques o amb les pedagògiques. A
Catalunya és el model que han exer·
cit tradicionalment els col·legis re·
ligiosos, les escoles laiques que bus·
caven un camí diferenciat per edu·
car els fills dels seus promotors (elits
socials) o les escoles cooperatives de
pares i mestres que, als anys 60 i 70,
es definien com de «pedagogia de·
mocràtica, moderna i catalana», la
majoria de les quals van passar a ser
públiques durant els 80. Aquest ti·
pus de centres, independentment
de la regulació, han exercit de facto
un model amb un ampli grau d’au·
tonomia. El que aquests dies es dis·
cuteix afecta sobretot els centres pú·
blics.

La tradició

de la xar·
xa pública a Espanya és molt dife·
rent de la del nord d’Europa (Angla·
terra i Gal·les, Finlàndia, Holanda,
Irlanda), sorgida de les iniciatives
municipals o d’entitats locals que
han constituït un tipus d’escoles re·
gides per la comunitat i que gaudei·
xen d’un alt grau d’autonomia en la
gestió general dels recursos, el per·

sonal i en gran mesura de l’àmbit
pedagògic.
França i la seva escola republica·
na han estat el mirall en què es va
inspirar el sistema públic d’educa·
ció: un model centralista que pre·
tén estandarditzar al màxim l’es·
tructura dels centres, els seus estils
de funcionament, el règim econò·
mic i de personal. Encara recordo
la meva visita a principis de la dè·
cada dels 80 al Lycée Condorcet, un
dels instituts més prestigiosos de Pa·
rís. Un grup d’acadèmics interpel·
làvem la directora sobre la negocia·
ció de l’horari del professorat, pràc·
tica habitual als instituts espanyols.
Ens va mirar amb cara de perplexi·
tat i ens va deixar anar amb rotun·
ditat: «Jo no negocio cap horari,
simplement els assigno en funció
de les necessitats de l’alumnat». Es
va aturar un moment i ens va etzi·
bar la major: «Recordin que jo sóc
aquí la representant directa del président de la République». Durant mol·
tes dècades als francesos els ha fun·
cionat molt bé aquest model, en què
els centres tenen molt poca autono·
mia i una direcció potent que aplica
amb fermesa les prescripcions del
model educatiu. A Espanya no pot
dir-se el mateix.
L’escola pública espanyola, espe·
cialment la secundària, es va confi·
gurar seguint aquest patró. El fran·
quisme va usar i va abusar d’un
model jeràrquic i centralitzat per
exercir el seu poder repressiu i la se·
va concepció de l’educació. És lògic
que, amb l’arribada de la democrà·
cia, es volgués eliminar el caràcter
autoritari de les direccions escolars
diluint la figura del director en un
sistema de gestió participatiu (pa·
res, alumnes i professors). Encara
que l’autonomia dels centres es va

normes que el Departament d’En·
senyament publica a cada inici de
curs, que ocupen centenars de pà·
gines del DOG i regulen fins al més
mínim detall la vida quotidiana
dels centres públics.

Ara es torna a plantejar una au·

LEONARD BEARD

Una part important
dels equips directius
no volen l’autogovern
que ara ja tenen
augmentar teòricament en l’àmbit
pedagògic (era possible un projec·
te educatiu de centre), aquesta es va
anar estrenyent en la mesura que
els governs autonòmics assumien
les competències educatives. El re·
sultat final és un gran pes de l’Ad·
ministració autonòmica, la nul·la
intervenció de l’Administració lo·
cal i un reduïdíssim marge de deci·
sió del centre. La descentralització
político-administrativa no ha supo·
sat un augment de l’autonomia dels
centres, sinó que ha provocat una
dinàmica encara més gran de regu·
lació i el pas des d’un monocentris·
me o centralisme unitari a un poli·
centrisme. Només s’han de veure les

tonomia més gran dels col·legis i
instituts, fet que va de costat amb
un enfortiment de la direcció. Crec
que són mesures que poden ser po·
sitives per al sistema, encara que
no hi hagi ningú que pensi que són
el remei de tots els mals. El paper
de la política educativa és ajudar a
fer que els centres puguin actuar
amb autonomia, recolzar-los i de·
manar-los que rendeixin comptes.
Davant els qui solen afirmar que
els centres no tenen autonomia,
s’ha de recordar que una part im·
portant dels actuals equips direc·
tius no volen ni tan sols la que te·
nen, sinó que prefereixen no pren·
dre decisions i consultar-ho tot per
evitar així responsabilitats. D’al·
guna manera s’han acomodat a la
situació.
La investigació educativa és
contundent quan assenyala que
l’autonomia dels centres no con·
dueix per si mateixa a un «allibera·
ment» que produeixi millores con·
siderables en l’eficàcia de la gestió.
Els canvis d’estructura no causen
efectes per si sols, no són condició
suficient per millorar els resultats
educatius. Només es produiran
efectes positius si l’autonomia va
íntimament unida a altres iniciati·
ves amb les quals pugui interactu·
ar, és a dir, si està integrada en un
projecte de reforma global del sis·
tema. H
Catedràtic de la UB. Expert en
anàlisi de sistemes educatius.

Perles del paper

Puja de to el discurs espanyolista
La caverna mediàtica reclama fermesa davant el separatisme a Catalunya

E

s miri com es miri, la por·
tada d’ahir d’Abc és una
declaració de guerra de
l’espanyolisme de la dre·
ta política i mediàtica
que encara malda per desmuntar
les autonomies i restaurar la pre·
constitucional España una. Rerefons
vermell i una gualda Ñ trencada:
Avanttítol: Catalunya. Títol: Tenim un
problema. Subtítols. 1) Educació: Mas
insisteix a amagar en els impresos la casella d’ensenyament del castellà. 2) Llei
de banderes: la Generalitat proposa canviar la norma per no hissar l’ensenya nacional. 3) Consultes: el Parlament apro-

va una llei per fer un referèndum sobre el pacte
fiscal. Dins ho unifica·
ven: Catalunya va un
pas més enllà en l’antiespanyolisme. L’editori·
al sonava a missatge
per a Rajoy i feia jus·
tícia a la Ñ de la boi·
na trencada. Titulars:
Fre al separatisme. Tractar els desafiaments del sobiranisme com
‘coses de nacionalistes’ és un error perquè menysvalora l’efecte disgregador que
provoca la incessant cançoneta del greuge i el victimisme.

El Mundo s’hi sumava (vegeu aquí
sobre) i obria portada: Mas activa la
‘consulta popular’ com a arma de pressió a
Rajoy. Editorial: El misto que Mas encendrà contra Rajoy. La Razón aquest cop

va estar tebi; informava en portada
i dins de la llei de consultes sense es·
quinçar-se les vestidures. A La Gaceta la posava més publicar dues fotos
d’aficionats de l’Athletic i el Barça
amb banderes i cartells indepen·
dentistes i enganxar-les amb aquest
títol: Es prepara una ‘orgia’ independentista contra Espanya i contra el Rei... a
Madrid de cara a la final de Copa.
Per si els serveix, només un dia·
ri barceloní feia sortir a primera la
llei de consultes. Per si els serveix,
l’escàndol espanyolista permetia a
la caverna tapar la crisi, les taxes i el
copagament. I per si els serveix, José María Izquierdo (Elpais.es) era el
primer de molts a preguntar-se si
el problema no és aquesta caverna
de Madrid que va en direcció con·
trària als temps i ens ha declarat la
guerra. H XAVIER CAMPRECIÓS

Jugant
amb banderes

S

óc més de Serrallonga
que del Timbaler del
Bruc, però el fantasma
d’aquest heroi juvenil
té molts seguidors. Els
nous timbalers han substituït el
repic del tambor per l’agitació de
les banderes, però es tracta del de
sempre: fer soroll amb el propòsit
d’espantar descomunals exèrcits
invasors. Molts alcaldes, a l’ama·
gar la bandera espanyola, han op·
tat per aquesta tàctica; algun de
més sorollós fins i tot ha hissat al
pal buit l’estelada, ensenya de fac·
ció alternativa a la senyera oficial
de Catalunya.
És d’imaginar que volen demos·
trar la seva predisposició a com·
batre la legalitat constitucional,
la mateixa que els ha proclamat
alcaldes. Però la legalitat es com·
pleix fins i tot mentre es combat,
va venir a dir la vicepresidenta de
la Generalitat, Joana Ortega. Té
raó. Segurament la gran majoria
de catalans veuríem com una co·
sa molt natural que la senyera fos
l’única bandera als ajuntaments;

La guerra d’ensenyes
des dels ajuntaments
és un infantilisme amb
pretensions patriòtiques
però la legalitat democràtica que
obliga a mantenir la bandera es·
panyola és la mateixa que permet
parlar en català al Senat o tenir
un sistema educatiu en català. La
contradicció d’ofendre’ns quan al·
gú vol incomplir-la per rebaixar
els nostres drets però aplaudir la
transgressió protagonitzada pels
nostres és massa vistosa per passar
desapercebuda.
La guerra de les banderes ober·
ta des dels ajuntaments és un in·
fantilisme amb pretensions patri·
òtiques, un succedani del verdader
desafiament: el canvi de legalitat.
És més fàcil jugar al gat i a la rata
amb la delegada del Govern que no
pas afrontar una batalla política
de conseqüències imprevisibles.
Tot es pot canviar, també la rela·
ció que hi ha entre Catalunya i Es·
panya, però s’hauria de fer alguna
cosa més que provocar soroll. A la
causa independentista li aniria for·
ça bé una majoria social consistent
i un lideratge polític creïble. Això,
però, no arribarà jugant amb ban·
deres. H
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