
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTS EDUCATIUS PER A UN SISTEMA EDUCATIU  
PÚBLIC DE QUALITAT I EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
 
 

 
A continuació oferim el segon capítol del llibre “La gestió de la diversitat al 
sistema educatiu de les Illes Balears”, publicat per la Fundació Gadeso. El llibre 
recull les conclusions  i les propostes derivades d’una investigació aplicada a sis 
nacionalitat de significativa rellevància a la nostra comunitat. 
 
En concret, aquest segon capítol parla dels referents educatius per a un sistema 
educatiu públic de qualitat i en igualtat d’oportunitats, que són punt de partida i 
arribada d’aquesta investigació. Així, es tracten temes com l’educació pública, el 
tractament de la diversitat a l’escola, els models d’escola com a resposta al 
tractament de la diversitat i els factors  condicionadors de la inclusió als centres 
públics i als concertats. 
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2) ELS REFERENTS EDUCATIUS 
 
Seguint el nostre model estratègic, incloem de manera explícita els referents 
educatius que són punt de partida i arribada de la nostra investigació 
 
 
2.1) L’educació pública: eix del sistema educatiu 
 
El punt de partida, la idea central, és: l’educació és un dret universal i la millor 
manera de garantir-lo és amb un sistema educatiu públic. Per tal que l’educació 
pública contribueixi als drets socials cal que assumeixi tres grans reptes: el 
repte de la igualtat d’oportunitats, el repte de la cohesió social i el repte de la 
formació ciutadana. Aquestes reflexions estan tretes del llibre “Una altra 
educació és possible” (Fòrum Social per l’Educació a Catalunya. 2006) 
 
En primer lloc, l’educació ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tot 
l’alumnat. L’educació pública s’ha de constituir en un agent fonamental per 
promoure el principi d´equitat i compensar, amb tot tipus de mesures i recursos, 
la desigualtat social, i per a fer possible el principi d´igualtat d´oportunitats.. Cal 
tenir en compte que si bé a l’actualitat gaudim d’una situació d’igualtat formal 
davant l’educació i existeix una pràctica universalització de l’accés a l’educació, 
es segueixen perpetuant situacions de desigualtat que repercuteixen greument 
sobre les oportunitats educatives dels individus i grups socials menys 
avantatjats. Ens referim no només a desigualtats en l’accés a l’educació, sinó 
també a desigualtats en el propi procés educatiu i en els resultats obtinguts 
d’aquest procés. De fet, nombrosos estudis nacionals i internacionals han 
assenyalat que l’origen social de l’alumnat continua tenint un pes clau en els 
resultats d’aprenentatge, fet que ens mostra que la igualtat d’oportunitats per a 
totes i tots continua sent un repte fonamental dels sistemes educatius 
contemporanis. 
 
Afrontar el repte de la igualtat d’oportunitats, implica una actuació decidida dels 
poders públics que redueixi les desigualtats existents en els tres àmbits abans 
esmentats: l’accés a l’escola, el propi procés educatiu i els resultats escolars. 
La majoria de recerques sobre desigualtats educatives tendeixen a assenyalar 
l’existència de múltiples factors que generen i reprodueixen situacions de 
desigualtat, apuntant la necessitat d’actuar de forma paral·lela sobre diferents 
fronts. 
 
Com es pot observar, doncs, no és suficient referir-se a la igualtat d’accés a 
l’educació per a garantir la igualtat d’oportunitats educatives. La desigualtat 
d’oportunitats es pot manifestar en el context, en els processos i en els 
resultats educatius i, per tant, cal fer una bona diagnosi de l’origen de la 
desigualtat per a poder-la combatre. En aquest sentit, cal que el sistema 
educatiu trobi l’equilibri entre els principis d’igualtat i diferència, garantint a tots 
els individus les mateixes oportunitats per a accedir a l’escola. Més en concret : 
tots tenen garantit l’accés a l’escola, però no sempre amb les mateixes igualtats 
d’oportunitats. Caldria si l’adscripció de l’alumnat ha de respondre a altres 
criteris no vinculats únicament  als desitjos dels pares, sinó també la possibilitat 
d’incloure altres mecanismes seleccionadors especialment a centres 
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concertats. Al mateix temps es donen altres factors de manteniment i increment 
de desigualtat com suposa l’ocupació dels temps no escolar segons el seu 
origen social i/o el nivell econòmic de les famílies. Es un fet que generalment la 
població d’acollida compta i a ús de majors oportunitats encara que sigui per 
que podem comptar amb una xarxa social de suport. Al mateix a la formació 
dels fills fora de l’horari escolar (competència i disponibilitat de temps, altres 
suports   tal com professors particulars, materials,...). A més un tema 
importantíssim per a les  poblacions immigrades, també les d’ètnia gitana, és  
la circumstància que el centre escolar dels seus fills faran els aprenentatges en 
castellà o català. Aquest fet apartarà forçosament  als pares del procés 
educatiu dels seus fills i els impossibilitarà, a priori, supervisar les tasques 
escolars a fer a casa (deures, activitats de recerca, estudi ...) . Aquest fet sols 
es pot solventar si la societat d’acollida i/o els centres escolars es proveeixen 
d’educadors d’horabaixa els quals de forma individualitzada, com faria un pare 
o una mare, donin  suport al treball a realitzar a casa (a Mallorca ja hi ha un 
centre que , amb molt d’èxit, dur a terme  aquesta experiència).  
 
S’ha d’aconseguir un sistema igualitari però no uniformitzador, que tingui en 
compte les particularitats de cada un i els diferents ritmes d’aprenentatge de 
l’alumnat. Assolir el repte de la igualtat d’oportunitats, per tant, no implica en 
cap cas una omissió de la diversitat. Al contrari: diversitat i igualtat han de ser 
dues cares de la mateixa moneda, dos elements fonamentals per a la igualtat 
d’oportunitats del sistema educatiu. És a dir: no es tracta de donar a tothom el 
mateix, sinó de donar a cada un segons les seves necessitats, diversificant els 
procediments educatius per a arribar a resultats equivalents. Del que es tracta, 
en definitiva, és d’intentar reduir l’efecte dels factors contextuals (origen social 
de l’alumnat, barri de residència, país d’origen...) sobre els resultats escolars. 
 
Una escola que treballi per a la igualtat d’oportunitats, doncs, ha de ser el més 
comprensiva possible, allunyant-se de les agrupacions de l’alumnat en funció 
del seu rendiment acadèmic, de la creació de grups segons el nivell de 
coneixements i dels itineraris diferenciats. Un element central per a poder a 
aconseguir aquest repte seguint els principis d’igualtat i diversitat és augmentar 
l’autonomia dels centres docents, per tal que es pugui oferir una formació més 
adient a les necessitats i condicions dels estudiants. 
 
En segon lloc, l’escola pública s’ha de convertir en un agent de cohesió social. 
l’escola sempre ha tingut i continua tenint importants funcions econòmiques i 
socials: és un instrument per a distribuir posicions socials, contribueix al 
desenvolupament econòmic i a la competitivitat, repercuteix sobre les formes 
d’organització social, incideix sobre la construcció de consciència ciutadana, 
permet enfortir les xarxes socials, etc. El propi discurs que ha orientat el 
desenvolupament de les polítiques educatives durant el segle XX ha estat 
marcat per la creença generalitzada en les repercussions de l’escolarització 
sobre la justícia i la cohesió social. 
 
A l’actualitat, no obstant, ens trobem amb dos elements que limiten el paper de 
l’escola com agent de cohesió social: per una banda, els discursos neoliberals 
–recolzats en la crisi de l’estat de benestar- pressionen per a reduir els fons 
destinats als serveis públics en general i a l’educació en particular, argumentant 
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que cal fer front a la globalització econòmica i als processos d’integració 
transnacional. Des de l’òptica neoliberal, a més, es reforcen les funcions 
econòmiques de l’educació en front les seves funcions socials: l’educació ha de 
respondre a les necessitats del mercat i, per tant, ha de promoure la 
competitivitat, flexibilitat i adaptabilitat dels seus estudiants. En aquest marc, de 
pressió per a la reducció de recursos i èmfasi en els elements competitius, 
augmenten les dificultats per a fer de l’escola un espai públic orientat a la 
cohesió i la justícia social. Els discursos i les polítiques neoliberals, per tant, 
són un obstacle per a desenvolupar la funció integradora de l’escola.  
 
Per una altra banda, ens trobem en una societat on emergeixen noves formes 
de fragmentació i desigualtat derivades de les transformacions en el terreny 
econòmic, social, tecnològic i cultural. Aquesta situació genera noves formes 
d’exclusió social i augmenta els perills de segmentació i falta de cohesió entre 
la població. Un exemple clar d’aquesta situació és la creixent arribada de 
població immigrada procedent de països pobres (o empobrits), convertida en 
un dels grups més vulnerables davant els riscos d’exclusió social. Les persones 
immigrades estan afectades per un nombre elevat de factors d’exclusió que 
provenen tant de l’àmbit econòmic i laboral (falta d’oportunitats laborals, manca 
d’ingressos, etc.), com de l’àmbit residencial (dificultats per a trobar residència, 
necessitat de compartir pis, etc.) i de l’àmbit relacional i social. En aquest marc, 
l’àmbit educatiu es configura també com un àmbit potencial d’inclusió o exclusió 
d’aquesta població. La integració de les persones immigrades als sistemes 
educatius es planteja, doncs, com un dels principals reptes que han d’assumir 
els sistemes educatius per esdevenir veritables agents de cohesió social. En 
aquest marc, és imprescindible evitar situacions de concentració de la població 
immigrada en determinades escoles, ja que augmentan els riscos de 
segregació, fragmentació i exclusió social. 
 
Cal doncs, que els poders públics intervinguin de forma decidida per evitar la 
concentració d’alumnat immigrat a determinades barriades (normalment en 
procés de degradació urbana i social) així como a les escoles públiques, lluitant 
alhora per aconseguir una integració plena d’aquest alumnat als centres 
educatius, que s’allunyi de models assimilacionistes o segregacionistes.  
 
En tercer lloc, l’escola s´ha de basar en la formació integral de la persona i s’ha 
de fonamentar en la transmissió de valors. El model d’escola inclusiva pretén 
trencar amb les relacions verticals i jerarquitzades entre docents i ensenyats 
per a construir un espai on l’aprenentatge sigui una tasca quotidiana 
desenvolupada entre totes i tots. Sota aquest model, l’escola no es pot basar 
només en la transmissió de continguts, sinó que ha de jugar un paper clau en la 
formació ciutadana, a partir d’una concepció àmplia de formació que inclogui 
aspectes cognitius, relacionals, emotius, etc. 
 
Aquesta idea cobra especial rellevància en un context com l’actual on 
l’individualisme i la competició s’han convertit en els valors dominants de la vida 
en societat. Les ràpides transformacions polítiques, socials, econòmiques i 
culturals viscudes durant les darreres dècades han portat a definir l’època 
actual com un moment de canvi permanent, de confusió, de pors, 
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d’inseguretats; una època marcada per la desintegració social; una època on 
sovint s’han posat en contraposició els principis de llibertat, justícia i igualtat. 
 
En aquest context, l’escola juga un paper clau en la transmissió de valors, sent 
un espai crucial per a fomentar la convivència en una societat plural i  
democràtica. No  basta defensar una escola pública, sinó que cal defensar 
també una escola democràtica, entenent que els valors cívics són els valors 
d’una societat laica que expressen el mínim ètic que ha de ser compartit per 
tothom.  
 
En qualsevol cas, aquestes tasques no corresponen exclusivament a l’escola, 
sinó també als distints àmbits de la societat civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
2.2) El tractament de la diversitat en el sistema educatiu 
 
 
Des de  la consideració de l’educació publica com a eix, es necessari 
reflexionar com el nostre sistema educatiu afronta la diversitat, i més en concret 
l’interculturalitat. 
 
Com a referència  acudim a les reflexions de Francesc Carbonell incloses en el 
llibre “Educar en temps d’incertesa”, editat precisament per la Fundació Gadeso 
a la col·lecció Andreu Ferret  (nº1, novembre 2004).  
  
Segons Francesc Carbonell, i partint dels anomenats quatre pilars  d’una 
educació per al segle XXI: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a 
conviure i aprendre a ser (Informe Delors), aprendre a ser en un context 
multicultural és especialment complicat, quan aquest multiculturalisme està 
farcit de relacions d’exclusió, que dificulten enormement el repte d’aprendre a 
conviure. 
 
Es suposa que el que pretén una educació intercultural és aconseguir una 
societat cohesionada, integrada, sense exclosos ni conflictes greus de 
convivència, però capaç també de respectar la diversitat cultural interna. 
 
La integració cal construir-la dia a dia amb l’exercici per part de tots i totes, de 
la solidaritat i la voluntat de negociació, amb la lluita contra tota forma 
d’exclusió i per una veritable igualtat d’oportunitats. Per tant, la integració ha de 
veure’s més com un procés que com un punt d’arribada per això el contingut 
bàsic d’un projecte d’educació cívica intercultural no és altre que l’ensenyament 
i aprenentatge de la convivència, aprendre a conviure i gestionar els conflictes. 
 
Hauríem d’intentar establir els principis bàsics per a desenvolupar un projecte 
d’educació cívica intercultural que pretengui fer front a aquells reptes educatius 
que tenim plantejats: l’educació en i per la igualtat; i l’educació en el i pel 
respecte a la diversitat. 
 
Hi ha un altre punt molt important i que no podem passar per alt: quan parlem 
d’integració no ens podem referir només a aspectes convivencials.  S’han de 
posar les mesures pertinents d’atenció educativa que afavoreixin l’èxit 
curricular. Seguint Francesc Carbonell, el fracàs escolar s’acarnissa de manera 
especial en els fills de les famílies més pobres, dels col·lectius minoritaris i dels 
fills de les famílies immigrades. A partir de diferents estudis s’aprofundeix en el 
detall de les trajectòries escolars d’aquests alumnes i en l’anàlisi dels diversos 
factors (familiars, socials, culturals) que poden haver-les condicionat fins arribar 
a poder afirmar que la major part de l’alumnat immigrant que arriba al nostre 
país amb una edat superior als vuit o nou anys té moltes probabilitats, ara per 
ara, d’acabar l’educació obligatòria sense els mínims competencials 
imprescindibles per poder viure i treballar d’una manera normalitzada. 
 
Estadísticament parlant, els estudis realitzats estimen que el 71% de l’alumnat 
autòcton obtén el títol de graduat en ESO, en front al 8% de l’alumnat estranger 
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i a la inversa un 7% de l’alumnat autòcton repeteix curs en front a un 25% de 
l’alumnat estranger (Luis Vidaña Fernández p. 222 Anuari de l’educació de les 
Illes Balears 2006). 
 
Davant aquesta situació són imprescindibles una voluntat, una actitud i unes 
actuacions polítiques decidides a invertir en els recursos materials i humans 
necessaris per lluitar amb eficàcia contra les causes i les conseqüències de 
l’exclusió social 
 
L’objectiu prioritari ha de ser reduir  els factors de discriminació negativa a partir 
de: 
 

� Ampliar els recursos que es destinen a l’educació. 
� Regular l’interès legítim dels pares per elegir el centre educatiu. 
� Primar les escoles integradores. 
� Evitar els factors de discriminació negativa en l’interior dels centres 

educatius. 
� Evitar els factors de discriminació negativa a l’interior de les aules. 
� Implementar les estratègies que garanteixen aprenentatges eficients. 

 
Volem fer especial menció a aquest punt: “Evitar els factors de discriminació 
negativa a l’interior de les aules”, on es denuncia alguna de les estratègies 
organitzatives discriminadores com és ara l’agrupació de l’alumnat en grups 
homogenis. De tots es sabut la selecció que es fa en els centres amb els grups 
anomenats A,B,C, a partir dels seus resultats acadèmics i la poca o molta 
conflictivitat social que representen dins l’aula. Aquesta distribució es continua 
fent de manera sistemàtica amb l’excusa que els grups “bons” podran sortir 
endavant i treballar encara que el preu segui perpetuar l’exclusió social. 
 
No es pot negar que un ampli sector de professionals de l’educació es troba 
més còmode i pot desenvolupar millor la seva tasca si el seu auditori és 
homogeni quant a capacitats, quant a actituds de submissió a l’autoritat i 
interiorització de les normes de comportament però del que es tracta és 
d’identificar quins són els factors de discriminació negativa que limiten 
greument l’equitat d’oportunitats de l’alumnat en risc d’exclusió i l’organització 
de les classes per grups homogenis és, indiscutiblement un d’aquests factors 
de discriminació. 
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2.3) Models d’escola com a resposta al tractament de la diversitat 
 
 
En la pràctica són diversos els models d’escola per atendre la heterogeneïtat o 
diversitat escolar. En el llenguatge quotidià el significat de la paraula “diversitat” 
pot ser quelcom ambigu, doncs és un terme molt utilitzat i amb significats 
diversos. Molt sovint la paraula diversitat fa referència a grups socials 
categoritzats “pejorativament” per característiques arbitraries. A alguns centres 
docents aquesta interpretació queda recollida a la  tendència a entendre per 
atenció a la diversitat l’atenció a grups prèviament establerts i diferenciats en 
base a una hipotètica problemàtica o dificultat compartida dels alumnes. 
 
Segons el significat que donem a la paraula diversitat trobarem projectes 
docents i pràctiques individuals diferents: 
 
 

a) Model tradicional 
 

• Actualment podríem definir-lo com un model clarament defensiu. 
La tasca prioritària del docent va encaminada a salvaguardar el 
grup hipotèticament homogeni de la diversitat. La diversitat no és 
acceptada ja que és vista com un element pertorbador i negatiu: 
els alumnes diversos resten possibilitats als altres dintre de la 
cursa per a la màxima competitivitat que s’estableix a l’aula i al 
centre escolar. 

 
• Són centres que normalment acullen poc alumnat estranger o 

d’altres  d’ètnies. Quan aquests hi són presents s’actua segons 
els criteris establerts pel grup hegemònic, sense modificacions 
curriculars o noves  pràctiques didàctiques. Aquests alumnes han 
d’emprendre el camí de la assimilació. 

  
 

b) Model compensador  
 

1. La diversitat és entesa en termes de desigualtat, desigualtat que 
cal compensar amb mitjans al marge del grup classe, sobretot pel 
que fa a certes àrees del currículum, com per exemple la llengua. 

 
2. El professorat no reconeix el punt de partida de l’infant nouvingut, 

amb tot un bagatge de valors i experiències propi. Aquests 
docents es mostren realment preocupats per les mancances 
curriculars i també per l’avaluació dels coneixements dels nins, 
sempre enfrontats amb l’estàndard. L’angoixa que això genera 
entre els mestres fa que no es respecti el ritme, el temps i el nivell 
“diferent” d’adquisicions.       

 
3. El fet diferencial cultural és entès de manera anecdòtica i 

centrada   únicament en l’alumne nouvingut. 
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c)  Model inclusiu 

 
• És la creença i el respecte a la singularitat de cada persona 

sense establir, per part dels docents, criteris qualitatius sobre els 
alumnes. 

 
• La diversitat, a més, és entesa com un fet positiu i enriquidor pel 

grup. Aquest fet acceptat pel mestre actua en la seva formació i  
la seva tasca docent com a factor de recerca diària de noves 
estratègies . 

 
• Suposa desenvolupar una sensibilitat especial encaminada a 

promoure la capacitat d’escolta i de resposta a les necessitats 
individuals de cada nin i també del  grup juntament amb la 
superació de prejudicis. 

 
• L’atenció a la diversitat suposa un canvi en l’organització del 

centre i en el currículum i metodologia didàctica. La diversitat 
cultural  al centre inclusiu  és entesa en termes d’ educació 
intercultural. 

 
• Es passa de concebre-la com una educació per a uns 

determinats infants pertanyent a altres cultures a una educació 
destinada per a tots els infants d’una determinada societat. 

 
• Es consideren les diferencies culturals com un procés dinàmic i 

no estàtic, com una relació i diàleg entre les cultures. 
  
 
Conseqüentment els programes d’educació intercultural han de tenir 
present com els principals agents d’intervenció i especialment durant els 
primers anys de vida,  l’entorn familiar. Per tant, aquest programes han 
d’anar a complementar les experiències familiars enlloc de contradir-les. 
 
En definitiva el model educatiu inclusiu implica uns principis 
psicopedagògics fonamentals: 
 
 

1- L’escola no és si no un dels molts llocs on el nin aprèn. 
 
2-  Les experiències escolars no han d’estar separades de les altres 

experiències del nin. 
 

3- Els professors han de considerar el seu rol com el de facilitar 
l’aprenentatge on es produeix. 

 
4- La planificació pedagògica ha de ser susceptible d’adaptar-se a la 

comunitat on està situada l’escola. 



 11 

 
 

5- Les societats i les comunitats es troben en un canvi continu i per 
tant la planificació escolar ha de ser suficientment àgil per seguir-
les en la seva  evolució. 

 
6- S’han de crear els mecanismes necessaris per a què la 

cooperació de pares, professors i comunitat es pugui exercir a 
tots els nivells, des de l’establiment de la política educativa fins a 
l’organització de l’ensenyament en cada classe. 

 
 
Dels models educatius descrits es dedueixen maneres diverses de respondre 
a la diversitat als centres educatius:  
 
 

Resposta del model tradicional 
 
El model d’escola tradicional, basat en la suposada homogeneitat dels 
alumnes, aplica el principi de selecció, on el nivells de coneixements i les 
capacitats intel·lectuals que tingui l’alumne esdevenen els paràmetres 
classificadors. Aquest model d’escola presenta un currículum estandarditzat, al 
qual l’alumne forçosament s’haurà d’adequar. En aquest context escolar  el 
suport educatiu als alumnes es caracteritza per una intervenció terapèutica. El 
professional es centra en el dèficit i les discapacitats treballant  específicament 
amb l’alumne fora de l’aula ordinària amb un currículum paral·lel.  
Aquest model de suport que es duu a terme a l’escola tradicional és en part 
conseqüència del mal enteniment dels termes igualtat i diversitat. El terme 
igualtat s’entén com igualitarisme, és a dir, oferir a tots els alumnes el mateix, 
en les mateixes condicions i en el mateix moment. Evidentment el terme 
diversitat presenta en aquest context unes connotacions negatives. 
 
- En el model tradicional es desenvolupen “filtres” per tal de seleccionar 

alumnat de famílies amb majors recursos culturals i socials i 
obstaculitzar l’entrada d’alumnes no desitjats. És el centre el que fa 
l’elecció i no la família. 

 
- L’atenció als alumnes “diferents” potencia la discriminació negativa, 

separant-los del grup o donant-los una atenció al marge del gran grup, 
fora de l’aula ordinària, individualitzada o en petits grups, desenvolupant 
un currículum diferent de la resta dels seus companys. 

 
- L’organització educativa es fa a partir de grups homogenis, segons el 

nivell de coneixements o problemàtiques conductuals. 
 
- Es valora la repetició de curs, quan segons la teoria dels experts en 

matèria educativa, la repetició d’un curs escolar no permet als alumnes 
amb dificultats escolars reabsorbir el seu retard respecte dels seus 
condeixebles. Són majoritaris els alumnes d’origen modest que són 
víctimes d’aquesta mesura. Als països nòrdics d’Europa, que són els 
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que en general obtenen millors nivells de qualitat educativa i d’equitat en 
l’adquisició de competències bàsiques, tot l’alumnat promociona de curs 
perquè designen el període educatiu com a “estructura única”, 
considerant la repetició com un factor implícit    de discriminació social. 

 
- Es delega la funció de tutor en altres professionals del centre, com és 

ara el mestre de suport, al qual consideren el terapeuta dels alumnes de 
necessitats específiques. Consideren l’alumne com un problema afegit. 
En cap cas es planteja la necessitat d’adaptar el currículum ordinari.  

 
 
Resposta del model compensador  
 
El model compensador parteix de les teories del dèficit, que es basen en 
compensar els dèficits cognitius, lingüístics o socials, en comptes de contribuir 
al desenvolupament de les capacitats dels nins i les nines. 
 
La diversitat no es nega però o be s’articulen estructures defensives del grup 
homogeni, de manera subtil, o s’incorporen mesures extraordinàries de caire 
reparador que també contribueixen a senyalar la diferència i disgregar el grup. 
El model compensador no es fonamenta en la col·laboració i cooperació entre 
els professionals i entre els propis alumnes. El tutor delega les seves funcions 
al especialista de suport, pel que fa als alumnes amb necessitats específiques.  
 
S’incorporen programes específics per a col·lectius determinats, burocratitzant 
el procés i catalogant l’alumne a partir de diferents programes de 
l’Administració educativa i de l’organització escolar: 
 
- Programa d’integració per alumnat amb necessitats permanents. 
 
- Programa d’educació compensatòria per alumnat gitano, immigrat, de 

famílies de nivell social baix i/o  de risc social. 
 
- Tallers de llengua per alumnat sense competència en les llengües de la 

nostra Comunitat Autònoma. 
 
- Aplicació de currículums escolars significativament diferents. 

 
- Tractament de la diversitat de manera folklòrica. 

 
Com a conseqüència d’aquests programes es fa la provisió de professionals de 
suport als centres escolars, en funció del l´alumnat que presenta diversitat 
cognitiva, de procedència o lingüística respecte de la resta de l´alumnat. 
Aquesta mesura es justifica només des de la recerca de l´homogeneitat i en el 
discurs irreal de la seva consecució per mitjà de mecanismes específics al 
marge del grup-classe, 
 
El model terapèutic – individual, que hem exercit i que s’ha anat desenvolupant 
fins ara als centres de la nostra Comunitat Autònoma no potencia ni promou 
una vertadera ni real atenció a la diversitat, cada dia més patent a la nostra 
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societat i en conseqüència a les nostres aules. Molt al contrari, aquest model 
terapèutic, el que provoca és l’allunyament i la discriminació d’aquest alumnes 
del currículum comú. És un model centrat en el dèficit, en les limitacions i en les 
diferències des d’un enfocament negatiu. 
 
I del que es tracta no es de compensar les possibles mancances o dèficits dels 
alumnes, sinó de cercar alternatives educatives que permetin que aquests 
alumnes puguin aprendre, no partint de la categorització negativa de la 
diferència i de l´exclusió sinó  des d’allò que és comú, des de els aspectes 
competencials de l´alumne, des de un curriculum obert i flexible però alhora 
comú i compartit.  
 
Caldria reflexionar si les polítiques compensatòries dutes a terme han 
compensat o han reproduït les situacions de desigualtat generades per factors 
contextuals, posant normalment l’accent en qüestions de forma i no de fons que 
és assolir l’èxit curricular en igualtat de condicions. 
 
 
Resposta del model inclusiu 
 
El model inclusiu parteix de la idea d’escola comprensiva, la qual pretén un 
vertader procés d’integració de tots els alumnes. Una escola comprensiva és 
una escola per a tothom, que es caracteritza per oferir una educació comú i 
individualitzada alhora, oferint opcions plurals i variades on tots els alumnes hi 
tenguin cabuda. La igualtat és entesa com a diversitat, oferint a cada un el que 
necessita i amb el desenvolupament de les potencialitats educatives mitjançant 
una oferta plural. . Es parteix del reconeixement dels trets de diversitat de tots i 
cada un dels alumnes per configurar, després, una resposta de centre i d’aula 
diversificada que te present a més de les seves necessitats, les competències 
de l’alumne  i la conveniència  de potenciar la cooperació, l’enteniment i la 
participació de tot l’alumnat, unificant objectius, com a element de cohesió del 
grup 
 
El model inclusiu cerca alternatives educatives que permetin diversificar el 
procés d´ensenyament-aprenentage des d’una perspectiva curricular i 
contextual, no des de la perspectiva individual, terapèutica ni compensadora. 
Es tracta d’un model global, que no segmenta la seva funcionalitat segons les 
característiques peculiars dels alumnes, sinó que té com a referència el conjunt 
del grup classe i de l’escola. 
 
En aquesta línia de pensament, l’objectiu central de l’educació comprensiva 
seria oferir respostes eficaces per tal d’adaptar l’ensenyança a la diversitat. El 
tema central és si el sistema d’ensenyament proporciona les mateixes 
oportunitats d’aconseguir els objectius educatius comuns, malgrat les 
desigualtats inicials. 
 
La diversitat abraça la totalitat dels alumnes del grup – classe, perquè no hi ha 
alumnes normals i alumnes diversos, tots són diversos. Així, el model inclusiu 
aprofita l’heterogeneïtat dels alumnes a les aules per millorar els seus 
plantejaments didàctics, metodològics i organitzatius.    
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El model inclusiu es caracteritza perquè és igualitari, educatiu, cooperatiu, 
divers, competencial, flexible, basat en el procés i en potenciar l’autonomia i la 
participació  de l’alumne 
 
- Parteix d’un currículum obert i flexible. L’equip docent té la 

responsabilitat d’organitzar la resposta educativa del seu centre a partir 
de la heterogeneïtat de l’alumnat, això vol dir realitzar en la pràctica una 
diversificació del currículum i conseqüentment del procés d’ensenyament 
– aprenentatge i per això es precisa d’un servei de suport generalitzat. 
Així, el paper de l´especialista deixa de ser el mestre particular dels 
alumnes amb necessitats específiques per convertir-se en un vertader 
suport al centre, al tutor i a la dinàmica creada dins l’aula perquè 
participin tots els alumnes sense excepcions partint d’un currículum 
igualitari. 

 
- Parteix de la competència de l’alumne. Millora la qualitat del procés 

educatiu de tot l’alumnat. L’actuació dins l’aula es basa en dues 
característiques bàsiques: per una banda el punt de partida no són les 
limitacions dels alumnes, sinó les seves competències i capacitats, 
perquè tots aprenem a partir d’allò que sabem, mai des d’allò que no 
sabem. A partir del respecte a la diferència en el procés es millora la 
qualitat del procés educatiu de tot l’alumnat.  

 
- Aconseguir aplicar la flexibilització curricular és un procés llarg i 

complicat que implica tota la comunitat educativa i que exigeix als 
membres de l’escola un treball i una reflexió conjunta, mitjançant un 
treball cooperatiu dels mestres que potenciï un canvi significatiu tant en 
la forma de pensar i en les actituds com en les pràctiques docents 
aplicades a l’activitat acadèmica. D’altra banda la diversitat de 
metodologies didàctiques ens condueixen a realitzar canvis a 
l’organització de la dinàmica de l’escola i de l’aula. La posada en 
pràctica del treball cooperatiu, dels grups flexibles, de tallers i/o treballs 
col·lectius són exemples de metodologies didàctiques obertes i 
respectuoses amb la diversitat. 

 
- Reconeix, admet i accepta la diversitat existent entre els alumnes, tant 

pel que fa referència a nacionalitats, cultures, religions, costums, 
capacitats, estils d’aprenentatge, motivacions... com en referència a les 
característiques del procés d’aprenentatge a desenvolupar a les aules. 

 
- Té una funció preventiva de les dificultats d’aprenentatge, perquè no 

actua només per pal·liar les dificultats. Hi ha una actuació educativa 
basada en les capacitats i les competències dels alumnes, no partint de 
les mancances, dèficits o problemes. L’objectiu és potenciar un 
aprenentatge de qualitat i eficaç per tots els alumnes, sense excepcions.  

 
- Planteja processos d’aprenentatge diversificats per tal d’afavorir la 

flexibilització i adaptació del currículum, per diversificar les experiències i 
activitats, contemplant, d’aquesta manera la diversitat de l’aula a partir 
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d’estratègies metodològiques diverses, potenciant el treball en grups 
heterogenis que facilitin la individualització de les tasques presentades. 
Si realment es vol practicar una escola oberta a la diversitat, 
necessàriament s’ha de possibilitar un ventall d’oferta educativa, la qual 
cosa augmenta de forma considerable la complexitat. 

 
- Parteix de la planificació d’un procés que possibiliti l’èxit en la 

consecució dels objectius per part de tots els alumnes. Si planifiquem 
una actuació didàctica centrada en la diversificació del currículum, es fa 
necessari diversificar el procés d’avaluació i fer avaluacions distintes per 
alumnes diversos on el tram existent entre el punt de partida i el 
d’arribada en l’adquisició de coneixements, també compta. 

 
- Potencia el treball de col·laboració. Un aprenentatge on els alumnes 

siguin el més autònoms possible i puguin desenvolupar les activitats 
acadèmiques amb la supervisió del mestre, però amb un nivell 
d’autonomia, responsabilitat i decisió cada vegada més significatiu. Es 
tracta d’ensenyar l’alumne a aprendre. El mestre es company i 
organitzador dels aprenentatges dels alumnes facilitant experiències 
d’aprenentatge. 

 
- No es tracta de pensar en un grup reduït d’alumnes excepcionals, sinó 

en millorar la resposta educativa per a tots els alumnes, amb la convicció 
que hi ha actuacions per a alguns alumnes que sempre seran positives 
per al conjunt de la classe. És participatiu. No hi ha exclusions en el grup 
– classe. Tots aporten i són part del grup1. 

  

                                                 
1
 Extret del llibre: Atendre la diversitat a l’escola.- El paper del mestre de suport. M. Canyelles i altres.- Col·lecció 
Andreu Ferret. Fundació Gadeso - Ed. Lleonard Muntaner. 
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2.4) Factors condicionadors d’inclusió dels centres públics i dels centres 
concertats 
  
Una vegada analitzats els diferents models de resposta a la diversitat, sembla 
evident que l’únic model capaç de donar resposta a la realitat que ens ocupa 
és el model inclusiu. Així doncs, les nostres propostes aniran dirigides a 
atendre  la heterogeneïtat o diversitat escolar dins aquesta filosofia. 
 
A més dels diversos models educatius que s’apliquen als centres, hi ha altres 
realitats que condicionen que l’escola sigui realment un sistema públic obert a 
tots, amb igualtat de condicions. En concret, resulta perversa l’aplicació del 
denominat dret a l’elecció de centre escolar, així com l’existència d’un sistema 
educatiu dual: escola pública-escola concertada. Una vegada més acudim al 
llibre “Una altra educació és possible” per obtenir una aproximació adequada a 
aquesta problemàtica.  
 
El concepte d’educació pública va més enllà del finançament o de la provisió 
del servei i es vincula amb un determinat model educatiu. Vegem-ho. Sovint es 
tendeix a utilitzar els conceptes de públic i privat de forma dicotòmica i 
excessivament simplista. És a dir, per una banda es dóna per suposat que els 
límits entre el públic i el privat sempre són perfectament clars i que és 
relativament senzill classificar a un servei social o educatiu dins una d’aquestes 
categories. Per una altra banda, es tendeix a associar l’ús d’aquests conceptes 
amb una sèrie d’elements valoratius vinculats únicament amb les suposades 
avantatges i inconvenients d’un o altre sistema. Des de les posicions 
conservadores es tendeix  a associar mecànicament allò públic amb la 
ineficiència i la burocràcia, situant els atributs d’eficàcia, eficiència i qualitat 
exclusivament a l’àmbit privat (un dels arguments del neoliberalisme per a 
reduir la despesa pública en educació, de fet, s’ha basat en una major 
suposada eficiència dels sistemes privats). Aquestes posicions han tendit a 
separar igualtat, eficiència i eficàcia i posar en calaixos separats la qualitat i 
l’equitat. Les posicions d’esquerres, no obstant, també han tendit a caure en 
aquest parany en la mesura que han etiquetat tot allò provinent de l’àmbit privat 
com allunyat del interès general. La distinció entre públic i privat, no obstant, 
implica major complexitat del que aparenta a primera vista i no es pot entendre 
recorrent a models dicotòmics. Tal i com afirma Xavier Bonal (Professor titular 
de sociologia de la UAB) cal fer una anàlisi complexa de la relació entre públic i 
privat que contempli els diferents àmbits que hi poden estar implicats. Aquests 
àmbits són la regulació, la provisió i el finançament del servei educatiu. Les 
possibles combinacions entre aquests tres àmbits generen múltiples 
combinacions entre públic i privat que dificulten l’encabiment dels serveis de 
forma exclusiva en una d’aquestes categories. El model d’escola concertada, 
per exemple, es caracteritza per tenir una provisió privada però un finançament 
i una regulació públics i respon, per tant, a un model híbrid entre públic i privat. 
 
En aquest marc, es tracta de trencar amb les pràctiques segregadores que, de 
forma coberta o encoberta, dificulten l’accés de determinats alumnes a 
determinats centres educatius. Els perills associats a la “lliure elecció de 
centre”, les quotes que algunes escoles (generalment privades concertades) 
fan pagar a l’alumnat o els mecanismes de selecció que existeixen en alguns 
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centres són tres poderosos mecanismes de segregació que limiten el principi 
d’universalitat de l’educació. 
 
Cal destacar en particular els debats existents al voltant de la lliure elecció de 
centre, una temàtica al centre de l’agenda política, sovint immersa en tòpics i 
concepcions errònies respecte el significat del concepte “llibertat a escollir”. Cal 
establir un equilibri entre lliure elecció i planificació per tal que el dret a escollir 
no es regeixi únicament per criteris de mercat. Per tal que l’escola garanteixi el 
principi d’universalitat cal que els poders públics regulin les condicions d’accés 
de l’alumnat als diferents centres educatius, de forma que el principi de llibertat 
d’elecció no entri en contradicció amb el dret d’educació de totes les ciutadanes 
i ciutadans. És a dir, el dret d’elecció de centre per part de les famílies no es 
pot imposar per sobre del dret de tots els ciutadans i ciutadanes a una educació 
de qualitat: la llibertat d’elecció de centre, al marge de la seva titularitat, només 
és defensable si es produeix en un marc d’igualtat d’oportunitats per a tothom i 
si desapareix la reserva del dret d’admissió que exerciten alguns centres de 
titularitat privada, tot i mantenir concerts econòmics amb l’administració. 
Aquesta reserva del dret d’admissió sovint actua sense necessitat de ser 
explicitada perquè la mateixa idiosincràsia d’alguns centres actua com cartell 
anunciador d’aquest dret. En aquesta situació el que cal qüestionar-se és si el 
dret d’elecció és realment dels pares o és que s’havia entès malament i en 
realitat és un dret que mantenen i garanteixen algunes escoles per als seus 
escollits. Per rebre i escollir educació primerament fa falta que n’hi hagi i cal 
donar-ne a tot arreu, per a tothom i en bones condicions. Mentre això no 
succeeixi la garantia de compliment del dret d’elecció no serà més que una 
quimera o, fins i tot, una fal·làcia que lluny de generar cap aportació positiva 
únicament serveixi per a mantenir una situació de diferenciació dels serveis 
educatius per destinació a diferents estrats de població.  
 
No podem oblidar, a més, que no totes les famílies tenen les mateixes 
oportunitats per a escollir l’escola que volen per als seus fills. La capacitat 
d’elecció es troba desigualment distribuïda entre la població i suposa un factor 
clau de desigualtat davant l’escola: recursos econòmics, capital cultural, xarxes 
socials, disponibilitat d’informació i fins i tot la mateixa capacitat d’efectuar 
eleccions es reparteixen desigualment entre classes i grups socials i es 
tradueixen en oportunitats desiguals per a triar i en desigualtats front les 
condicions d’escolarització. La llibertat d’elecció que s’amaga sota la lògica de 
mercat, per tant, no és l’elecció de tothom, sinó la d’aquells que tenen els 
recursos (materials, simbòlics, relacionals...) per a fer-ho. Si cal escollir,  el dret 
de tots els infants de gaudir d’una educació de qualitat independentment del 
seu origen social és molt més important que el dret d’algunes famílies a escollir 
escola.  
 
Cal tenir en compte, a més, que la gratuïtat de l’educació va més enllà de la 
titularitat dels centres: tant els centres públics com els centres privats 
concertats han d’oferir una educació gratuïta pels seus estudiants si volen 
evitar, amb les seves pràctiques, la segregació educativa. A les escoles 
concertades, en  particular, hi ha una tendència generalitzada a cobrar de les 
famílies en funció de diversos conceptes: quotes per a activitats extraescolars, 
serveis complementaris com menjadors i transport, material didàctic en alguns 
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casos i aportacions voluntàries a fundacions o cooperatives. Aquests 
mecanismes són eines de selecció econòmica que clarament limiten les 
possibilitats d’elecció dels usuaris i contribueixen als processos de segregació 
escolar. La pretesa gratuïtat dels centres concertats, doncs, no sempre 
s’acompleix a la pràctica, ja que aquests centres han desenvolupat una sèrie 
de mecanismes que els permeten cobrar a la seva clientela. Aquesta situació 
limita les possibilitats de l’escola per a servir l’interès general de la població 
.Avançar en la gratuïtat de l’educació, doncs, és un repte que s’ha d’estendre a 
escoles de titularitat pública i privada i que ha d’afectar a tots els nivells 
educatius. 
 
La LODE i el seu reglament pretenen garantir que les condicions 
d’escolarització dels centres concertats siguin similars a les dels centres 
públics. Les ràtios entre alumnat i professorat o la remuneració del professorat 
teòricament han de ser equivalents als dos tipus de centres, amb l’objectiu 
d’equiparar els nivells de qualitat. Segons la legislació que regula els concerts, 
per tant, centres públics i privats que gaudeixen de finançament públic han 
d’oferir les mateixes condicions d’escolarització per l’alumnat i s’han de regir 
per als mateixos criteris, de forma tal que entre les dues xarxes es construeixi 
un àmplia oferta educativa de servei públic. El problema, no obstant, és que el 
model existent a l’actualitat està lluny de garantir aquesta equiparació entre 
centres públics i centres concertats: els centres concertats gaudeixen de més 
privilegis que els centres públics i a més apliquen pràctiques de selecció de 
l’alumnat, fet que els allunya de la vocació de servei públic i que contribueix a la 
polarització educativa i social. Els principals elements per explicar la dualitat 
existent entre centres públics i privats són la despesa educativa i la composició 
social dels dos tipus de centres. La principal conseqüència d’aquesta situació 
és la creixent desigualtat en els resultats dels estudiants. 
 
La situació de privilegi que viu avui en dia l’escola concertada en relació als 
centres públics ha potenciat un efecte fugida de les classes mitges cap a 
l’ensenyament privat, alterant la tendència que existia durant la dècada dels 
vuitanta. Ens trobem en un moment de desprestigi de l’escola pública on 
determinats sectors socials (aquells  amb més recursos econòmics, socials i 
culturals i amb més capacitat d’elecció) abandonen l’escola pública per a 
passar a una escola concertada que teòricament els ofereix més qualitat de 
l’ensenyament. El procés d’extensió de la LOGSE i la creixent arribada 
d’alumnat immigrat durant la dècada dels noranta ha alterat les pautes de 
demanda educativa de les classes mitges, que han prioritzat progressivament 
l’escolarització a centres privats concertats. En front aquesta situació, no 
obstant, no es tracta de culpar a les famílies que legítimament busquen el que 
consideren la millor educació per als seus fills i filles. Del que es tracta és 
d’exigir a l’administració una planificació educativa coherent entre el sistema 
públic i privat i una finalització dels privilegis que han caracteritzat als segons. 
La manca de regulació de l’administració pública respecte els processos de 
selecció utilitzats pels centres privats ha potenciat la creixent concentració 
d’alumnat immigrat a centres públics, augmentant les problemàtiques i els 
reptes que aquests centres han d’assumir. 
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Ningú posa en qüestió la utilitat que té el sistema de doble xarxa- pública i 
concertada- per a pal·liar les deficiències estructurals del sistema educatiu i, de 
fet, cal felicitar la tasca feta per moltes escoles de titularitat privada i d’iniciativa 
social que així ho entenen i que actuen i eduquen excel·lentment. El que no és 
acceptable és la utilització dels concerts que pretenen mantenir alguns centres, 
interessats en mantenir un estatus diferenciat, identificats amb una interpretació 
política del concert educatiu que no es justifica en la seva utilitat social, sinó 
que es basa en una interpretació segregadora d’un dret a escollir que 
únicament pot servir per a mantenir una diferenciació dels serveis educatius 
segons la seva destinació a diferents estrats de la població en funció de les 
seves possibilitats econòmiques.  
 
En concret, aquesta dualitat que es dona entre els centres públics i centres 
concertats, té conseqüències greus que es polaritzen en el sistema d’aplicació 
de la lliure elecció de centre, que ja ve condicionada a la nostra comunitat per 
una sèrie de factors diferencials entre els centres públics i concertats. 
 
 
La ubicació del centre 
 
Aquest indicador no és neutre, especialment si es combina amb altres 
indicadors. En general, a les àrees i barriades on viu la població migrada, 
zones de sectors socials mitjans-baixos, no és freqüent la ubicació de centres 
educatius de referència i prestigi social. 
 
El barem per a la sol·licitud de plaça escolar implica un temps de residència al 
mateix domicili, requisit que moltes vegades no acompleix la població migrada 
per ser nouvingut o pels freqüents desplaçaments que fan. 
 
L’opció per un centre d’aquest tipus, pot representar dificultats de trasllats, ja 
sigui per possibles incompatibilitats d’horaris laborals (el que pot incloure la 
necessitat de dinar al centre), ja sigui per motius econòmics (transport escolar, 
menjador, uniforme...) També és rellevant la manca d’informació i la disminució 
de mesures compensatòries com poden ser les beques. 
 
 
L’estructura educativa dels centres 
 
En general, els centres concertats possibiliten l’escolarització al mateix centre 
durant tota l’educació obligatòria. En canvi, l’educació pública diversifica i 
separa físicament el centre d’educació infantil i primària del de secundària. 
Aquest fet, afegit a l’anterior, pot provocar de fet una segregació; més encara si 
es considera la reserva de places a famílies amb fills ja escolaritzats en 
aquests centres i amb majors recursos “culturals”. 
 
 
L’estructura organitzativa dels centres 
 
És freqüent que els centres concertats ofereixin més activitats extraescolars 
(pagades) al mateix centre, el que contribueix a una major durada de l’estada 
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al centre. Això implica una major adaptació als horaris professionals de 
determinades tipologies familiars. 
 
Fins i tot la diferent estructura laboral i contractual del professorat al centres 
públics i concertats fa que, al manco, sembli que hi ha una major versalitat per 
part del professor del centre concertat, el que provoca una major “confiança” 
als pares. 
 
 
El projecte educatiu (explícit / implícit) del centre 
 
Aquest indicador és rellevant, ja que implica transferències socials i culturals. 
De fet, pot marcar la tendència de reunir gent i famílies “similars” 
 
Tots aquests indicadors combinats entre ells, condicionen inevitablement 
qualsevol intenció d’inclusió socio-culturals, el que afecta també (però no 
només) a gran part de les famílies immigrades 
 
 
Opció obligatòria d’educació catòlica 
 
L’opció obligatòria d’educació catòlica a molts de centres concertats, exclou a 
molts sectors d’alumnat immigrat. Els infants marroquins i tots aquells que 
practiquen la religió musulmana es troben amb un greu condicionador per 
accedir a aquest tipus de centres. 


