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En I'actualitat assistim a un pro
cés de qüestionament del nou siste
ma educatiu des de diferents fronts. 
Els mitjans de comunicació fan de 
caixa de ressonancia de manifesta
cions procedents de sectors polí
tics, sindicals, professionals i ciuta
dans que, des de diferents perspec
tives, mostren un marcat accent ne
gatiu amb relació a la reforma edu
cativa. Tanmateix, es podria desta
car el fet que aquest descontenta
ment a penes es va notar durant la 
implantació de les primeres etapes, 
l'Educació Infantil i Primaria, de ma
nera que, en realitat, el blanc de les 
ires és una etapa educativa: l'Edu
cació Secundaria Obligatoria (ESO) 
i, en concret, el 20n cicle (14/16), i 
es centra de manera especial en el 
seu aspecte més nou i substancial: 
la comprensivitat. 
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Tanmateix, aquesta reacció era 
previsible i des de diferents ambits 
es pronosticaven tota mena de de
sajustos i reaccions negatives. Fa 
alguns anys destacavem el fet que 
s'havia creat una nova etapa educa
tiva amb característiques singulars, 
per a les quals es necessitava un 
nou perfil professional i una nova fi
losofia educativa centrada en el 
sempre conflictiu joc entre diversitat 
i comprensivitat, en un tram educa
tiu on anteriorment es resolia la bi
furcació entre el camí preuniversitari 
i el pretecnologic (a més de I'elimi
nació sociodarwinista deis incapaci
tats o desinteressats en la vida 
académica). Per implantar I'ESO ca
len nous escenaris, nous actors i 
nou guió i, a més a més, el «petit de
tall» d'uns pressupostos que facin 
possible la realització d'aquest pro
jecte. Possiblement, I'única cosa 
que s'ha assegurat és el guió (per 
cert, no exempt de contradiccions, 
ja denunciades), pero fins i tot en 
aquest cas, la permanéncia del ma
teix escenari (instituts de batxillerat i 
d'FP, estructura del currículum i or
ganització escolar tradicionals) i els 
mateixos actors (professorat d'en
senyances mitjanes, especialment 
els tradicionalment abocats a la pre
paració d'una elit), i amb pressu
postos molt limitats, obviament no 
esta facilitant en absolut una bona 
representació del guió. Fins i tot 
quan el voluntarisme i el bon fer del 
professorat superen aquestes difi
cultats, la pressió externa (per ex., 
la guetització de centres modélics) 
acaben per accentuar les contra
diccions escola-societat. És cert, 
doncs, que I'ESO s'esta implantant 
amb dificultats. Una cosa diferent és 
la interpretació que se'n fa. 
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Soroll de fons per a una 
contrareforma 

Curiosament, l'onada d'anticom
prensivitat que sembla brollar en 
aquests primers anys d'implantació 
de l'ESO no es planteja des d'una 
posició clarament selectiva, que se
ria la logica opció alternativa que tot 
ciutada ha conegut i viscut en dife
rents sistemes educatius, sinó que 
es presenta de manera desordena
da, formant un «batibull" de qües
tions, totes les quals pretenen re
foryar el qüestionament de la com
prensivitat. Fins i tot posicions més 
pragmatiques que suposadament 
admeten el valor de la comprensivi
tat, de vegades proposen solucions 
per atendre la diversitat que, a la 
practica, constitueixen una tornada 
als plantejaments selectius. 

Implícitament, i donat que des 
del punt de vista polític no sem
bla aconsellable en aquests mo
ments la derogació d'una llei com 
la LOGSE, i per tant una modifica
ció substancial de I'ESO, des de 
diverses instancies, sindicals i so
cials, s'adopten tacitament dues 
estrategies: 

1. ESTRATEGIA DE L'ENRENOU 

S'orquestra un fals debat sobre 
la inoperancia de la reforma, quan 
el nucli del descontentament se si
tua en un cicle de només dos anys. 
Heus ací dones que una serie de 
debats a I'entorn de determinats 
problemes puntuals, tot sovint sen
se connexió entre ells, actuen com 
a soroll de fons per alimentar la ge-
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neralització del rebuig a la com
prensivitat i, amb aixo, obvien el ve
ritable nucli de la qüestió: si estem 
o no d'acord amb el fet que l'escola 
respecti i atengui les diferencies i 
esmorteixi les desigualtats socials. 
Alguns d'aquests debats, actual
ment en yoga, són els següents: 

a) Reforma de les Humanitats: 
en realitat, aquest plantejament 
parteix d'una res posta política i 
oportunista als problemes laborals 
creats en determinats professionals 
(Filosofia, Llengües Classiques, 
etc.) després de la reestructuració 
del sistema educatiu. Pero s'aprofi
ta l'ocasió per introduir en el mateix 
sac un intent de reorientació d'una 
reforma basada en el desenvolupa
ment de capacitats a favor de la re
cuperació d'una escola centrada 
en la transmissió/memorització d'in
formacions irrellevants, com són les 
dates historiques i altres foteses 
que encara captiven aquells que 
enyoren la vella escola que van vi u
re i que senten vergonya aliena (i 
volen que els altres la sentim) quan 
adverteixen que la joventut no sap 
determinades dates clau per a la 
gloria d'Espanya, com la del desco
briment d'America. Donat que una 
part de la societat continua ensarro
nada per una falsa concepció de 
persona culta, com aquella que és 
capay de respondre a qualsevol ti
pus de pregunta en un concurs te
levisat, i com que a tots ens sembla 
que la forma en que vam aprendre 
era la millor (potser per al lo de «tot 
temps passat va ser millor»), és po
líticament rendible fer-ne un esten
dardo No serveix de res fer-los re
cordar que l'escola d'avui i del futur 
immediat no pot anar per aquests 
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camins, que el volum de coneixe
ments és infinitament més ampli 
que el que van coneixer, que ara 
I'important són determinades capa
citats com saber processar crítica
ment aquest volum d'informació, o 
que ara hi ha una major diversitat 
de reptes educatius per a I'escola, 
etc. Per altra banda, s'ignora que 
les humanitats no són només a les 
assignatures classiques de Filoso
fia i Lletres, sinó que estan immergi
des en qualsevol area de coneixe
ment huma, com les Ciencies, per
que es perd de vista el caracter 
historic i social de la construcció 
deis coneixements científics, raó 
per la qual la veritable reforma de 
les humanitats passa per conside
rar la dimensió humana com a 
transversal en el currículum, i no 
per afegir més informació humanís
tica. En comptes d'aixo, es creen 
comissions d'experts on curiosa
ment és absent la participació de 
professionals renovadors i es con
clou amb els mitjans que atempten 
amb la propia filosofia de la com
prensivitat, com ara la disminució 
de la franja optativa per tal de re
forgar la troncal o comuna, les ano
menades «materies instrumentals». 
No sembla preocupar gaire la man
ca de sintonia amb els objectius de 
I'ESO, ni el fet que una reducció de 
I'optativitat suposa eliminar la pri
mera de les mesures d'atenció a la 
diversitat: les diferencies pel que fa 
a interessos o motivacions. 

b) Disciplina en els centres: 
segons es despren del soroll de 
fons, la comprensivitat ha portat un 
augment de la conflictivitat en els 
instituts. Encara que sempre han 
existit conflictes en els grups hu-

mans i per tant també en els insti
tuts, com és normal que passi en un 
volum tan considerable de grups 
creats artificialment en una edat 
que es reconeix com implícitament 
conflictiva, la veritat és que s'assu
meix, sense cap mena d'eina ob
jectiva de contrast, que I'arribada 
d'una major heterogene"itat a insti
tuts tradicionalment acostumats a 
tractar grups més homogenis i d'ex
tracció social més acomodada, ha 
anat acompanyada d'un augment 
deis conflictes. Es perd de vista 
que els conflictes han estat sempre 
presents a I'escola, fins i tot en els 
centres on teoricament va I'alumnat 
més selecte i motivat (els instituts 
de batxillerat). Heus ací doncs que 
la violencia i la indisciplina, com a 
«realitat inventada» (si més no pel 
que fa a la magnitud i importancia 
del fet) no és més que un producte 
mediatic que acaba per modelar 
I'opinió pública, que davant d'una 
enquesta sobre I'augment d'indisci
plina, acaba opinant afirmativa
ment, encara que li manquin dades 
contrastad es, més enlla de notícies 
puntuals magnificades pels mitjans 
de comunicació, pero que, en qual
sevol cas, sempre s'ha donat com a 
fet puntual. 

En aquesta situació, en Iloc de 
centrar I'atenció en la solució d'a
quests conflictes sense malmetre el 
principi-guiade la comprensivitat, la 
tendencia és precisament la contra
ria: fer servir I'augment de conflicti
vitat com a argument per combatre 
el principi de la comprensivitat. Una 
altra posició més subtil, que preci
sament prové de governants que 
suposadament defensen la com
prensivitat (per exemple, la Junta de 
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Andalucía), consisteix a decretar 
una Carta de Drets i Deures de I'A
lumnat que representa un revés se
riós en I'educació democratica en 
els centres, que s'acaben convertint 
en veritables correccionals, amb 
una participació ridícula de I'alum
nat en la solució deis conflictes i 
amb una amplia Ilibertat per al pro
fessorat de reprimir-los. En Iloc de 
posar en marxa mecanismes pre
ventius, com són els consells d'aula, 
comissions de conflictes, negocia
ció de normes amb I'alumnat, etc., i 
en definitiva impulsar un desenvolu
pament moral i cívic en el centre, es 
torna a les trinxeres. Es proposa la 
creació de Comissions de Con
vivencia que, de fet, no són més 
que Comissions Disciplinaries amb 
un marcat caracter punitiu i on des
taca I'absencia de compromisos per 
«promoure" una convivencia salu
dable ... 

Heus ací que I'actitud negativa 
d'aquests sectors del professorat (i 
per extensió, de certs sectors deis 
pares) amb que a priori acullen un 
alumnat nou, necessariament més 
divers que fa temps, no es resol 
amb un pla d'acollida, amb mesu
res d'atenció d'un codi disciplinari i 
punitiu que serveixi per «defensar
se" d'aquest suposat alumnat hostil 
(qualitat que no s'ha viscut, sinó 
que s'ha interioritzat acríticament 
des de la caixa de ressonancia me
diatica). Una actitud que porta a 
considerar indisciplina la «passivi
tat" de I'alumnat, contemplant-se la 
seva sanció corresponent (exem
pie, Carta de Drets i Deures de I'A
lumnat, Andalusia), com si el pro
blema fos exclusivament de I'alum
nat. En definitiva, una actitud previa 
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que en res no ajuda a confrontar els 
conflictes naturals de la conviven
cia, i al contrari, per efecte circular, 
tendeixen a enquistar-los i perpe
tuar-los. 

En molts d'aquests casos no 
s'intenta trencar amb el principi de 
comprensivitat, per bé que lesiona 
finalitats educatives com ara I'edu
cació moral i cívica, la capacitat de 
resoldre els conflictes i la participa
ció democratica. Pero més clara i 
categorica és la postura que utilitza 
el fals problema de la disciplina per 
atiar el foc contra la comprensivitat 
i, fins i tot, la mateixa obligatorietat: 
es diu que el problema ve d'obligar 
a romandre a I'escola joves que no 
volen (o no poden) estudiar, o que 
si s'han de quedar (és a dir, s'admet 
que és una consecució <,retirar-los 
del carrer,,), que facin el que vul
guin, pero que deixin en pau els 
que sí que volen estudiar i ser ciuta
dans ben formats (I'elit de sempre). 
Per aixo, es proposen mesures com 
ara I'anticipació deis programes de 
garantia social als 14 anys, avanc;:ar 
la bifurcació entre formació profes
sional i batxillerat amb currículums 
diferenciats (una postura recollida 
pel MEC, que té projectat presentar 
tres itineraris als 15 anys: prelabo
ral, pretecnologic i preuniversitari), 
crear grups homogenis segons ca
pacitat/interessos (com ara els pro
posats per determinats col'lectius 
com la Plataforma del Valles i altres 
centres, amb la vista grossa de I'ad
ministració) i altres mesures anti
comprensivitat. 

e) Oisminució del nivel! acadé
mic: aquest és un debat que s'inicia 
abans de la implantació de I'ESO i 
sintonitza en gran part amb el co-
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mentat "frenesí humanístic». Deriva 
d'una percepció de I'etapa amb els 
prejudicis professionals de I'ante
rior sistema, especialment forts en 
sectors del professorat que tradi
cionalment ha estat dedicat a la 
preparació d'una elit per a estudis 
universitaris. Amb tota seguretat, 
aquests temors han anat alimentant 
els de sectors de la societat que 
continuen considerant que "tot 
temps passat va ser molt millor» i 
enyoren la vella escola centrada en 
aqu'esta cultura enciclopédica ja 
comentada i amb els d'aquesta 
classe mitjana acomodada que ali
menta les millors aspiracions per 
als seus fills. Aixó explica que ara 
preocupi més el nivell d'aquest pe
tit percentatge d'alumnes de millor 
rendiment académic que es troba a 
les aules, quan en el sistema ante
rior no preocupava gens aquest pe
tit percentatge d'alumnes de pitjors 
rendiments, donat que, a fi de 
comptes, el que no ha variat entre 
els dos sistemes és aquesta menta
litat seleccionadora deis més capa
citats. 

No serveix de res recordar que, 
Iluny de disminuir, el continguts han 
augmentat considerablement en 
posar I'émfasi no només en conei
xements, sinó en procediments i 
actituds, a més a més de conside
rar continguts de caracter transver
sal, molt funcionals per a la vida en 
societat. Tampoc no serveix recor
dar que, tot i reproduir la quantitat 
de coneixements de I'antic BUP, 
que per cert mai no s'ha pogut im
partir íntegrament per manca de 
temps, aquests continguts no re
presenten ni una mínima part del 
volum de coneixements existents a 

I'actualitat. I tampoc, ressaltar que 
la funció de I'ESO no és preparar 
per a la Universitat (que aixó és 
cosa del batxillerat), sinó que es 
tracta de educar-los per a una vida 
en societat. No serveix de res de
fensar que el nivell académic no es 
mesura per la quantitat de coneixe
ments que s'imparteixen o es me
moritzen, sinó per la capacitat de 
fer-Ios servir en la resolució de pro
blemes. Tampoc no ajuden les ava
luacions i enquestes que es fan 
des de diverses instancies, la ma
jor part de les quals pretenen ingé
nuament avaluar una etapa preci
sament en el moment de maxi
ma confusió, acabada d'implantar, 
quan encara no s'ha creat la cul
tura professional adequada per 
afrontar els reptes educatius, o bé 
si aquesta avaluació s'ha centrat 
en aprenentatges de tipus memo
rístic que no són prioritzats pel nou 
sistema i es compara amb els que 
provenen del sistema anterior, que 
sí que els prioritzava, etc. Possible
ment sigui veritat que hi ha defi
ciéncies en els aprenentatges ob
tinguts, peró, en Iloc de mirar cap 
enrere, s'hauria d'examinar qué és 
el que es fa actualment a les aules 
per tal d'afavorir les capacitats que 
busca el sistema educatiu i si hi ha 
limitacions formatives per part del 
professorat, o si I'estructura i orga
nització, així com els recursos, són 
adequats i suficients. Si es detec
ten problemes aquí, s'hauran de re
soldre, peró no hi ha cap raó, tret 
de la ideológica, per mirar cap en
rere amb nostalgia. 

Així doncs, tots aquests proble
mes reverteixen en el nucli de I'E
SO: la comprensivitat. Es reivindica 
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la segregació en grups homogenis, 
cosa que en la practica permet en
cobrir les deficiencies del sistema: 
una manca de res posta del currícu~ 
lum de I'ESO, deis mecanismes de 
formació del professorat, de la ca
pacitat d'organització deis centres 
per atendre grups heterogenis, etc. 
Oonat que és molt més difícil resol
dre aquests problemes, i donat que 
encara no s'ha modificat (es modifi
cara mai?) la visió propedeutica i 
academicista d'aquest tram educa
tiu, és logic que es tendeixi a una 
comoda homogene'llzació i segre
gació, sense plantejar-se crítica
ment els seus efectes socials repro
ductius més que possibles. Al cap i 
a la fi, a qui preocupa aixo? 

2. ESTRATEGIA DE L'ABANDONAMENT 

Possiblement aquesta sigui I'es
trategia més eficac;; per alimentar la 
involució de la reforma i, a més a 
més, sense necessitat de buscar 
costosos equips d' «experts» que 
ofereixin arguments convincents. 
Aquesta estrategia consisteix basi
cament a deixar actuar el «Mercat» 
que, com a mecanisme de selecció 
natural, acabara eliminant al lo que 
no sigui competitiu. I un deis princi
pis perque funcioni el «Mercat» és 
la liberalització, reduint al maxim 
I'intervencionisme estatal. 

O'aquesta manera, la típica 
manca d'una lIei de financ;;ament de 
la reforma, juntament amb les pos
teriors restriccions economiques 
en els serveis de I'Estat, eufemísti
cament anomenades «adequa
cions a la demanda social en el 
sector públic>" abandonen I'escola 
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pública, i en moments tan crítics 
com la transició a un nou sistema 
educatiu, i de manera especial en 
una etapa (I'ESO), per afrontar la 
qual no existeix ni tradició ni voca
ció. Aquest laissez faire constitueix 
el procediment més perillós d'invo
lució de I'ESO, fins i tot aban s que 
es resolguin els problemes logics 
d'ajustament davant un canvi d'a
questes característiques. Tot aixo, 
a més, sense cap cost polític, ates 
que I'«estrategia de desprestigi» 
ha calat prou en una població, la 
classe mitjana de la qual, per les 
seves expectatives professionals 
per als seus fills, davant el des
prestigi sociologic de la Formació 
Professional, és precisament la 
més disposada a rebre com a «es
perables» aquest tipus de resultats 
inicials de I'ESO i com a «saluda
bles» les mesures que restitueixen 
en major o menor mesura el siste
ma selectiu tradicional, en I'afany 
d'aconseguir assolir aquesta elit 
universitaria, avui massificada. 

Tanmateix, molts deis problemes 
denunciats en la posada en practi
ca de I'ESO (per exemple, I'optativi
tat, el suport als alumnes amb ne
cessitats educatives especial s, la 
formació del professorat, els mate
rials, etc.) són en gran part solucio
nables amb una millor dotació de 
recursos materials i humans en els 
centres i, si no ho són, és perque el 
problema és un altre: la resistencia 
del professorat, la pressió selectiva 
de I'entorn social, etc. Certament, si 
no s'afronta la qüestió pressuposta
ria mai no podrem saber si el pro
blema prové de la manca de recur
sos o de les resistencies socials i 
professionals. Pero, en tot cas, el 



Elements per a la comprensió crítica de la reforma de I'ensenyament... 

millor brou de cultiu per crear con
flictes és implantar I'ESO i exigir-los 
que afrontin un grup d'alumnes de 
diversa extracció social i ante ce
dents academics sense recursos 
material s i humans per afrontar 
aquesta diversitat (Viñao, 1997). 
Només s'ha d'esperar tranquil'la
ment que aquest perillós polvorí ex
ploti. 

Lamentablement, els únics que 
en sortirien perjudicats i que teori
cament podrien frenar amb el seu 
vot aquesta dinamica selectiv.a són, 
precisament, els estrats socials 
més desafavorits, més mal situats i 
que tenen més assumida de mane
ra determinista la seva desigualtat 
social, es perllongui o no I'escolari
tat obligatoria, cosa que explicaria 
que a les enquestes aparegui com 
I'únic sector que renega de I'obliga
torietat per considerar-la una per
dua de temps: al cap i a la fi, les fa
mílies necessiten aquests nois per 
buscar-se la vida. O'aquesta mane
ra, la utopia de la comprensivitat, 
que conjuga la vella aspiració d'una 
societat igualitaria mitjangant una 
escola que contribueixi a eliminar 
les desigualtats socials, o I'aspira
ció més realista que, si més no, evi
ti o esmorteixi els efectes social
ment discriminatoris de la selecció 
primerenca de I'alumnat en funció 
del seu extracte social (Viñao, 
1997), que hauria de ser un repte 
assumit per un estat democratic i 
per una societat que es titila de so
lidaria, com que és un simple pro
jecte retoric, va derivant finalment 
en una simple entelequia i en una 
frustració per a aquells que, amb 
il'lusió, Iluitem per una nova escola i 
una societat més igualitaria. 

Conclusió: una involució 
anunciada 

Humanitats, disciplina, com
prensivitat, nivells, etc., són proble
mes que permeten fer soroll sense 
entrar a debatre les contradiccions 
profundes de I'ESO, que atenyen 
més al disseny curricular i que per 
elles difícilment es podra complir 
aquest macroprojecte social i cultu
ral per a tota la població, que han 
estat posats de relleu des de diver
ses fonts. Al mateix temps, s'ignora, 
per silenciós, I'important esforg que 
segurament s'esta fent a la majoria 
deis centres educatius per adaptar
se, amb més o menys encert, a la 
nova situació. També s'ignoren les 
riquíssimes innovacions que estan 
desenvolupant nombrosos equips 
docents, fins i tot resolent les es
mentad es contradiccions del siste
ma. Esforg que necessariament no 
podra ser tan productiu com es de
sitja en aquesta fase de transit, on 
I'absencia d'experiencia en aques
ta nova etapa i de plans de forma
ció adequats, porta a una necessa
ria improvisació en tots els terrenys. 
En Iloc d'aixo, són aquests debats 
falsos, alimentats des d'instancies 
governamentals, els únics que res
sonen. És evident que algunes ini
ciatives professionals (per exem
pie, la Plataforma del Valles) prete
nen restablir I'estructura i funció del 
sistema anterior de bifurcació als 
14 anys. Es barregen assumptes la
borals (sota la reivindicació de més 
hores per a Humanitats, per la si
tuació del sector de Filosofia i Llen
gües Classiques) amb assumptes 
de manca de mitjans (per ex., nom-
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bre d'alumnes per classe), que 
haurien de tenir solució administra
tiva, amb al tres assumptes de més 
gran calat com ara la modificació 
del sentit de I'ESO, trencant el seu 
caracter comprensiu per introduir-hi 
una diferenciació precoc;;, similar a 
la que existia en el sistema anterior. 
En definitiva, el que des d'aquests 
fórums es proposa no és més que 
una involució de I'ESO, mantenint 
únicament el fet de I'obligatorietat 
fins als 16 anys peró ja sense la 
comprensivitat que la caracteritza
va, és a dir, tornar a un BUP amb un 
primer tram obligatori. Diferent és la 
crítica que es fa des d'una posició 
més partidaria de la defensa del 
principi de comprensivitat que ca
racteritza I'ESO. És una crítica que 
mostra que, fins i tot en la mateixa 
lIei, hi ha profundes contradiccions 
que revelen la manca de solució de 
les tensions sobre les diferents po
sicions pel que fa a la funció social 
de I'escola, i que es tradueix en la 
coexisténcia de dues concepcions 
antagóniques de I'educació en el 
mateix currículum de la reforma 
(Yus i Ramos, 1997), tot mirant de 
conciliar el que és difícilment conci
liable, és a dir, alió terminal amb alió 
propedéutic, I'escola centrada en el 
desenvolupament de capacitats 
amb I'escola centrada en els conei
xements, I'escola de la transversali
tat amb I'escola de la disciplinarie
tat. La divisió de I'etapa en dos ci
cles amb espais, professorat i currí
culum diferenciats, o I'estructuració 
del currículum a I'entorn d'arees de 
caracter disciplinari, juntament amb 
la prescripció de continguts deter
minats centralitzadament, així com 
la creació de criteris d'avaluació fo
namentalment centrats en I'individu 
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i en els coneixements académics, 
són només una mostra de les pro
fundes contradiccions de I'ESO des 
del punt de vista curricular. Tampoc 
no és presentable que s'exigeixi no
més al' professorat la solució de 
problemes d'integració i atenció a 
la diversitat, quan aixó es facilitaria 
amb més recursos materials i hu
mans, possibilitant agrupaments 
flexibles, oferint optatives segons 
els interessos de I'alumnat, facilitant 
la introducció de plans de formació 
del professorat centrats en el currí
culum deis centres, desbloquejant 
la sortida deis programes de garan
tia social (per ara, culs-de-sac), ele
vant el prestigi de la formació pro
fessional de grau mitja (avui dia 
practicament menyspreada), ade
quant els plans universitaris a les 
característiques formatives del bat
xillerat postobligatori, etc. Sens 
dubte, aquestes contradiccions són 
técnicament superables i, d'acon
seguir-se, aplanarien molt la feina 
deis que pretenem fer de I'ESO una 
etapa singular, més centrada en els 
valors educatius que en els mera
ment formatius, més adaptable a la 
diversitat deis contextos, més autó
noma i capacitada per resoldre els 
seus propis conflictes. Peró es no
tara que, a diferéncia .de la crítica 
destructiva que es fa des de sec
tors conservadors d'anticomprensi
vitat, aquesta crítica no apunta a la 
destrucció del principi de compren
sivitat, sino a reforc;;ar-Io per 
avanc;;ar més enlla del voluntarisme 
amb qué molts professionals estem 
afrontant aquesta noble comesa 
social. 

Amb aixó concloem que les críti
ques i solucions que s'apunten pel 
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que fa als objectius i desenvolupa
ment de I'ESO no són neutres o tec
niques, sinó que són clarament ide
ológiques. Per aixó, abans de se
guir amb qualsevol deis debats 
oberts, hauríem d'aclarir si estem o 
no d'acord amb el fet que I'escola 
pot i ha de complir un paper impor
tant en el tractament de les diferen
cies pel que fa a capacítats i en la 
compensació de les desigualtats 
socials, donat que la solució a 
aquests problemes sera molt dife
rent segons el principi de que es 
parteixi. I ens estalviaríem aquest 
soroll de fons tan molest. 
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Actualmente, y coincidien
do con la generalización de 
la aplicación del 2º ciclo de 
la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), se está 
produciendo en todo el te
rritorio del estado español 
una reacción generalizada 
frente al principio de com
prensividad, seña de identi
dad de esta nueva etapa 
educativa, directamente re
lacionada con el principio 
constitucional de igualdad y 
la ampliación del período 
de escolarización obligato
ria. Sin embargo, esta reac
ción no cuestiona. la refor
ma de las humanidades, el 
de la violencia escolar o el 
de los niveles educativos, 
cuestiones que remiten en 
última instancia al principio 
de comprensividad. En este 
artículo se pretende mostrar 
que estos falsos debates, 
en el fondo representan tan 
sólo una falta de adecua
ción del sistema (en cuanto 
a recursos materiales y hu
manos) a los retos que 
plantea una nueva etapa 
educativa para la que se 
dispone de un profesorado 
que hasta ahora ha destina
do todos sus esfuerzos en 
la preparación y selección 
de un alumnado para estu
dios superiores, y se sigue 
manteniendo modelos curri
culares, sistemas organiza
tivos, recursos totalmente 
inapropiados. Se concluye 
indicando que son estas 
deficiencias sobre las que 
hay que dirigir las propues
tas de mejora, manteniendo 
intacto el principio de com
prensividad. 
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Abstracts 

Actue/lement, et coincidant 
avec la généralistion de /'a
plication du 2eme cycle de 
/'Education Secondaire 
Obligatoire (ESO), une ré
action généralisée est en 
train de se produire sur tout 
le territoire de /'Etat espag
nol fa ce au principe de 
compréhensivité, signe d'i
dentification de cette nou
ve/le étape éducative, ayant 
un rapport direct avec le 
principe constitutionnel d'é
galité et /'extension de la 
période de scolarisation 
obligatoire. Pourtant, cette 
réaction ne met pas en 
question la réforme des hu
manités, la violence scolaire 
ou les niveaux éducatifs, 
étant des questions qui ont 
a voir en dernier ressort au 
principe de compréhensivi
té. Cet article prétend dé
montrer que ces faux dé
bats dans le fond représen
tent seulement un manque 
d'adéquation du systéme 
(en ce qui con cerne les res
sources matérie/les et hu
maines) au défis posés par 
une nouve/le étape éducati
ve pour laque/le on dispose 
d'un professorat qui jusqu'a 
maintenant a destiné tous 
ses efforts a la préparation 
et la sélection des éleves 
pour les études supérieu
res, et les modeles des pro
gramme scolaires, les 
systemes d'organisation, et 
les ressources continuant ¿ 
etre totalement inadéquats. 
11 conclut en indiquant que 
ce sont ces différences vers 
lesque/les iI laut diriger les 
propositions d'amélioration, 
en maintenant intact le prin
cipe de compréhensivité. 

Currently, and coinciding 
with the nationwide intro
duction 01 the second cycle 
01 the new compulsory se
condary education act 
(ESO), a reaction is being 
recorded throughout Spain 
against the comprehensive 
principie, the main leature 
01 the educational relorm 
act, directly traceable to the 
constitutional right of equa
lit Y and the extension of the 
period of secondary educa
tion. However, this reaction 
does not ca/l into question 
the reform of the humani
ties, violence within the 
schoo/s or standards of 
education, all of which are 
ultimately linked to the prin
cipie of comprehensive 
education. This article se
eks to demonstrate that the 
misguided nature of these 
debates actua/ly represents 
no more than a mismatch of 
the system (in terms of ma
terials and human resour
ces) to the cha/lenges offe
red by the reform. Nowhere 
is this more apparent than 
in the teaching body who to 
date have channe/led all 
their efforts in preparing 
and selecting students for 
higher studies, and the fact 
that the system continues to 
maintain curricula, systems 
of organization and resour
ces that are quite inappro
priate to the new needs. 
The article concludes by 
identifying the deficiencies 
that need to be corrected 
while maintaining intact the 
comprehensive principie. 
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