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Reforma educativa, 
reforma de I'escola? 
Qüestions per al debat 

Jordi Longás Mayayo* 

En el Ilarg camí d'implementació 
de la reforma educativa ~no re
corregut en la seva totalitat-Ies per
sones que formem part del sistema 
educatiu hem anat entenent el signi
ficat real del terme "reforma». Un 
significat que es distancia del bonic 
discurs pedagogic que fa més d'una 
decada comenC;;avem a sentir i que, 
abans d'acomplir les legítimes aspi
racions de millora del nivell educatiu, 
esta suposant un veritable procés de 
reconversió. Sovint amb decepció 
hem constatat que el canvi no ne
cessariament volia dir renovació. 

És just acceptar que un procés 
tan complex, amb tants interessos, i 
sobretot, amb tantes expectatives 
generades -cal reconeixer la mol
ta necessitat de canvi que teníem-
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obligatoriament ha de resultar con
flictiu o polemic. Tot plegat, i mal
grat que potser és prematur treure 
conclusions -fóra més prudent es
perar la realització d'una avaluació 
seriosa i no partidista-, són molts 
els excel'lents docents del país que 
es pregunten si calia un tal enrenou 
per arribar alla on som. Es podra 
objectar que, per avaluar un procés 
global, la millor posició no és aque
lla que parteix de I'experiencia par
ticular, pero també és cert que la re
alitat viscuda quotidianament pels 
ensenyants no es reflecteix gaire en 
les macroavaluacions oficials. L'in
tent del Ministerio de Educación 
d'analitzar i comparar els nivells en
tre comunitats autonomes i extreure 
conclusions sobre la reforma és un 
bon exemple del que parlem. 1 O les 
valoracions anuals de la Generali
tat, gairebé centrades en nombre 
d'alumnes escolaritzats, places es
colars creades i milions invertits en 
educació, i que no són gaire útils 
per coneixer que esta passant amb 
la reforma. Anem millor o anem pit
jor? Els resultats justifiquen la posa
da en marxa d'aquest procés tan 
feixuc? El sistema educatiu del país 
esta en camí de respondre a les ne-

(1) L'estudi no va servir gaire per posar Ilum 
sobre I'eficacia del sistema educatiu, 
peró el seu ressó mediatic va eclipsar la 
necessaria crítica sobre la própia inves
tigació. Calia preguntar-se seriosament 
sobre la coherencia amb la própia teoria 
de la reforma d'utilitzar paradigmes 
quantitatius, analitzar el pes real que en 
la investigació es va donar als contin
guts de procediments i actituds, o veure 
com es ponderaven variables com el bi
lingüisme o el medi social abans d'afir
mar per quantes decimes era millor o pit
jor I'ensenyament de certes materies. 

147 



Jordi Longás Mayayo 

cessitats de la societat del segle 
XXI? ... Aquestes són les preguntes 
que, poc o molt, ens formulem els 
implicats en I'educació. Sabent que 
les res postes no són indissociables 
de les opcions ideologiques i de la 
propia filosofia de I'educació, no 
ens podem estar pero de cercar in
terpretacions comunes que ens aju
din a confirmar o red regar els nos
tres passos. És en aquesta cru'lIIa 
on es situa aquest treball, una con
tribució feta des d'una experiencia 
particular que pretén plantejar algu
nes qüestions generals des del dia 
a dia concret de la reforma educa
tiva. 

Reforma del sistema, 
reforma deis centres? 

Quan es parla de la reforma 
educativa es fa referencia basica
ment al projecte de modificació del 
sistema educatiu (i preferentment 
al canvi introduH en I'ensenyament 
secundari). Valorar-la és abordar 
les finalitats que persegueix; revi
sar la teoria, principalment els prin
cipis pedagogics i psicologics que 
la sustenten; i analitzar la forma 
com s'administra i gestiona el pro
cés d'implementació, en especial 
les decisions estrategiques i la po
lítica de recursos humans i mate
rials que es segueix. Pero, des de 
la perspectiva deis docents, en vir
tut del principi d'autonomia deis 
centres -menor de la que potser 
caldria- i de les diferents realitats 
internes i externes de cada institu-
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ció, es pot afirmar que hi ha tan tes 
reformes com centres educatius. 1, 
en conseqüencia, les valoracions 
derivades de la practica resulten 
contradictories. Dit planerament, la 
reforma en alguns centres és una 
font de conflictes i dificultats i en 
d'altres, en canvi, esta significant 
una font de renovació i dinamitza
ció. En alguns centres esta servint 
per millorar la qualitat educativa i 
en d'altres sembla que passa justa
ment el contrario 

Es pot pensar, amb forga encert, 
que I'exit de I'aplicació de la refor
ma depen en bona mesura de les 
situacions conjunturals, d'allo que 
podríem anomenar el context intern 
i extern de cada centre educatiu. 
En efecte, alguns equips docents 
s'han fet al voltant del repte del can
vi: I'obligació de redissenyar la se
cundaria, i que simbolicament es 
podria resumir en I'elaboració del 
Projecte Curricular de Centre 
(PCC), (programacions més flexi
bles, renovada acció tutorial, orga
nització de recursos per atendre la 
diversitat, etc.), ha significat més 
feina per a tothom, pero ha donat 
un estimulant marge de maniobra 
que ha permes una major implica
ció del professorat en la construc
ció del seu centre. Pero també és 
cert que, en molts instituts, les difi
cultats del procés, la novetat que 
suposa treballar amb alumnes de 
12-14 anys i la desmesurada so
brecarrega de feina que el profes
sorat ha notat quasi d'un dia per 
I'altre i sense cap contraprestació 
han dificultat la cohesió deis equips 
docents i han erosionat la necessa
ria identificació amb el procés de 
reforma. 
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Seguint I'analisi des de la realitat 
deis centres, un altre efecte contra
dictori és I'impacte de la redistribu
ció d'alumnat i nivells que ha com
portat la implementació de la refor
ma. Hi ha antigues escoles de For
mació Professional (FP) que, amb la 
reforma, a més de fer formació pro
fessional, han comengat a impartir 
els nivells d'Educació Secundaria 
Obligatória (ESO) i/o Batxillerat. 
Aquestes han vist com, a la vegada 
que augmentava la diversitat del 
seu alumnat, millorava notablement 
el seu nivell mitja. La relació ha es
tat inversament proporcional en 
molts instituts de Batxillerat que, 
amb I'ESO no selectiva, s'han vist 
obligats a treballar amb alumnes 
que antigament eren aparcats en 
els centres d'FP. A la vegada, 
aquells centres d'FPque continuen 
fent només formació professional 
tampoc sembla que se n'hagin be
neficiat gaire, ja que veuen poc 
menys que impossible assolir els ni
vells corresponents a 5é d'FP en el 
període d'un o dos anys que duren 
els nous cicles formatius. Altres si
tuacions més extremes viscudes en 
molts centres, Iligades als movi
ments de població, zonificacions i 
mapa escolar, minories étniques, 
etc., encara mostren amb més cla
redat com el context extern a cada 
organització esta sent determinant 
en I'éxit de I'aplicació deis principis 
de la reforma; i no tant perqué ha
guem de partir de la incapacitat 
deis equips docents per adaptar-se 
a la teoria de la reforma, com per la 
sorpresa i, en molts casos, la radi
calitat del canvi en les necessitats 
educatives del nou alumnat i la difi
cultat real de fer front a les noves si
tuacions. 

Sen s dubte cal comptar, com 
subtilment s'ha apuntat, amb la re
sisténcia al canvi. Aquesta reacció 
psicológica davant la novetat, que 
presenten tant els individus com 
els grups, és abordada per qualse
vol manual de direcció d'empreses 
com una dificultat que s'ha de ges
tionar i anticipar. I en aquest sentit 
és oportuna una seriosa reflexió a 
I'entorn de si s'ha fet tot el que ca
lia per impulsar amb prou garan
ti es d'éxit el procés de reforma, 
abans de descarregar la res pon
sabilitat de les disfuncions del nou 
sistema educatiu sobre el cos do
cent. 

Podem fer una primera afirma
ció, que ens sera útil per vertebrar 
el discurs d'aquest treball: no és 
possible millorar el sistema educa
tiu de forma externa a la própia es
cola. La millora de I'educació passa 
perqué el servei educatiu a cada 
ciutada i ciutadana, a cada família, 
sigui de més qualitat. I aixó es fa en 
cada aula del país, sigui d'ambient 
urba o rural, cosmopolita o su
burba... El procés demana ne
cessariament que cada centre edu
catiu millori el seu servei, i difícil
ment s'aconsegueix quan el legisla
dor i I'administrador principalment 
incideixen -i modifiquen- el medi 
extern (adopció de noves teories 
psicopedagógiques, canvis d'es
tructura, mapa escolar, normatives 
curriculars, etc.) i no atén en mesu
ra necessaria al medi intern, és a 
dir, a cada organització amb els 
seus punts forts i punts febles. Pot
ser aquesta analisi explica perqué, 
en els diversos cercles pedagógics 
i entre els mateixos professionals 
de I'educació, gairebé no es qües-
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tionen els principis teórics2 que ins
piren la reforma i en canvi sí que re
sulten controvertits i polémics els 
aspectes relacionats amb la seva 
concreció, tant pel que fa a la refor
ma estructural com pel que fa a la 
reforma curricular. Com afirma M. 
Fullan,3 «el canvi en I'educació 
depén del que els professors facin i 
pensin, és tan simple i complex 
com aixó". Per més que la millora 
del sistema educatiu demanaria 
orientar els esforc;;os de forma pre
ferent a millorar el centres -la cé
dula educativa del sistema-, els 
seus equips docents, les seves 
possibilitats i recursos, etc., la reali
tat sembla demostrar-nos que la 
prioritat estratégica en impulsar -
sovint imposar-Ia reforma és la re
ordenació del sistema educatiu, 
mentre que la renovació es deixa en 
segon pla, malgrat que, sigui dit de 
pas, no és ben bé alió que més s'ha 
comunicat. 

Objectius de la reforma 
i funció social de I'escola 

Per tal de no desviar tendencio
sament la revisió encetada és opor-

(2) En una societat democratica, una reforma 
que defensa I'escola comprensiva, el prin
cipi d'atenció a la diversitat, I'avaluació 
formativa i I'augment de I'escolaritat obli
gatória en dos anys només pot ser vista 
com la conquesta d'antigues reivindica
cions de la teoria pedagógica o, almenys 
en aparen9a, com un pas endavant en el 
camí d'una escola més igualitaria. 

(3) Citat per Carbonell, J. (1994). 
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tú rellegir el "Libro Blanco para la 
reforma" i la LOGSE per recordar 
els grans objectius que es prete
nien assolir amb la reforma del sis
tema educatiu. Poden resumir-se 
en els següents cinc apartats: 

- Desenvolupar i consolidar la 
democracia (fent efectiu alhora el 
dret a I'educació i I'educació de
mocratica). 

- Afavorir la igualtat d'oportu
nitats. 

- Millorar la qualitat de I'ensen
yament. 

- Adequar el sistema educatiu 
als canvis socials i económics. 

- Integrar el sistema educatiu 
a la Comunitat Europea (fent possi
ble I'homologació d'estudis i titula
cions). 

La revisió d'aquests objectius 
ens confirma -en contra de les fal
ses impressions que ens hem pogut 
fer des de I'escola i que ens han vol
gut fer creure- que la reforma no 
cerca com a prioritat implementar 
nous models pedagógics i meto
dológics. Sembla que aixó continua
ria sent tasca de la innovació educa
tiva i que, per més que sigui molt ne
cessaria la generalització d'aquest 
esperit renovador entre els docents, 
es pot pensar que mai no ha estat 
una veritable prioritat política. 

Pere Roselló afirmava que cada 
reforma porta en el seu si la Ilavor 
d'altres reformes.4 Cercant explica-

(4) Resulta d'extraordinaria vigencia per a la 
comprensió del tema que ens ocupa "La 
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ció a aquest fenomen, Carbonell 
(1994) agrupa en 4 blocs les raons 
per les quals fracassen les succes
sives reformes deis sistemes edu
catius: 

- Concepció erronia i planifica
ció deficient. 

- Problemes en I'aplicació. 

- Resistencies institucionals i 
deis agents educatius. 

- Pretensió . de canvi només 
del sistema educatiu, sense que 
s'acompanyi de processos de 
transformació de I'entorn social 
(món laboral, administració, desi
gualtats, etc.). 

Si bé és prematur dir que la re
forma ha fracassat -esta aportant 
molts encerts i bona part deis ob
jectius proposats i indiscutibles 
s'estan aconseguint- fóra bo anti
cipar els possibles entrebancs, es
pecialment per part de l'Administra
ció, que sovint sembla captiva del 
pla preconcebut i que vol salvar 
bona part de les situacions pro
blematiques forc;:ant els docents a 
fer impossibles cabrioles metodolo
giques. Un bon exemple és I'aplica
ció dogmatica del principi d'atenció 
a la diversitat, el qual defenso, pero 
que s'utilitza com a imposició teori
ca quan la manca de recursos o els 
límits personals -de docents i d'a
lumnes- sovint el fan inviable. 

Teoria deis Corrents Educatius» (publi
cat I'any 1960), en especial els capitols 
dedicats al corrent de les reformes edu
catives i a la crisi de creixement de I'en
senyament secundari. 

Les limitacions idiosincratiques 
del sistema educatiu i els continus 
canvis socials duen I'educació a un 
estat de vetlla contínua i de canvi 
permanent. I és en aquest sentit que 
la reforma esta significant més nove
tat. Perque malgrat que no estigui 
escrit explícitament, de I'estudi deis 
objectius i del contacte amb la reali
tat de les escoles, podem intuir que 
amb tot aquest procés s'esta foryant, 
i potser amb menys intencionalitat 
de la que caldria esperar, un canvi 
en la funció social de I'escola. 

En efecte, sobre I'escola re
cauen responsabilitats cada vega
da més complexes. Del sistema 
educatiu s'espera que eduqui ciuta
dans, prepari professionalment, pre
vingui I'anorexia, lIuiti contra el taba
quisme, doni educació vial, ensenyi 
lIengua, historia i matematiques, 
controli la violencia juvenil ... I tot 
aixo sense obrir seriosament el de
bat sobre la funció educativa en el si 
de la societat. Es constata, des de la 
practica, que els ensenyants ens 
dediquem cada vegada més a tas
ques d'orientació -acollida d'alum
nes, seguiment individualitzat, re
colzament a famílies, plans tutorials, 
etc.- i prevenció -addiccions, 
conductes de risc, violencia juvenil, 
habits de salut, etc.- i cada vega
da menys a ensenyar, almenys se
gons s'ha entes tradicionalment el 
terme. De I'escola s'espera -com 
és obvi, sen se expressar-ho així
una nova tasca important de control 
social. Els joves i les joves que no 
pot absorbir el sistema productiu -
allo que s'anomena «món labo
ral»-, els fills i les filies de famílies 
sense pautes ni estructura, els/les 
joves desmotivats ja sigui per causa 
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d'una identitat en crisi o per un en
torn decebedor, els/les joves amb 
grans per no dir gravíssimes man
canees cognitives ... tots han d'ésser 
integrats en el seu grup «d'iguals» i 
han d'ésser atesos i ensenyats pel 
professor/a de torno 

L'escola esta cridada -potser ho 
ha estat sempre- a fer el miracle de 
la integració social i de la igualtat 
d'oportunitats. I el docent d'ara pen
sa (caricaturitzant-ho) que la refor
ma ens obliga a fer-ho, i no aconse
guir- ho és fer-Ia fracassar. I no hau
ria de sorprendre ningú, en una épo
ca en qué s'acceleren les demandes 
sobre I'escola, que la reforma sigui 
viscuda amb recel i pugui ser consi
derada, per acció o per omissió, 
com la culpable de les limitacions 
del sistema escolar. Peró ens agradi 
o no, els joves i les joves a qué em 
referia existeixen i són una part molt 
important del total de la població ju
venil. Abans de la reforma també 
existien, en gran nombre anaven a 
les escoles d'FP i també en una pro
porció respectable es quedaven a 
casa o al carrer una vegada finalitzat 
el pas per I'EGB. I en conseqüencia, 
si existien i existeixen, alguna cosa 
caldra oferir-Ios, i personalment de
fenso que, aixó sí, amb condicions, 
el seu lIoc sigui l'escola5 i que la 
seva realitat arribi a comprometre 
tots els docents i instituts, evitant 
centres de segona categoria o que 
tinguin I'estigma del fracas.6 

(5) Els que hem treballat en escoles profes
sionals sabem per experiéncia que ha 
estat un recurs idoni per a molts joves 
"fracassats» pel sistema. 

(6) La reforma. eliminant la selecció d'alum
nes al finalitzar I'EGB. no garanteix el re
partiment equilibrat d'alumnes en tots els 
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Es pot afirmar que hi ha una nova 
funció social de I'escola, o una am
pliació de la mateixa. L'escola ser
veix al sistema social on esta inseri
da i és legítim que les expectatives 
de la societat sobre I'escola es modi
fiquin. Peró I'enfocament hauria de 
ser més global, des d'una perspecti
va externa al sistema educatiu, que 
permetés més que valorar la reforma 
educativa qüestionar tant el sistema 
en si com la mateixa societat amb 
les disfuncionalitats que transmet a 
I'escola. És hipócrita pretendre car
regar I'escola amb la responsabilitat 
de resoldre problematiques socials 
d'abast tan general. I tampoc no és 
gaire encertat promoure I'ampliació 
del que genéricament hem denomi
nat funcions socials de I'escola sen
se afrontar-les clarament, sense ha
ver generat un debat suficient i sen
se tenir massa en compte la realitat i 
el parer deis mateixos professionals 
de I'ensenyament. 

El tracas escolar, 
realitat cronica? 

Abans de la LOGSE, les dades 
sobre fracas escolar eren escanda
loses malgrat que poc conegudesJ 

centres. Atenent la multiplicitat de factors 
que incideixen i per evitar centres de "se
gona via». l'Administració hauria de fer 
decididament i amb agilitat una discrimi
nació positiva en favor d'aquelles situa
cions que necessiten més compensació. 

(7) Per a un coneixement aprofundit del pro
blema, vegeu Martinez Celorrio; Homs 
(1991). 
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De cada 10 alumnes que iniciaven 
I'escolaritat només 3 aconseguien 
arribar al final del BUP o I'FP2 amb 
exit. Deis 7 restants, després de di
versos itineraris, 3 no obtenien el 
Graduat Escolar (antic nivell obliga
toril i 4 es perdien pel camí. En els 
instituts d'FP eren habituals resultats 
del 50-60 % de fracas i del 35 % en 
el COU. Ayuste; Flecha; López Pal
ma, Lleras (1994) xifren en un 59 % 
el total de la població espanyola en
tre 16 i 24 anys que I'any 1991 no 
supera el nivell escolar obligatori. 
L'estudi confirma que, en el període 
compres entre els anys 1981 i 1991, 
el percentatge global de fracas es
colar es va duplicar. Els docents 
que han viscut en major o menor 
grau aquesta dura realitat des del 
dia a dia, han estat en general poc 
conscients de la seva dimensió es
garrifosa, de les seves causes i de 
les possibles conseqüencies de fu
tur. I potser ara responsabilitzen la 
reforma d'aquest nou problema, 
quan no es nou sinó que segura
ment s'esta redistribuint de forma di
ferent entre tots els centres. 

Només el coneixement d'aques
ta realitat, amb la lógica preocupa
ció que genera, justifica la necessi
tat de la reforma. Per més que entre 
les diverses teories que expliquen el 
frac as escolar cada vegada sembla 
menys versemblant el model que 
responsabilitza principalment els 
docents (Carbonell, 1995), és obvi 
que I'escola i els professionals de 
I'ensenyament no poden creuar-se 
de brac;:os davant d'un problema 
que afecta una part tan important de 
la població escolaritzada. I potser 
és per aixó que hem de lamentar 
que no s'hagin dit les coses pel seu 

nomo Des de les polítiques pressu
postaries dedicades a educació8 a 
la formació del professorat, s'hauria 
d'haver afrontat directament la greu 
realitat del fracas escolar i el feno
men d'exclusió social que majorita
riament comporta. 

Els diferents estaments del De
partament d'Ensenyament i en es
pecial la Inspecció, que és I'orga
nisme que té un contacte més di
recte amb els equips directius deis 
instituts, sí que insisteixen a comba
tre al maxim el fracas escolar. Per 
aconseguir-ho, a part d'insistir-hi, 
caldria potser prioritzar algunes es
trategies que van més enlla de la 
implementació del pla marcat per la 
reforma. L'experiencia en aquests 
primers anys d'ESO indica que al
menys un 30 % de I'alumnat pre
senta importants dificultats per se
guir I'escolaritat tal com esta pre
vist. Aquestes dificultats es posen 
de manifest de forma punyent, i so
vint conflictiva, en el segon cicle.9 

Evitar-ho demana, en primer lIoc, 
dedicar molts més recursos mate
rials i humans deis que s'inverteixen 
actualment. Es oportú recordar que 

(8) Malgrat I'afany per demostrar-nos I'aug
ment en la despesa d'educació deis dar
rers anys, hem de saber que continua en 
un percentatge respecte al PIB molt infe
rior al deis pa'isos del nostre entorn euro
peu, a més del handicap afegit deis 
molts anys de retard que porta el país en 
polítiques socials. 

(9) Fóra interessant investigar la possible 
correlació del fracas escolar amb la ben 
assentada teoria de la societat deis 
terc;:os, donant encara vigencia a la inter
pretació de I'escola teta pels autors re
produccionistes, veure per exemple la 
Teoria de la Reproducción en Bourdieu
Passeron (1977). 
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-segons estudis interns del propi 
Departament d'Ensenyament- no
més es dediquen un 35-40 % deis 
recursos economics que precisaria 
I'aplicació de la reforma tal com 
esta planificada. 

L'atenció a la diversitat -tornant 
al que sembla la pedra angular del 
nou sistema- és el que teorica
ment hauria de permetre la integra
ció de la majoria d'alumnes a I'es
cola. La seva aplicació demana 
mesures concretes que afavoririen 
de forma directa la prevenció del 
frac as escolar. Una primera és la 
millora de les ratias alumne/grup o 
alumne/professor, una antiga aspi
ració de tots els docents que no s'a
caba de materialitzar ja que, per 
més que les mitjanes diguin el con
trari, es continua treballant a se
cundaria de forma generalitzada 
amb grups de 30-35 alumnes. Tam
bé es constata que els antics cen
tres d'FP, que disposen de tallers i 
d'una diferent tradició didactica, 
poden oferir en el seu PCC itineraris 
més variats i professionalitzadors 
que els antics instituts de SUP, mo
tiu pel qual en la practica tenen més 
possibilitats d'atendre millor aques
ta gran diversitat de necessitats 
educatives que es presenten en I'e
tapa 14-16 anys (o 14-18 anys). 
Una altra qüestió ben concreta, de 
la qual ens trobem ben Iluny, és la 
coordinació de serveis per tal d'as
solir un mateix objectiu: la integra
ció social deis nostres joves. Si ac
ceptem que el fracas escolar ha 
d'ésser interpretat com una qüestió 
social, global, no exclusiva del món 
de I'escola, és coherent demanar 
més disponibilitat, més bona acti
tud i coordinació efica9 entre els 
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sectors de I'administració i els pro
fessionals que incideixen sobre els 
joves per separat (Joventut, Cultu
ra, Treball, Serveis Socials, Ensen
yament,,,.) i que sembla que enten
guin la realitat social com un feno
men compartimentat sobre el que 
s'ha d'intervenir parcel·ladament. 

Nou perfil professional? 

Els canvis i I'aparició de noves 
realitats a I'escola estan requerint 
també un nou perfil professional de 
I'ensenyant en general, i molt parti
cularment del professor/a de se
cundaria. Respondre a les noves 
necessitats demana del professio
nal, més que I'actualització didacti
ca i metodologica -de per si com
plexa- o el reciclatge de coneixe
ments propis de la disciplina, I'ad
quisició de nous coneixements i ha
bilitats característiques de la peda
gogia social. Els plans de formació, 
i la propia iniciativa deis docents, 
no sembla que ho tinguin gaire en 
compte. Es continua aferrat a un 
model de professor/a que valora en 
excés determinats aspectes disci
plinaris i técnics i dóna I'esquena a 
I'analisi de la realitat adolescent i 
jove. 

També cal reivindicar un paper 
més actiu deis docents en la reflexió 
i el disseny de que ha d'ésser I'es
cola. Des de la meya optica, una crí
tica radical a tot el procés d'aplica
ció de la reforma és el model de do
cent que esta consolidan!: un técnic 
capa9 d'executar a la perfecció i 
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amb docilitat un pla preestablert. Un 
model clarament tecnocratic, en el 
qual la qualitat principal del profes
sor/a és la seva eficacia, mai la seva 
reflexió. L'adaptació de I'escola a 
I'entorn -per transformar i millorar 
la realitat i no per fer entrar la «reali
tat" en uns patrons preestablerts-; 
la transformació, obertura i dinamit
zació de I'escola i I'acostament a la 
dimensió utopica de I'educació no
més poden materialitzar-se des del 
protagonisme deis ensenyants. En 
aquest sentit, encara ara, tant en el 
disseny de la reforma com en la 
gestió de la seva aplicació s'ha 
mantingut al marge el professorat i 
els centres. Experts, assessors, po
lítics, gestors i agents socials han 
procedit a planificar i organitzar 
mentre que els veritables agents i 
futurs protagonistes del canvi resta
ven d'espectadors. El petit marge 
d'autonomia de cada centre, la 
urgencia del dia a dia i la manca de 
debats i forums de reflexió oberts i 
estructurats fan difícil I'arrelament 
d'un nou perfil professional entre els 
docents. Pero la consolidació del 
professor/a com a intel'lectual refle
xiu 10 és condició basica perque la 
reforma assoleixi les fites de millora i 
transformació del sistema educatiu 
i, el que és tant o més important, 
que I'escola no es redueixi a I'apli
cació d'aquesta o altres reformes. 

(10) Les característiques i necessitats d'a
quest nou perfil del professorat esta 
sent desenvolupat per la pedagogia 
crítica actual i en aquesta mateixa re
vista (núm. 14), presentant la .. Tribuna .. 
dedicada a la renovació pedagógica, 
Imbernon (1995) sintetitza encertada
ment la funció que correspon a I'ensen
yament per entrar en un veritable pro
cés de transformació. 

Recapitulacions finals 

La societat pretén que I'escola 
resolgui els problemes de desi
gualtat que ella mateixa genera. 
L'escola pretén canviar la societat 
pero es resisteix al canvi. Des de la 
política, a la vegada que es defen
sa amb fermesa la qualitat de I'e
ducació, es diu que la crisi de l'Es
tat del Benestar impedeix recolzar 
I'escola més decididament. La 
suma de contradiccions i antino
mies que graviten sobre I'escola 
fan que la reforma tingui dificultats 
per avanyar, o bé poden provocar 
que la mateixa reforma sigui vista 
com la causant deis problemes del 
sistema educatiu. En el conjunt es
tava més que justificada la seva 
posada en marxa i valoro positiva
ment I'esfory de reordenació, I'in
~rement d'escolaritat obligatoria i, 
Ja com a docent, la incorporació 
decidida del model constructivista 
de I'aprenentatge. Sobre I'eficacia 
del seu disseny i sobretot de la 
seva aplicació, caldra esperar a 
tancar el procés i avaluar resultats. 
Sera molt si es corregeixen les 
tendencies negatives que existien 
abans d'implementar la reforma 
pero les actuals observacions fete~ 
sobre el terreny, especialment les 
que fan referencia al frac as escolar 
i al malestar docent, són especial
ment preocupants. 

Acceptant d'entrada la limitació 
renovadora de qualsevol procés de 
reforma, no deixa de ser una Ilasti
ma la incapacitat de tots els sectors 
implicats per optimitzar-Io. En el 
procés que s'esta seguint hi ha mol
tes qüestions concretes per deba-
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tre,11 De totes elles podríem fer lec
tures i interpretacions diferents, 
pero la correcció de previsibles difi
cultats no seria difícil si es comptés 
amb més voluntat de dialeg i con
sens, Un exemple il'lustratiu d'a
questa dinamica negativa és I'enre
nou al voltant del calendari de tan
cament de la FP, que obliga a molts 
alumnes a abandonar el pla d'estu
dis iniciat. Aquesta greu errada de 
planificació s'ha obert pas malgrat 
I'oposició mostrada des deis cen
tres de Formació Professional; l'Ad
ministració no ha reconegut el pes 
deis arguments fins que no hi havia 
solució i les famílies afectades han 
mostrat la seva disconformitat. 

Pero no seria coherent amb les 
tesis defensades des d'aquest arti
cle entretenir-se en el debat porme
noritzat deis aspectes conflictius 
sense abordar aban s les qüestions 
generals i de fons, Si bé els diners 
no són garantia de qualitat, és difícil 
que sense més dotacions economi
ques es puguin materialitzar els 
més bells principis que inspiren la 
reforma, És elemental ajustar els 
objectius segons els recursos dis-

(11) Destacarien com a principals, a més 
deis que s'han comentat alllarg de I'ar
ticle: al el sistema de promoció d'alum
nes, en especial, la connexió entre ci
cles de grau mitja i cicles de grau su
perior; bl la garantia social i, en gene
ral, I'atenció deis alumnes que fracas
sen al 2n cicle d'ESO; cl la formació del 
professorat, tant per la seva insuficien
cia com la seva orientació; dl la densi
tat deis curricula; el el desplac;;ament 
en els currícula d'arees d'humanitats 
per arees més tecnológiques; fl la com
plexa organització deis horaris i el pro
fessorat; gl les difícils relacions escola
empresa que demana la nova FP, 
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ponibles, per aixo, legislar primer 
una reordenació del sistema, que 
es fonamenta en determinades ac
tuacions pedagogiques, i no donar 
després els recursos necessaris és 
d'una imprevisió i/o d'una inconse
qüencia intolerable, Cal també re
plantejar-se la viabilitat d'impulsar 
una educació democratica des de 
la manca de dialeg o la inflexibilitat. 

Cal prendre's més seriosament 
tots aquells aspectes que tenen a 
veure amb els docents, els centres i 
la seva organització i gestió, La re
novació de I'escola no és aliena a 
un nou model d'organització i ges
tió deis centres, més descentralit
zat, amb més autonomia, fonamen
tat en I'estabilitat deis equips hu
mans i que es guia i s'incentiva en 
funció de I'avaluació deis seus re
sultats, Fins que no s'abordin amb 
decisió no sera possible fer canvis 
qualitatius importants en les esco
les, ni que la su posada connexió 
amb I'entorn social proper que pre
dica la reforma es pugui realitzar, 

En aquests temps afloren antics 
debats, com la controversia públic
privat o la defensa corporativa d'in
teressos, que poden ser cortines de 
fum amb I'efecte de desviar I'aten
ció o cercar explicacions parcials i 
esbiaixades a problematiques ge
nerals, Cal anar més a fons en les 
analisis i ser més radicals en les 
respostes, Potser caldra anar obrint 
nous camins, que permetin una in
tervenció més comunitaria i social 
de I'escola, i una intervenció més 
educadora deis altres agents so
cials, Cal ni ofegar ni deixar-se ofe
gar per la reforma, mirar més Iluny i 
continuar repensant -col'lectiva
ment- com volem I'escola, 
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La reforma más que una re
novación de la Escuela está 
siendo una reordenación 
del Sistema Educativo, por 
más que es obvio que ha 
introducido novedades pe
dagógicas importantes. El 
complejo proceso de su im
plementación es de difícil 
evaluación cuando todavía 
no se ha cerrado, pero la 
realidad de la práctica do
cente y de la vida de los 
centros demuestra que han 
aparecido numerosas cues
tiones polémicas y contro
vertidas. Si bien es cierto 
que valorar la reforma des
de esta realidad concreta 
puede generar errores, 
también es preciso escu
char la voz de los docentes, 
verdaderos agentes de la 
reforma, y darles más pro
tagonismo para optimitzar
la. En cualquier caso sería 
injusto responsabilizar a la 
reforma de las limitaciones 
del Sistema Educativo y de 
las nuevas necesidades 
que ha de satisfacer. Sin 
debates ni reflexiones pre
vias seguramente estamos 
viviendo cambios importan
tes en la función social de 
la escuela y en el perfil pro
fesional del profesorado. 
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Abstracts 

La Réforme, plus qu'une ré
novation de l'Ecole, suppo
se une réorganisation du 
Systeme Educatif, bien qu'il 
soit évident qu'elle a intro
duit des nouveautés péda
gogiques importantes. Le 
processus complexe de 
son application est difficile 
¿ évaluer, parce qu'il n'est 
pas encore fini; mais la réa
lité de la pratique de /'en
seignement et de la vie des 
centres démontre que des 
questions polémiques et 
controversées ont apparu. 
Encore qu'il est vrai qu'éva
luer la Réforme depuis cet
te réalité concrete peut gé
nérer des erreurs, il est né
cessaire aussi d'écouter la 
voix des enseignants, les 
véritables agents de la Ré
forme et leur donner un role 
primordial afin de /'optimi
ser. En tout cas, il serait in
juste de faire porter la res
ponsabilité ¿ la Réforme 
des limitations du Systeme 
Educatif et des nouvelles 
nécessités qu'il doit satisfai
re. Sans trop de débats ou 
de réflexions préalables 
nous sommes en train d'as
sister, sOrement, él des 
changements importants 
dans la fonction sociale de 
l'Ecole et dans les profils 
professionnels des enseig
nants. 

The educational reform act 
(LOGSE) has meant a sha
ke up of the Education Sys
tem rather than a renewal of 
the Spanish Schoo/s Sys
tem, even though it has led 
to the introduction of far-re
aching pedagogic innova
tions. The complexities en
countered in the implemen
tation of the reform make it 
difficult to evaluate, particu
larly as the process is still 
not complete. Yet, current 
teaching practice and the 
way in which the schools 
are functioning reveal the 
controversy surrounding 
educational reform. While it 
is true that any appraisal of 
the reform that is based on 
these specific instances 
might not be entirely relia
ble, it is clearly necessary 
also to listen to the tea
chers, those responsible for 
its implementation, and to 
give them a greater sayas 
to how the reform can best 
be carried out. Whatever 
the case, it would be unfair 
to hold the LOGSE respon
sible for the limitations of 
the Education System and 
the new needs that it has to 
meet. In short, we are cu
rrently witnessing major 
changes in the social func
tion of our schools and in 
the professional pro file of 
the teaching body. 
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