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     Menys males lleis 
             i més bons mestres

Salvador Cardús i Ros, doctor en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona

Ha acabat sent un lloc comú afirmar
que un dels problemes que té l’ensen-
yament a l’Estat espanyol és el de l’ex-
cessiu canvi de lleis, fet que no per-
metria desenvolupar un treball tran-
quil ni, sobretot, poder avaluar els
resultats d’una normativa o una altra.
Ara mateix, som a l’espera d’una
nova llei, i això sense comptar les que
fa cada govern regional. 

Certament, coincideixo en la idea
que hi ha massa canvis normatius i
que és una insensatesa que cada
govern vulgui deixar la seva petjada
damunt el sistema escolar del país.
Ara bé, potser també s’ha de dir que,
més enllà de les molèsties administra-
tives, aquests intents d’intervenir en
els resultats del sistema escolar, són

pràcticament inútils. D’una banda,
perquè els grans problemes que té
plantejats l’escola no es resolen a base
de canviar les lleis, que ja hem com-
provat que tenen un impacte ben
petit en la seva realitat quotidiana.
De l’altra, perquè els problemes
petits d’organització, tampoc no són
resolts per les grans lleis, i depenen
més de la capacitat de cada escola, de
cada direcció o fins i tot de cada mes-
tre per donar-hi una resposta eficaç.

I és que les dificultats que viu el nos-
tre sistema escolar, les de l’educació
que donem a través de l’escola, tenen
ben poc a veure amb els debats polí-
tics i ideològics i amb les grans alter-
natives pedagògiques que es discutei-
xen en el pla teòric. Tots aquests
debats són legítims, no cal dir-ho, i
pressuposen concepcions del món
diverses, sí. Però cap estudi no pot
demostrar que unes opcions o unes
altres resolguin millor o pitjor els
resultats de l’acció educativa. De
manera que, dit pel broc gros, els can-
vis que proposen els canvis de lleis, o
els canvis de sistemes pedagògics, més
enllà de crear més problemes admi-
nistratius, no serveixen per a res, o
per a ben poc. I, per tant, ni resolen
problemes ni, de fet, tampoc els aca-
ben d’empitjorar. Només serveixen
per fer soroll, crear desconcert i fer
perdre el temps.

En canvi, el món educatiu és ple d’ex-
periències, arreu del món, que mos-

tren que hi ha possibilitats reals de
millorar el funcionament escolar
sense haver de canviar les lleis, o si
més no, assegurant que el sistema no
sigui tan rígid com per no poder apli-
car aquests procediments. I, en gaire-
bé tots els casos, els sistemes de millo-
ra tenen a veure amb el paper del
mestre a l’aula. És a dir, amb la seva
formació —inicial i permanent—,
amb la seva actitud davant dels nois i
noies, amb la seva capacitat d’empa-
tia, amb com exerceix l’autoritat,
entre d’altres. Hi ha bones experièn-
cies que demostren que un bon equip
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de mestres poden convertir una esco-
la atrapada pel fracàs i la desorienta-
ció en una escola que proporcioni
grans oportunitats als seus alumnes.
Hi ha exemples d’entrenament —ara
en diem coaching, que queda més
bé— de mestres dins l’aula per ensen-
yar-los a canviar les males dinàmi-
ques d’aprenentatge. Però, és clar, tot
això no s’aconsegueix per decret ni
amb l’adhesió a grans principis ideo-
lògics o pedagògics. Això demana
posar l’accent en la relació entre mes-
tre i deixeble. I això significa que, vul-
gues o no, som davant d’un ofici en
què allò que preval és la qualitat de
les persones.

Naturalment, podem seguir donant
la culpa de tot als governs. I, és cert,
els governs seguiran donant cops de
pal al vent, pensant que si forcen les
escoles a canviar normatives posaran
remei als problemes. Però, uns i
altres, seguiran perdent el temps. Cal
desideologitzar els debats educatius i
ser capaços de tenir una visió més

pragmàtica, observant allò que fun-
ciona bé per aplicar-ho i eliminant
allò que dóna mals resultats. Si, com
es pot observar empíricament, un
mateix sistema pot donar a un lloc
bons resultats i a un altre lloc, resul-
tats pèssims, per què no n’estudiem
els condicionaments que, més enllà
del sistema, els poden explicar? Si
països amb lleis diferents, horaris,
vacances, ràtios i currículums esco-
lars diferents tenen problemes sem-
blants de fracàs, per què no desco-
brim què tenen en comú per no saber
respondre adequadament als desafia-
ments educatius dels quals són res-
ponsables?

En definitiva, seria millor evitar tants
canvis legislatius. Però encara és més
urgent estudiar críticament quins
són els altres canvis que sí que, més
enllà de les lleis, els reglaments i els
decrets, i també amb independència
de les teories pedagògiques, podrien
fer del nostre sistema educatiu un
model de més qualitat.
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