
Aquest text realitza una aproximació sociológica a J'edu
cació i a l'escola. Les dades que s'utilitzen es refereixen al 
País Valencia i aJ conjunt de !'Estar espanyol, encara que 
també s'inclouen analisis d'altres pa"isos europeus. En cap 
cas el llibre fa afirmacions sobre que ha de ser l' educació, 
com ha de ser !'escala o que han de fer els docents. Única
ment pretén reflectir el que succeeix, posar un espill davant 
de la mirada perduda de l'esco!a zombie. 

Molts estudis han fet esment de la «mort» de !'escala. 
Alguns, per la crisi de la legimitació que s' anuncia des dels 
anys seixanta; d' altres, per la proliferació de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. Ha sobrcviscut l'escola 
als diagnostics de mal averany o més bé es troba en una 
fase zenital del sen desenvolupament, més propia del mite 
caribeny? No sembla un anima en pena, amb poses i ves
rimentes preterites? No deambula amb gest absent, igno
rant allo que esdevé al seu voltant? 

COL·LECCIO 

P!S 

FRANCESC JESÚS HERNÁNDEZ I DOBON 

setlmlg 
• 



L'ESCOLA ZOMBIE 



L'ESCOLA 
ZOMBIE 

FRANCESC J. HERNANDEZ I ÜOBON 

set=mig 



No és permesa la reproducció rotal o parcial d'aquesr llibre, oi la compilació en un siste

ma informaric, oi la traosmissió en qualsevol forma o pee qualsevol micja, ja siga 

elecrronic, mecanic o per fotocopia, per registre o per altres mirjans, ni el préstec, IJo

guer o qualsevol alrra forma de cessi6 de l'ús de l'exemplar, sense el permís prcvi ¡ per 

escrit deis propietaris del copyright. 

Els beneficis de la venda d'aquesr llibre seran cedits a l'Associaci6 per a la Defensa de 

l'Ensenyament Públic i la Reforma de la Logse (www.depren.org). 

© Francesc]. Hernandez i Daban, 2002 

© d'aquesta edici6: 7 i Mig editorial de poesía, s.I. 

Dr. José González, 99 - 46600 Alzira (Valencia) 

E-mail: setimig@infonegocio.com 

Primed in EU - Imprés en la Unió Europea 

ISBN: 84-95779-08-0 

Dcposit legal: V-1489-2002 

l. INTRODUCCIÓ 

Aquest text realitza una aproximació sociologica a l'educació i a l'es

cola. Les dades que s'utilitzen es refereixen al País Valencia i al conjunt de 

l'Estat espanyol, encara que rambé s'inclouen aoalisis d'altres palsos euro

peus. En cap cas el llibre fa afirmacions sobre que ha de ser l'educació, 

com ha de ser l'escola o que han de fer cls docems. Únicameot pretén 

reflectir el que succeeix, posar un espill davant de la mirada perduda de 

l'escola zombie. 
La paraula zomÍJie deriva de l'expressió de la llengua africana kimbun

du n-zombi, que s'utilitzava en els ritus del Carib per a designar una de·i

tat amb forma de serp i, posteriorment, un tipus de fantasma, un cadaver 

a qui el vodú animava. Els zombies o morts vivents han estar popularitzats 

pel cinema des dels anys 30, quan Bela Lugosi va codirigir i interpretar 

White Zombie. Des d'aleshores tora una galería de personatges amb mira

da perduda i bras;os allargats, amb mortalles o vestits tropicals, ha desfi

lar per les pantallcs. 

Molts estudis han fer esment de la «mort>> de l'escola. Alguns, perla 

crisi de legitimació que s'anuncia des dels aoys seixanta; d'altres, per Ja 
proliferacíó de les tccnologies de la ínforrnació i la comunicació. Ha sobre

viscut l'cscola als diagnosrics de mal averany o més bé es troba en una fase 

zenital del scu desenvolupament, més propia del míte caríbeny? No sem

bla un anima en pena, amb poses i vestimentes preterites? No deambula 

amb gest absent, ignorant allo que esdevé al seu voltant? 
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En diversos llocs el socioleg alemany Ulrich Beck ha utilitzat l' ex

pressió «institucions socials zombies» per a referir-se a les que es mance

nen encara que el seu cicle vital baja condos. Resulca aquesta metafora 

idonia pera entendrc l'escola actual? Aquesc és el tema de les pagines que 
segueixen. 
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2. SOBRE LES TEORIES DE L'EDUCACIÓ 

L'apcoximació sociologica a l'educació, a diferencia de les que es po

den realiczar en altres arees de conei.xement, renúncia a formular enun

ciats prescriptius sobre el seu objecte. No tracra d'establir que ha de ser 

l'educació, sinó únicament descriure en que consisteix per a !'estructura 

social, o bé com repercuteix aquesta en aquella. Resulta previsible que el 
lector o la lectora dispose ja d'una certa representació sobre l'assumpte a 

tractar, que considerara tan acceptable com alrres que s'hi puguen adduir. 

Com sintecitza un text de Gimeno Sacristán, que precisament es refereix 

a representacions sobre el tema, 

uns volen educar els seus fills i a ells mateixos per a millorar les seues 

condicions materials de vida; altres consideren l'educació com a valor per a 

una vida més digna; alcres coro a mitja per a evitar la humiliació que va 

suposar per a ells ser analfabecs i ser manipulats; altres entenen que és una 

oporcunicac pera «relacionar-se» amb genrs d'un rang social superior al scu; 

algú la por apreciar com a instrumenc per a mancind re els seus privilegis; 

alrres veuen en ella l'oporrunitat de gaudir del coneixemcnc, del saber; alcres 

la consideren com a instrumenr pera la productivitat economica; algú l'en

rén i la governa per a donar major coherencia social a un país; alrres la veucn 

coro a oporrunitat per a adoctrinar i crear fidels a les scues causes; altres 

aprecien en ella l'instrumcnt per a refermar una identirar cultural deceani

nada, imposar un idioma, difondre mites, visions del món, etc.; alrres l'en-
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cenen com a oportunitat pee a aconseguir toe aixo al maceix temps; pee a 

moles aspirants a professor és l'oportunitat de poder treballar; els especialis

tes del discurs la canearan com si d'una de"itat laica es tractés i fins i toe la 

denigraran pcr crair rant d'ideal. L 

Per a considerar totes aquestes representacions (i alcres més que es 

podcien imaginar) sobre l'educació, o més concretament sobre la seua 

relació ambla societat, hem de procedir a una reducció, logicament criti

cable, i agrupar-les cntorn de rradicions teoriques. Per cradicions reori

ques s'entendra ací conjunts, més o menys homogenis, de reories que es 

formulen al mareix temps en diverses arces de coneixement i presenten un 

innegable «aíre de familia». Les tradicions teoriques tenen compromisos 

ontológicos i epistemologics, a\;O és maneres de definir la realitat i el seu 

coneixement, diferents, la qual cosa freqüentmenr comporta posicions eti

ques també discrepants. Pee aixo, les tradicions ceüriques representen 
maneres d'organitzar les idees o exemples de raonament a seguir, carac

terístiques que es refereixen classicamenr amb els termes «ideología» i 
«paradigma», si bé és preferible ací prescindir d'aquests termes per quant 

són freqüentment emprats de manera confusa o incorrecta. 

Des de !'epoca de la IHuscració a Europa, encara que amb precedents 

clacs en la Baixa Edat Mitjana i en !'epoca del Renaixemenr, dues tradi

cions teoriques pugnen per oferir una explicació definitiva de la relació 

entre l'educació i !'estructura social, les que es denominaran aquí, usant 

obviament adjcctius posteriors, tradició liberal i tradició socialista.2 

Pera la tradició teorica liberal, la representació de l'educació, com la 

de qualsevol altee ambit social, s'estableix sobre la mecafora mercantil: la 

1 J. Gimcno Sacristán: LA edl(ct1ció11 obligatoria: JI( m11ido ed11cati~o y social, Madrid, 

Morata, 2000, p. 20. 
2 Les referencies reoriques al· ludides en aquest llibre es traben ampliamenc desenvo

lupades en Aproxim11Ciom sociologiq11e1 a l'ed11cació i Teoría N'Ítira y ed11cació11, Alzira, 7 i Mig, 

2000 j 2001. 
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legitimació del sistema educatiu descansada en que els individus hi poden 

concórcer lliurement per a valorar els seus capitals «humans». La figura 

literaria que cotrespon a aquesta tradició és el Robinson, el model de la 

persona a'illada que s'esfor\;a pee aconseguir un exic que Ji deparara la seua 

iniciativa i tenacitat, el seu caracter emprenedor. La imarge mercantil, en 

la mesura en que particulacitza a les persones en la seua responsabilitat 

individual, s'adequa perfectament amb les cepresentacions de l'educació 

coro el «curs» que recorre un individu, un rerme etimologicament vincu

lar amb altees, coro ara «Currículum» o «carrera», cambé freqüencs en 

J'ambit educatiu. 
Ara bé, la demostració que invoca la represencació de l'educació a 

partir de la merafora mercantil condueix necessariament a la seua refuta

ció, per quant el cas que es por adduir ho és precisameat en virtut de la 

parcialitac dels beneficis que l' educació proporciona. Dit en altees termes: 

si l'educació es por presentar com una inversió rendible pee a algú oper a 

algun grup social ho és, precisamenr, al preu que no ho siga efectivament 

per a roes. En la tradició teocica liberal subjau, per tanc, la inceressada 

confusió de la pare amb el cor de que ja es mofava Marx en les pagines del 

seu Manifest. 3 

Si s'ha mancingut en peu aquesta explicació, s'han ofert formulacions 

reiterades i, previsiblement, es continuaran adduint és, entre altees coses, 

pecque la manera habitual de contcadir-la suposa, en cert sentir, la seua 

maceixa demostració. Invocar la generalirat com a procedimenc de refu

tació és precisament partir de la mateixa base teorica amb que la tradició 

teorica liberal va assolir el seu exir historie, el triomf del liberalisme en el 

seu combar amb les restriccions economiques precedents. Per aixo, no 

empaHideix davant de l'objecció de que tots no guanyen al mercar educa-

3 «Així com per al burgés la desaparició de la propietat de classe és la <lesaparíció de 

la mateixa producció, la desaparició de la formació de classe és identica a la desaparició de 

la formació en general. La formaci6, La per<lua de la qual lamenta, és pcr a la immensa 

majoria l'ensinistrament per a les maquines.» (ManifeJt de,. komtn1111ÍJtiJchen Partei, Berlín, 

Dictz Verlag, 1980, p. 42). 
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tiu, perque aixo oo significa que tots no hi pugmn fer-ho. Per abco mateix, el 

domioi del mode de producció capitalista no queda erosionar perque els 

ideals de llibertat, igualtat o frateroitat resulten tan remots avui com 

quan van ser invocats per la burgesia per a accedir al poder estatal. 

ApeHar a la desigualcat d'oporcunicats o de condicions inicials, coro ha fer 

la rradició teorica socialista," no soscava, sinó que apunrala la metafora 

mercantil. Més encara quan tal apel-lació, formulada amb el maxim grau 

d'indecerminació, ve a coincidir amb una ontología dels valors, una filo

sofía que presta no pocs serveis a !'aggiornamento de les doctrines religio

ses. 

Pera la rradició teorica socialista, l'educació és un motor pee a acon

seguir la igualtat social.5 Procliu a merafores ferroviaries, la locomotora de 

l'educació i de la cultura ha de guiar el progrés del tren social, la qual cosa 

permetra superar la societat desigualicaria o classista. Cal advertir que la 

imatge introdueix subreptíciamenc un concepte inert del conjunt social, 

necessitat de mobiliczació i de maquinistes, i cambé s'cnfronca a una apo

ría teorica: renúncia d'entrada a invocar una solida línia de crítica contra 

la tradició teorica liberal, la que consisteix a demostrar que, de manera 

4 El secrecari de Política Economica i d'Ocupaci6 del PSOE, Jordi Sevilla, reicerava 

aquesca doctrina, explicant la renovaci6 de l'Esquerra, en el seu arcicle «De q11l 1e trata» 

(El PaÍJ, 4 d'agosc de 2001): «La igualcac és cambé un principi essencial del socialisme que 

avui hcm d'encendre com a garancia que toes ringuen les maceixcs condicions pera poder 

dcscnvolupar al mnxim les seues pocencialitacs personals. A-;o d6na lloc a les polítiques 

rediscribucives i compensadores que, canc des del costar deis imposcs com de la despesa 

pública, iocencen corregir /eJ deJig11a/1atJ en /eJ co11dicio111 inicia/J no derivades de la propia 

acci6 deis individus. [ ... ) Hem d'anar més enlla de la cL.usica igualcac d'oporcunicats cen

trada en l'cducaci6 i donar pas al concepce més ampli d 'igualrat de condicioos perque cor 

aquell que ringa quelcom que aporcar a la sociecar no dcixe de fer-ho per falca de mitjans, 

oriencaci6 o recursos. Cap xiquet ni cap emprenedor han de veure com Ja seua vida, la scua 

idea o el seu projccce fracassen perque no cenen els 111port1 i11ki11/s ntctJJariJ» (subratllac nos

crc). 

5 «La maquina més pocenc• pcr a aixo, segons J. L. Rodríguez Zapatero al Parlamenc 

espanyol, 13-2-2002. 
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esscncial, no tots poden g11anya1' en el «mercar» de l'educació; la tradició so

cialista redueix aquesta evidencia a mera contingencia i passa a argumen

tar en termes prescriptius. 
La demostració que el sistema educatiu poc resultar un factor d'i

gualtat social inclou cambé la seua propia refutació, per quant procedeix 

amb una confusió inversa a l'anterior: la del tot ambla part. L'única gene
ralitac que pot adduir la cradició ceorica socialista com a exemple eman

cipatori és precisament aquella generalitat limitada, l'alfabetització mas

siva anomenada escola de masses, la fundó de la qual fou més aviar la de 

satisfer els requerimencs de la primera i la segona revolució industrial i, 
en qualsevol cas, eixugar la crisi de legitimació que representa el que l'e

ducació no siga de fet un factor igualirari. Ningú no dubta dels beneficis 

que suposa l'alfabecització, i per abco hi ha consens a prendrc els seus per

centarges com a component en els índexs de desenvolupamenc huma, 

pero ningú no confia que la seua generalicat pogués estendre's a tots els 

nivells educatius. La mateixa Declaració Universal de Drets Humans es 

mostra condescendent en aqucst punt.6 1 a l'incevés. La refutació de la tra

dició socialista, a partir de la tan reiterada com anodina apología liberal 

de l'individu abstracte enfront de l'Estat, s'esfor~a tant més inútilmeoc 

per naturalitzar les relacions hiscoriques, coro més ha de dissimular el 

compromís de l'Estat amb les decisions administratives que afavoreixen a 

la classe superior, i per cant més indirectament argumenta a favor de la 

necessaria igualació social. 

6 L'article 26. l de la Declaraci6 Universal de Drets Humaos ofereix tres decermina

cions de 1' «educaci6»: la inscrucció elemencal i fonameocal, la inscrucció cecnica i profes

sional i cls cstudis superiors. Si bé «toca persona té drec a l'cducació», de la primera deter

minació s'afirma que ha de ser «obligatoria»; de la segona, «generalitzada», i de la terce

ra, únicamcnc, que «el seu accés» sera igual, en funció deis merics. El texc literal és: «Toca 

persona cé drec a l'cducació. L'educaci6 ha de ser grntllica, almenys pcl que fa a la ins

crucció elemental i fonamental. La inscrucció elemencal sera obligatoria. La inscrucció cec

nica i professional haura de ser generaliczada; I' accés als escudis superiors sera igual per a 

cocs, en funci6 deis merits respeccius.» Sobre l'cscolastica deis termes inrermedis vegeu el 

capícol seré. 
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Recapitulem. Les dues tradicions teoriques que pugnen en la Mo

dernitat pee explicar l'educació encadenen mútuament les seues de

moscracions i refutacions. A~o planteja a l'argumentació un dilema, d'al

guna manera analeg al que va percebre Kant pera la filosofia burgesa de 

la seua epoca. El filosof prussia pretenia superar dos corrents filosofics 

concraris, el racionalisme i l'empirisime, les demostracions i refutacions 

deis quals cambé s'encadenaven mútuament. La pretesa universalirat de 

la primera, la filosofia racionalista, fundada en la logica deductiva, i la 

su posada necessitac de la segona, la filosofia empirista, avalada pee la rela

ció amb !'experiencia, es tornaven parcicularitac i contingencia tan 

prompce col·lidien les seues pretensions de ciencificitat. Kant, conscient 

que havia de buscar un punt de supon a la seua acgumentació que evicés 

parcir d'un dels coccents enfroncacs, va optar pee assajac una indagació 

sobre les condicions de possibilitac del coneixement ciencífic. El seu «gir 

copernica» consisteix a deduir com hauria de ser el coneixement huma 

perque fora possible allo que reputa com a cert (la macematica euclidiana 

i la física newconiana) i com hauria de ser també perque no es constituís 

com a ciencia allo que resulta terreny d'especulacions sense fi (la metafí

sica dogmacica). La seua ccícica es presenta dones com una «hipotesi apo

díctica», com una suposició necessaria. Seria possible assajar una manio

bra argumental semblant a l'argúcia kantiana per a l'aproximació 

sociologica a l'educació? Aquesta indagació pee les condicions de possibi

licat sera el fil conductor del text següent. 

L'argumenc que s'exposara es poc sintetitzar així: Si la tradició teori

ca liberal ha reicerac la mecafora mercantil aplicada a l'educació és perque, 

d'algnna manera, aquesta ha de representar una oportunitat exclusiva 

d'inversió rendible i cfectivament la representa, almenys per a aquella 

porció social que poddem denominar classe superior. Si la rradició teorica 

socialista ha repetit la met3.fora progressista i !'ideal igualitari és perque, 

en cerc sencic, l'educació gaudeix d'una cena universalitac, l'anomenada 

«escola de masses», que es poc encendre com a segona condició de possi

bilicat, en canc que preserva a l'educació d'una eventual crisi de legicimi

cat que succeís arcan de la primera condició. Dit en altees termes: Perque 
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s'establís la primera condició de possibilicac -la inversió rendiblc- no seria 

prou amb que s'implancés administrativament una segmentació que ope

rés efectes classisces, sinó que es precisaria a m és que fóra normalitzac 

logicamenr el conjunt de paradoxes que s'hi derivarien. Quan aquesres es 

tornessen insuporrables o s'acumulessen les evidencies que els procedi

meots administratius beneficieu la dasse superior, hauria de redoblar-se 

l'esfor~ de normaliczació i buscar recursos pee a eixugar la reaparició cícli

ca de la crisi de legirimació. D'aixo en traccarem. 



3. SOBRE LA CORRELACIÓ ENTRE CLASSES 

1 NIVELLS EDUCATIUS 

En aquest capítol es tracta de posar les primeres premisses en la inda

gació de les condicions de possibilitat de qtte l'educació represente una opor

tunitat exclusiva d'inversió rendible pera la classe superior. Aquesta inda

gació ha de comen~ar, dones, esrablint que efectivament l'educació repre

senta tal oportunitat, tasca que ha de sortejar no poques dificultats. La 

primera és, sens dubte, la mateixa definició de la noció de «classe». 

Es deu al marxisme Ja introducció, no exempra de problemes, del con

cepte de classe en J'analisi social. Marx va prendre de !'Economía Política 

anterior la classificació social en funció dels factors de la producció (la cerra, 

el capital i el treball) i va atribuir a les classes «consciencia i voluntat» en 

el drama historie, convertit en la represencació d'una lluita en la qual la 

reducció a dos conrendents, burgesia i proletariat, anunciava el transit a 

una societat igualitaria. El mateix Marx va introduir severes modificacions 

a aqucst esquema, popularitzat perles reedicions del seu Manifest de 1848, 

tanc en els seus escrits histories, com en la redacció d'allo que considerava 

cstrictament Ja sena obra, on gradualment s'orienta a descripcions del con

flicte no en termes d'agrupacions d'individus, sinó de la pugna entre una 

potencia impersonal (el capital que s'autovalora, el «treball morr») i cls 

portadors de fon;a de treball, del «treball viu», que és «subsumida» per 

aquella potencia. Aquestes correccions a la teoría van ser més prompte 

ignorades perla tradició marxista, la qual va uriliczar ampliament la reduc-
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ció del Manifest en la seua actuació política no exempta de redemptorisme. 

D'alcra banda, la sociologia funcionalista es va aplicar a oferir una aproxi

mació subjectiva de les classes, en el doble sentit de recuperar una teoría 

de l'acció «racional» 1 pera superar el dererminisme marxista i fonamentar 

l'adscripció dels individus a les classes en funció de facrors no objecrius. 

Dones bé, sense necessirat de rercerejar en la qüestió sociologica de les 
dasses, s' encendra ací que la classe social ve determinada pcr la relació 

amb el procés productiu (amb l'aurovaloració del capital, <liria el marxis

me), la qual cosa té a veure, almenys, arnb la posició al mercar de rreball, 
amb les condicions labocals i amb els nivells salarials. 

És possiblc arreplegar evidencies empíriques de que les posicions més 

favorables al mercat de treball, les millors condicions laborals i els volums 

d'ingressos més elevats, és a dir, aquells elements definitoris d'una dasse 

superior, es correlacionen amb la disposició de nivells educatius superiors. 

A la taula 3 .1 es recullen algunes dades sobre posició al merca e de treball 

i condicioos laborals, segons els nivells educatius, referits a la població 

espanyola. Les dues primeres files es refercixen a la caxa d'activitat, és a 

dir, la proporció de persones actives respecte del conjunt de persones en 

edat laboral, i a la taxa d'ocupació, definida ací com la proporció de per

sones ocupades (actives, no aturades) respecte de les persones en edat 

laboral.2 La resta de files recull una serie d'índexs definics en l'cnquesta de 

Qualitat de Vida en el Treball: l'índex de qualitat de vida en el treball, 

l'índex de concidiones de treball, l'índex d'orgull en el treball i l'invers de 
l'índex d'alienació en el treball.3 

1 Que es basa en la sociologia «comprensiva>> de Max Weber, al scu rorn inspirada 

perla reoria de l'acci6 de l'idealisme ftlos0.fic alemany, que li arriba perla polemica encorn 

de les ~ciencies de l'esperir» parrocinada per la dreta hegeliana. 
2 Habitualmenc la raxa d'ocupació es defineix respecce a les persones actives; no obs

raoc, com que les persones amb nivells educarius iaferiors preseoren raxcs d'acrivicar 

menors, el resulcar de calcular les cruces d'ocupació respecte de fes proporcions de persones 
accives emmascara la cendencia global. 

3 Duranc els anys 1999 i 2000 el Minisreri de Treball i Assumptes Socials va elabo

rar l'enquesra de Qualicar de Vida en el Treball que escableix quarre índexs: a) f'índex 
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TAULA 3.1 
Taxes d'activitat i ocupació* i índexs de qttalitat de vida en el treball 

(Població espanyola en edat laboral, 1998 i 2000) 

Total EO El E2 E) 

T. ActiVlr.<t 50,02 18,13 40,69 60,69 

T. Ocupació• 40,93 14,30 34,06 48,52 

l.QualiM 4,85 4,07 4,54 4,78 

1. C .. ondicions 6,06 5,80 5,75 5,9\1 

l.Orgull 6,22 5,70 5,79 6,11\ 

l. inv. J\licnaci6 7,94 7,11 7,51 7,80 

77,19 

65,35 

5,51 

6,60 

6,R9 

8,78 

* Tua d'ocupació sobre població en edat laboral. eO: sense estudis primaris conclo
sos; nl: escudis primaris; E2: estudis secundaris; E3: esrudis rerciaris. 

Fonts: INE: EPA 1998 i MTAS: Er1meil'1 de Calidad de Vida en el Tt·'1bajo 2000. Ed. 

CD, Madrid, MTAS. 

Les dades de l'enquesca de Població Activa (EPA) moscren clarament 

que les proporcions de persones actives i ocupades respecte de la població 

en edat laboral augmenren amb el nivell d'escudis. Als oivells més baixos 

general de qualicac de vida en el creball, en el qual les persones enquescades acorguen una 

qualificació de zero a deu punts sobre la seua ocupació; b) f'índex de condicions de rreball, 

que recuJl opinions sobre diverses qüestions i circumscancies en que es rcalitza el creb:ill, 

com, per exemple, el creball subordinat o no al ritme d'una maquina, el treball en equip, 

fa realirzaci6 de trcbaU noccurn i/o per rorns, el remps de despla'jamenc al lloc de creball, 

l'avocrimeoc de la tasca, l'esfor'j físic, ecc.; e) l'índex d'orgull en el treball té en compre 

variables com ara la utilirat que es croba en el creball, el bcnefici pera la sociecar, f'orgull 

de creballar pera l'empresa i de realiczar f'accivirac concreta, i la identificació amb els pro

blemes de !'empresa; d) l'índcx d"alien:ició al lloc de creball (f'invers deis quals es recull en 

la caula anterior) s'elabora prenent en coasideració f'incerés dels entrevisracs per canviar 

de rreball, l'avorrimenc de la casca, la discracció, el que la tasca no semble atractiva ni inte

ressanr, que no es participe en les decisioas que s"adopren sobre els rasques, que no es per

mera opinar sobre el treball, que els suggeriments no siguen valorats i que es dcsconega 

!'organigrama i cls objecrius de !'empresa. 
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els correspon major inacrivitat, desocupació i, previsiblemenr, precarietat. 

També les dades de l 'Enquesta de Qualitat de Vida ea el Treball perme

cen apreciar valors superiors en els distints índexs (qualitat de vida en el 

treball, condicions de treball, orgull en el rreball i l'invers de l'índex d'a

lienació en el treball) a mesura que s'eleva el nivell d'estudis. 

La mateixa correlació es pot esperar dels nivells salaríais, assumpte al 

qual es poden realirzar diverses aproximacions escadísriques basades en les 

despeses.4 L'Enquesca de Pressuposts Familiars (que sera considerada amb 

més acenci6 més endavanc) esrableix que la despesa familiar és major en 

el cas que el sustentador principal dispose d'un nivell d'esrudis superior. 

També s'aprecia una correlació entre els nivells d'estndis finalirzats i la 

disposició d'un habitatge amb un valor cadastral major, la qua! cosa indi

ca, obviamenr, major poder adquisitiu. Per exemple, l'estudi deis 87 

barris de Valencia, ciutat que compra amb uns 750.000 habiranrs, pre

senta correlacions lineals molt aires entre un indicador socioeconomic 

basar en la mirjana dels valors cadastrals dels habitatges de cada barrí i el 

peccentarge de població major de 24 anys amb estudis rerciaris (0,86) o 

l'invers de la poblaci6 major de 17 únicament amb esrudis primaris 
(0,85).5 

S'han addu:it diversos argumenrs per a justificar la correlació entre 

pertioeoc;a a la classe superior i nivells educatius més elevats. En la rradi

ció tcocica liberal s'argnmenra que aquells individus que van invertir més 

en la seua formació és logic que ocupen llocs més privilegiars en el procés 

productiu i signen remunerats amb salaris més elevars. Nivells cducatius 

4 Segons l'enquesta CHEERS, els sous deis ciculacs universitaris espanyols superen en 

més d'un 50% els deis graduacs en secundaria (Capiral h11ma110, núm. 13, octubre 2001, 

p. 7). 

5 Les dades de la proporció de població amb escudis terciaris o persones majocs de 17 

anys amb estudis primaris en cada barri apareixen en el Padcó Municipal (1996), publicat 

per !'Oficina d'Estad ística de l'Ajuntament de Valencia. El calcul del valor cadascral mitja 

de cada barrí es publica en els Anuacis Estadístics municipals a partir deis cñlculs pcr a 

rccaprnr l'impost de béns immobles. 
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superiors asseoyalarien individus més capac;os pee a ocupar llocs de res

ponsabilirat, convenientment pagats. Fios i roe s'ha postular que la legi

timitat del sistema educariu descansaría prccisamenc a servir pera l'expe

dició d'acrediracions que facilicassco la coorcactació empresarial (credeo

cialisme). 
Siga coro siga, ni el credencialisme ni les teories formulades en la tra

dici6 liberal semblen poder explicar un fer destacar: Només amb una ex

trema violencia els argumeots addu:irs pee a naruralirzar la rclació eotce 

posició de classe i nivell d'estudis (evidenciada anteriorment) poden justi

ficar que aquesta es pretenga projecrar cambé a la següent generació. És 

a dir, cap argumenr que intente justificar la correlació entre posició de 

classe j nivell d'estudis d'una persona sembla valid pera explicar que els 

seus füls o filles ringuen determinada la seua expectativa d'estudi, llevar 

que apeHem als procediments de reproducció de les relacions classistes. 

Aquesta és l'anomalia6 de la tradició liberal. La qüestió no és només que 

cls nivells educatius s'associeo ambla producció de desigualrats, sinó que, 

com veurem, semblen vinculades a la seua t-eproducció. 

Així doocs, esrablida la correlació entre nivells d'esrudis i posició de 

classe, encara és necessari fo.ar dues premisses rués. La primera, que es 

rractara en aquest capítol, consisreix a establir que le.r expectatives de nivel/ 
d'e.rtttdir a aconseg11ir també presenten rm caire classirta. La segona, que la clas

se superior inverteix més en educació. Després d'establir ambdues conclu

sions parcials esrarem en disposició d'extraure la conclusió anunciada: Si 

la dasse superior té majors expectacives que els seus fills i filies aconse

guesquen nivells d'estudis més elevats, i fins i roe aqttests es declaren pre

disposats a fer-ho, i hi inverteix, és perque es donen les condicions perque aques
ta iniciativa resulte rendible. És a dir, no es rracta ranc de determinar fios a 

6 En la seua classica analisi de !'estructura de les revolucions científiques, T. S. Kuhn 

va introduir l'encectada distinció entre enigmes i anomalies. La comunicar científica, 

seguint determinar paradigma, s'apresta a resoldre enigmes; les anomalies viadrien a 

qüestionar el pcopi paradigma. 
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quin punt la correlació entre indicadors de classe superior i niveHs educa
tius més elevats es pot traduir en el fet que aquesrs represemen un faccor 

de la producció d'aquella, quant d'establir de quina manera aquella vin

culació és una base ferma (probablemenr no !'única) sobre la qual la clas

se superior prerén reproduir el seu domini i per a aixo, entre airees coses, 

efectuara una inversió en educació que estima rendible. 

Com era d'esperar, la majoria de les persones alberguen el desig de que 

els seus fills o filies cursen esrudis universitaris. No obstant aixo, les en

quesres mosteen que aquest desig presenta un cert caire classisra. I si ate

nem no el mer desig, sinó a l'expecrativa, ac;o és a la creenc;a d'aconseguir 

efeccivament allo desirjac, la variació deis resultats segons el nivell d'estu

dis (i, per tanr, la classe social) resulta ja més que notable. A la taula 3.2 

s'arreplega l'elaboració de les dades procedents de l'enquesta de Con

dicions de Vida realitzada per l'Institut Valencia d'Estadística en 1995. Les 

files superiors es refereixen al desig que els filis o filies propis cursen esru

dis universitaris; les files inferiors recullen les dades relarives a les expecta

tives. L'última fila recull la distancia entre els desigs i les expectatives, sig
nificarivament majors per als subgrups amb menors nivell d'esrudis. 

Els percentarges de «desig» osciHen entre el 69% en el cas de persones 

analfabetes i el 94% en el de persones amb estudis universiraris de segon 

cicle. Com aconsellava P. Bourdieu, cambé cal prestar atenció a la distribu

ció de les resposces «ns/ne»: cal advertir que els majors índexs de persones 

indiferents o que no saben o no contesten es donen enrre les persones sense 

estudis primaris condosos. La diferencia en les expectatives és major que la 

del desig. OsciHa entre el 86% de les persones amb estudis universitaris de 

segon cicle i el 16% de les persones de les persones analfabetes. Pera aquest 

grup, la diferencia entre el desig i !'expectativa és superior al 50% i es 

redueix a un 7% pera les persones amb una llicenciatura universitaria. 

Cal advertir de la notable desconfianc;a que manifesta la caula ante

rior. Moltes persones no esperen rebre del sistema educatiu allo que dcsit

jarien. La diferencia entre el desig i !'expectativa practicament arriba al 

30% per al conjunt de la població, proporció que s'incrementa en el cas 

2.2 

deis grups amb menors nivells educacius que es corresponen, com varo 

veure anteriorment, amb la classe inferior. 

TAULA 3.2 

Diferencia entre desigs i expectatives sobt-e la possibilitat ql(e els fi/ls 
ifilles realitzen estl(dis universitaris 

"/"0111/ HO.I EO.Z EO.J BI EZ liJ.I 

Dimcnsiñ ! ()() 3,58 11 ,06 11,74 17,37 47,34 5,11 

(Dt.tiA) Dni!J11 q11t rÍ! .rt111 fil/s vagm o hn¡.tn anal '1 la univrrsilal?. .. 

•) Sí.molt 60,25 43,43 4<1,10 60,07 68,89 60,83 64,.19 

h) Sí 26,06 26,21 29,90 25,34 21,RO 26,77 29,71 

•) + b) 86,31 69,63 7<1,00 85,40 90,69 87,60 93,90 

e) lnducrent 4,54 9,15 9,(H 5,13 4,04 3,83 0,91 

ns/ ne 9,15 2 1,21 16,96 9,47 5.27 8,58 5,20 

(F..xputaliva) Crr11 q11r elr .UJIJ ji/Is potlrm1 a11ar a la 1mivtrsitat? 

Contesten 73,14 39,67 42,76 54,67 74,92 84,36 85,21 

a) Sí, segur 23,99 13,54 15.86 18,37 21,85 22,93 37,91 

h) Sí, pero ... 33,29 2,45 14,70 31,32 35,28 36,18 34,76 

•) + b) 57,28 15,99 30,56 49,69 57,12 59,11 72,67 

e) ln<egur 19,58 14,41 14,20 18,96 21,45 21,44 14,74 

d) Improbable 4,82 14,90 10,78 6,92 5,28 3,78 3,80 

e) Dificil 3,7 1 18,14 18 .• 68 6,73 3,78 1,52 1,01 

ns/ne 14,61 36,55 25,78 17,71 12,37 14,15 7,78 

DifcrCncia 29,02 53,64 43,44 35,71 33,57 28,49 21,23 

BJ.Z 

3,81 

71,68 

22,SR 

94,27 

1.36 

4,.H 

86,12 

54,19 

32,37 

86,56 

6,98 

0,00 

0,00 

6,46 

7,7 1 

E0.1: persones analfabcces; ll0.2: persones sense cscudis p rimaris; E0.3: persones 
sense cscudis primaris finaliczars; E3.l: persones amb estudis universitaris de primer cicle; 
ll3 .2: persones amb escudis universicaris de segon o tercer cicle. Dimmsió: escimació de la 
grandaria de cada subgrup; Desig: sí, mole: sí, ho considere molr desitjable; sí: sí, ho con
sidere de si cjable; indiferent: m 'és indiferenc. Expectativa: JÍ, segril': sí, segur; sí, pero ... : sí, pero 
només sisón boas escudiants; inseg11r: no escic segur; improbable: ho veig poc p robable; difl
cil: ho considere mole difícil. Font: Insticuc Valencia Estadística: Enq11esta de Co11dicions de 
Vida 1995, Valencia, Generalicac Valenciana, 1996, p. 73. 
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Els resultats de les enquesres realitzades pee l'Institut Nacional de 

Qualitat i Avaluació (INCE) referides al conjunt de la població espanyola 

vénen a coincidir amb les dades analitzades anteriorment, a proposit de 

les expectatives de la dasse superior. Com por comprovar-se a les taules 

3.3 i 3.4, els nivells d'escudis més elevats deis pares i de les mares, que 

correlacionen amb una posició de classe superior, tenen majors expectati

ves sobre el nivell d'esrudi que aconseguiran els fills i aquests ho cenen 

assumic cambé a una edat nocablement primerenca. La taula 3.3 recull els 
resulrats d'una enquesra a pares i mares, desagregars segons el seu nivell 

d'estudis i l'edat dels seus fills i filles. La taula 3.4 presenta cls resultats 

d'una enquesta als fills i filies , desagregats segons el nivell d'estudis deis 
seus pares i mares i la seua edar. 

A cap instancia preocupada per la Qualirat i l'Avaluació educativa 

semblen trobar en excés escandalosos els resultats anceriors. Cal advertir, 

per citar només un deis molts exemples que es poden deduir de les rau

les, que, en el grup dels pares i mares sense estudis de fills i filles de dotze 

anys (amb toca l'Educació Secundaria per davant!), ja el 66,6% declara no 

tenir expectatives que arriben a cursar I'educació superior. En el cas de 

progenitors amb estudis superiors, menys d'un 2% declara no tenir e.x

pectatives que els fills i filies concloguen els seus estudis universitaris. La 
desproporció encre un grup i un altre és aclaparadora. Un altee exemple: 

en el cas dels pares i mares de fills i filies de 16 anys, una edat proxima a 

l'ingrés a la universitat, només un 46,2% deis pares i mares sense estudis 

té expectatives que els seus filis o filies aconseguesquen els estudis supe

riors, percentatge que es duplica fins a arribar al 94,8% en el cas de pares 

o mares universitaris. No s'hauria d'incloure com a indicador de la 

Qualitat d'un sistema educatiu el que fora rapa~ de generac expectatives 

d'estudis pee als xiquets o les xiquetes amb absoluta independencia deis 

nivells d'estudis que van poder aconseguir els seus pares o mares o de la 

seua situació economica? 

Cal advertir, i aquesta també és una conclusió notable de les raules 

anteriors, que les expcctatives manifestades pels xiquets i xiquetes vénen 

a coincidir prou amb les expressades pels seus pares i mares, marcades, 
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T AULA 3.3 

Expectatives del nivel! maxim d'estttdis que tenen els pares, respecte 
del seu propi nivel/ d'estudis (en percentatges horitzontals) 

E1t11di1 pnrt1 Edttt al1111111t1 Est. obli_r_oloris Drl/xillm1/ o FP Esl11dis ten.imis 
1!0. l i 1!0.2 8 rutys 20,2 36,2 43,6 

12 iWY• 21,5 44,9 33,7 

14 anys 27,8 43,3 28,9 

16 any• 4,6 49,2 46,2 

r.0.3 j íll 8 mys 4,2 24,2 71,6 

12 :i.nys 4,5 32,7 62,8 

14 anys 8,5 38,'I 53,1 

16 anys 1,8 35,1 63,2 

1!2 8 anys 0,2 5,1 94,7 

12 anys 0 ,6 10,6 88,8 

14 •nys 1,4 18,6 RO,O 

16 anys 0,4 15,6 84,0 

B.l 8 ;mys o.o 0,5 99,5 

12anys 0,5 1,4 98,1 

14 anys 0,2 -1,5 85,3 

16 anys 0,2 5,0 94,R 

com hem vist, pel caire classista. Fins i toe, la mateixa distribució de la 

columna «sense opinió» presenta valors superiors pera cada edat en el cas 

deis fills i les fil ies de progenitors amb menors nivells educatius. Els fills i 

fil.les de persones amb escudis superiors, siruació que correlacionava amb 

una classe snperior referida a una posició més favorable en el procés pro

ductiu, contesten amb major determinació i presenten expectatives supe

riors. Per exemple, només un 80% dels xiquets i xiquetes de 14 anys amb 

progenitors sense estudis té una opinió formada i d'ells, només un de cada 

quatre té expecrativa de cursar estudis superiors; en el cas de filis i filles 
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de progenirors universitaris, la proporci6 d'aquells que no contesten es 

redueix a una tercera pact i la d'aquclls que esperen arribar a la universi

cac es triplica respecte dels descedents de persones sense estudis (més 

endavant es comentara com aquestes expectatives estan correlacionades 
amb el rendiment). 

TAULA 3.4 
Expectatives del nivell maxim d'estudis q11e tenen els fil/J, respecte 
del nivel/ d'estttdi.r deis se11s paf'CJ (en percentatges horitzontals) 

E1111rlis fU1rt~ P.dnla/11nmes Sensr(lf:¡i11ió Esl11dü ob/io11/01is Ralxil!tml o FP EJt11di.t ttrrimis 
1!0.1i1!0.2 l2anys 47,1 31,I 6,8 15,0 

Hanys 19,9 3.5,4 22,9 2 1,8 

16 anys 12,3 17,0 37,4 33,., 

E0.3 i ¡:;¡ 12 anys 45,6 11,3 7). 35,9 

14anp 12,8 19,7 23,2 44,3 

16 1t11ys 7,6 6,3 35,7 50,4 

!!2 12 anys 39,9 5,9 6,7 47,5 

14 •nys 9,6 9,5 18,9 62,1 

16 anys 5,3 2,9 24,6 67). 

ll3 12 anys 30,5 4,4 3,2 61,9 

14 mys 7,0 3,l 6,9 83,0 

16 anys 5,0 1,2 8,.5 85,3 

Fonr: INCE: Sistema estatal de iudicadom de la ed11cació11 2000 Madrid MEC 2000 
pp. 155-156. • • ' ' 

L'Enquesta de Condicions de Vida de 1995 realitzada per la Gene

ralicat Valenciana, esrnentada anteriorrnenc, recull una interessant qi.ies

ció sobre si la prolongació dels estudis dels joves es considera una inversió 

o bé una despesa, ja siga pee a adquirir cultura o determinada per la deso

cupació juvenil. L'elaboració dels rcsultats s'ofereix a les taules 3.5 i 3.6, 

on es concempla la relació amb l'accivicac i els nivells d'escudis. 

2.6 

Dimcnsió 

lnversiú 

Culrut-a 

Ncccssitat 

ns/ne 

TAULA 3.5 

El Jet q1te e/J }oves estudien molts anys és sobretot ... (1) 

País Valencia, 1995 

Total Ai1i11s Ompats Desomt>. (1) Deroc11p. (2) 
100,0% 54,7% 42,1% 3,0% 9,6% 

44,9% 46,0% 48,0% 41,5% 38,8% 

21,2"!. 21,4% 21,5% 17,2% 21,9% 

29,8% 29,8% Z7,5% 37,8% 37,2% 

4,1% 2,9% 3,0% 3,6% 2,1% 

111ac1ú1s 
45,3% 

43,6% 

21,0% 

29,8% 

5,7'Y• 

Desomp. (1): Desocupars que busquen la primera ocupació; Desomp. (2): Desocupats 

que han rreballac anceriormenc; Inversió: una inversió per al futur; C11/t11m: una forma 

d'adquirir cultura; Necesritat: una necessicac, perqL1e no hi ha treball pcr als joves. 

Dimensió 

Jnversió 

Cultura 

Necessitat 

ns/ ne 

TAULA 3.6 

El Jet que els }oves estudien molts anys és sobretot... (ll) 

País Valencia, 1995 
Total r,0.1 E0.2 E0.3 lit E2 E).1 

100,0% 3,6% 11,1% 11,7% 17,4% 47,3% 5,1% 

44,9% 29,6% 41,7"/o 40,8% 46,9% 45,0% 58,4% 

21,2% 13,8% 18,0% 22,6% 21,0% 23,1% 13,3% 

29,8% 41,4% 33,0% 32,6% 28,9% 29,0% 24,7% 

4,1% 15,2% 7,4°/o 4,0% 3,3% 2,9% 3,6% 

Pone: Enq11esta de Condicio11s de Vida, pp. 73 i 77. 

llJ.2 
3,8% 

53,8% 

20,8% 

21,2% 

4,2o/u 

En el cas de la relacíó amb l'accivitat, es manifcsta la pauta ja indica

da anteriormenc: els ocupats, seguits dds accius, són els subgrups que 

s'inclinen més a considerar l'estudi dutant molts anys de la joventut una 

inversió. Les persones desocupades ofereixeo percentatges més elevats en 

l'opció «necessitat», i són, significativameot, els acuracs que busquen una 
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primera ocupaci6, en bona mesura joves que han abandonar recentment 

el sisrema educatiu, aquells que menys s'inclinen a pensar que la llarga 

escolarització és un mitja per a aconseguir cultura. En el cas de la taula 

3.6, on els resultats es detallen segons el nivell d 'esru<lis de la persona 

enquesrada, es pot comprovar com a la resposra «inversió» s'inclinen les 

persones amb estudis superiors, que dupliquen el perceoratge de les per

sones analfabetes. Són aquestes, junr ambla resta de subgrups sense estu

dis primaris, els subgrups que ofereixen un percenratge major en la res

posta «necessirat». 

Ara bé, cap planrejar la qüestió de si aquestes expectarives, que 

segons les enquestes tenen un dar caire classista, realmenr es compleixen. 

Les dades disponibles s'han d'incerprerar precisament en aquest sentit. En 

el curs 2000/2001, la Universitar de Valencia comprava 50.102 esru

diants. El nombre deis que tenien progenitors amb estudis universitaris 

era de 12.165 (el pare) i 8. 741 (la mare).7 Com pot donar-se el casque un 

esrudiant ringa pare i mare arnb estudis superiors, podem establir que la 

probabilirat que un esrudiant universitari tinga un progenitor (pare o 

mare) amb estudis superiors oscil-la entre 24,28% i 4 1,72% (segons es 

considere la quanritat majar o la suma d'ambdues). Aquesr percentatge 

s'ha de comparar amb la proporció de població valenciana amb escudis 

universicaris, consideranr logicament els estrats d 'edat que poden corres

pondre als progenitors deis estudiants universitaris. Segons l'EPA, només 

el 7 ,25% de la població valenciana majar de 45 anys disposa d'esrudis 

superiors, pee la qual cosa la probabilitat que una persona ringa progeni

cors amb una ciculació universitaria és enrre 3,3 i 5,7 vegades superior per 

als esrudiancs universitaris que pcr al conjunt de la població. 1 aixo, pre

nent com a referencia cor l'alumnat universirari. Si fem servir les dades de 

carrercs tradicionalment prescigioses, l'exercici de les quals esca custodiar 

pcr coHegis professionals, com ara Medicina, Farmacia o Drec, els per-

7 Les dades sobre escudis deis pares i les mares poden consultar-se en la web de la 

Universirat de Valencia, www.uv.es. 
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ccntatges de progenitors universiraris són molt més elevacs. En les Fa

cultacs esmentades, els progenirors universiraris osciHen (scgons cooside

rem el pares o la suma de pares i mares) entre el 47,11% i el 83,74% 

(Medicina), el 40,94 % i el 71,90% (Farmacia), i el 29,58% i el 49,29% 

(Dret), la qual cosa suposa una probabilirat equivalcnt d 'cntte 6,5 i 11,5 

(Medicina), 5,6 i 9,9 (Farmacia) i 4,0 i 6,8 (Dret) vegades superior a la de 

la població valenciana en general. També en una proporció notable, uns 

2/3 del total, el nivell d 'estudis de la parella sol ser el superior en el cas de 

les persones universitaries.s 

8 Segons l'enquesta CHEERS, cit. Capital humano, núm. 14, novembre 2001, p. 6. 
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4. SOBRE LA INVERSIÓ EDUCATIVA DE LA 

CLASSE SUPERIOR 

Recapitulem breument l'argumentació. En el capírol segon es reduien 

les explicacions habituals sobre la relació entre educació i esrructura social 

a dues tradicions teoriques, la Liberal i Ja socialista. Davanc del mutu enca

denament de Jes seues demostracions i refutacions s'optava per realíczar 

una indagació sobre les condicions de possibilicat d'aquelles representa

cions («transcendental», en el sentit kan tia). En el cas de la noció mer

cantil de l'educació, difosa per Ja tradició liberal, és clac que la seua con

dició de possibilitat és que represente una oportunitat d'inversió rcndible 

pera la classe superior (més endavanc es prosseguira l'argument sobre la 

coodició de possibiücat de la represencació de la tradició teocica socialis

ta). S'ha ofert una definició habitual de classe, relacionada amb el procés 

productiu, i s'ha constatar la correlació entre aquella i cls nivells educa

tius aconseguirs. També s'ha mostrar com les expectatives es corresponcn 

ambla classe i el niveil educaciu, i que les expeccacives semblen complír

se si atencm a les proporcions de progenicors universicaris. Ara bé, perque 

es produesca una inversió no cal només que es disposc d'una cerca expec

tativa raonablc; cal que, coherenrment, hom gaste diners (s'hi «invertes

ca»). En aquest capírol es tracta de veure com les dasscs socials, que es 

corresponen amb niveils educatius i amb cxpeccarives respecte als estudis 

de fills i filies diferents, gasten o inverceixen porcions distintes de les seues 
rendes en ensenyament. 
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De manera coherenr amb allo que s'ha declarar, les llars amb ingressos 

superiors o aquells en que el susrentador principal disposa d'estudis supe

riors dediquen una porció major (en termes absoluts i relatius) del seu pres

supost familiar al capítol edncatin. L'Enqnesta Contínna de Pressuposts 

Familiars, que elabora l'lnstitut Nacional d'Estadística (INE), és clara res

pecte d'aixo, com es pot apreciar a la taula 4.1. En ella es recull la despesa 

total (ja convertida a euros) de les llars i de les persones (columnes a !'es

querra), en general, segons el nivell d'estudis del sustentador principal de la 

llar i segons els ingressos moneraris nets mensuals cegulacs de la llar. La 

cohunna indicada ambla llerra A presenta un índex elaborar a partir d'atri

buir el valor 100 a la roitjana general. Així, pot veure's que la despesa per 

persona mitjana osciHa entre el 83% i el 169%, segons els grups educatius, 

i entre el 68% i el 203% atenent a les agrupacions d'ingressos. La colum

na següent (la B) recuil la dada del percentarge del pressuposr familiar dedi

car al capítol d'ensenyament (no s'inclouen altres béns culrurals, coro ara 

cinema o reaue), tal com el proporciona l'INE. A la columna següent (C) 

es calcula la quantitar monetaria que el percentatge representa respecte de 

les despeses totals de la llar i, finalment, a la cohunna de la dreta (la D) es 

presenta un nou índex, atribuint el valor 100 a la mitjana de despesa per 

llar en educació. Coro s'hi por veure, la despesa pee llar en ensenyament 

osciHa entre el 36% i el 344% de la mitjana per al cas dels oivells educa

tius, i entre el 15% i el 669% per als nivells d'ingressos monecaris. 

La conclusió que cal extraure de l'observació de les distintes columnes 

és clara: A nivells d'ingressos i d'estudis superiors, és a dir, a una classe 

superior, li correspon una majar inversió en educació, no sols en termes 

absoluts (columna C), sinó cambé en termes relatins, tant respecte al con

juot de capítols del pressupost (columna B), com eo establir la compara

ció amb els diferents subgrups (columna D). Per posar alguns exemples 

que el lector o la lectora podra completar. Mentre la mitjana de «despe

sa» en educació en aquelles Ilars on el sustentador principal és una perso

na sense escudis o amb estudis primaris representa el 0 ,7% del conjunr del 

pressupost familiar, en aquelles llars on el susteotador principal va con

clourc esrudis de llicenciatura o doctorar la porció es fa roés de quatre 
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TAULA4.l 

Percentatge que 1·epresenta el gmp de despeses d'ensenyament sobre 
el conjunt de despeses del pressupost familiar 

l>espcsa w/d/ (wm) A n e 
'l'• dospt1a m despua (mJPI} 
t1t.1t.l!J:mlt1tt 

/lar Pennnll 

Miljnna espanyola 17.473,11.1 5.398,89 100,00 1,51 263,85 

Nivel! d'estudis del sus~n12doc pti11cipal 

EOi El 13.804,65 4A82,95 83,03 0,7 96,63 

E2.1 18.052,00 5.051,51 93,57 1,5 270,78 

1!2.2 21.487,99 6.362,92 11 7,86 1,9 408,27 

t:2.3 21.649,66 6.382,75 118,22 1,7 368,().1 

f,1.1 25.265,95 7.804,1 4 144,55 2,8 707,45 

R3.2 i F.3.3 30.272,98 9.132,98 169,16 3 908,19 

1 ngtcssos monct:uls nets mensuales regulars de la llar 

í'in~ n 390,66 6.688,06 3.709,45 68,71 0,6 40,13 

390,66" 781,32 10.892,74 4.030,1') 7-1,65 0,6 65,36 

781,32 a 1.171,97 16.286,23 4.787,06 88,67 1,1 179,15 

1.171,98a 1.562,63 20.757,76 5.675,96 105,13 1,-1 2')(),61 

1.562,64 a 1.953,29 24.360,22 6.491,53 120,24 1,7 414,12 

1.953,30. 2.343,95 28.566,11 7.243,40 134,16 2,2 628,45 

2.343,95 a 3. 906,58 34.552,19 8750,14 162,07 2,9 1.002,Ul 

Més de 3.906,58 46.482,28 11011,1-1 203,95 3,8 1.766,33 

D 

100,00 

36,62 

lü2,62 

154,73 

139,49 

268,12 

344,20 

15,21 

24,77 

67,90 

110,14 

156,95 

238,18 

379,76 

669,43 

E2.1: Educaci6 Secundaria de primer cicle; E2.2: Educació secundaria de scgon cicle; 
E2.3 Escudis superiors, no universitaris. E3.1: Escudis supcriors de primer cicle; E3.2: 
Escudis supcriors de segon cicle. E3.3: Escudis superiors de cercer cicle A: rclació respecte 
de la micjana (mitjana espanyola persona = 100,00); B: % de despesa en cnscnyament; 
C: equivalencia en euros del percencatge B; D: relaci6 respecte de la mitjana d'ensenya
menc (mitjana espanyola llar = 100,00). Font: IN E: Enmesta Co11ti1111a tk Prm1p11estoJ 
Familiares. Ut1Se 1997. Primeros m ultados 1998, Madrid, INE, 1998, caulcs A. 7, A.11 , 
A.19 i A.21. 
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vegades majar (el 3%), i el que per a aquells suposava una mitjana de 

menys de 100 euros mensuals pee llar (aproximadament un ter~ de la mit

jana) pee als altres suposa més de 900, practicament deu vegades més. En 

el cas de la fila corresponent al nivell d'ingressos menor (inferior a 390,66 

euros), la proporció dedicada al capítol d'ensenyament en el pressupost 

representa un 0,6, % la qual cosa equiva a uns 40 euros al mes pee llar; a 

les llars amb ingressos mensuals mitjans regulars superiors a 3 .906,58 

euros, el percentatge es multiplica per més de sis (3,8), la qual cosa repre

senta uns 1.766,33 euros com a mitjana per llar i mes, és a die una pro

porció 44 vegades superior respecte del grup inferior. També les famílies 

que arriben a final de mes «amb molta facilitat» dediquen una part major 

del seu pressupost (el 2,64%) al capítol d'ensenyament que aquelles altees 

que arriben a final de mes «amb molta dificultat» (l'l,22%), les quals, 

logicament, manegen pressuposts menors. L 

1 Dades del 4r trimeme de 1999, disponibles en la web de l'INE. 
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5. SOBRE LA DOBLE XARXA: EDUCACIÓ UNIVERSITÁRIA/ 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

L'argumentació prccedent ha mostrar de manera plausible que la 

classe superior inverteix en educació, a~o és, alberga expectatives majors 

respecte que els seus fills i filies aconseguesquen estudis universitaris i hi 

dedica porcions majors, tant en termes absoluts coro relatius, dels seus 

pressuposts familiars a aquest fi. Si aquest és el cas, podem deduir que el 

sistema educatiu estaca disposat de manera tal que produesca la rendibi

lirat esperada; en cas contrari hauríem de suposar que la classe superior 

s'equivoca en el destí que assigna a un volum considerable de diners, la 

qual cosa no sembla excessivament probable. 

Perque el sistema educatiu proporcione una oportunitat d'inversió 

rendible a la classe superior hauria d'estar disposat, com efectivament ho 

esta, segons una doble divisió: dues «xarxes» i dues «titularirars». Dues 

«xarxes» per quant l'accés als estudis universitaris no podria ser general, 

amb la qual cosa es precisaria un itinerari alternatiu, la formació profes

sional; dues «titularitats», ja que farien falta centres de titularitat privada 

on puga realitzar-se la inversió rendible. La doble xarxa universitat/for

mació professional, i la doble titulació, centres públics/centres privats, són 

dues condicions necessaries per a operar 1' efccte dassista indica t. Cal 

advertir que perque es realitze la inversió rendible de la classe superior 

calen ambdues condicions operant conjuntament, ja que no hi hauria 

inversió rendible si n 'hi hagués una única xarxa (l' «escola única)>) o si l' e-
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ducació fora adminis trada per l'Estat de manera gratui'ta (la «escola. públi

ca»). La reivindicació de l' «escola única i pública» dorm avui el son deis 

justos. 

El sistema educatiu apareix segmentar en quatre parts, la logica de les 

quals és tan distinta que pogués semblar un abús terminologic englobar

les sota una única denominació. No deixa de resultar sorprenent que els 

debats sobre comprensivitat o segregació es refcresquen al marc de les · 

unitats o els centres, obviauc que tot el sistema apareix doblement escin

dir, fins al punt que docenes o discents poden circular per dues de les 

seucs parts sense tenir cap relació amb les altres dues. Cal adverrir que la 

doble escissió es mostra com una característica inalterada per toces les 

reformes educatives deis últims tres segles. Pins i roe durant el govern 

socialista es va regular per mitja de llei organica la duplicitar de xarxes (en 

p romulgar-se la LRU, 1983) i es va sancionar la doble titularirat (amb la 

LODE, 1985), abaos de procedir a una ordenació general del sistema edu

catiu, ja, logicament , doblement limitada (la LOGSE, 1990). El govem 

conservador ha maoringut la mateixa orientació, ratiftcant la duplicitat de 

xarxes (LOU, 2001 i Llei e.le FP, en tramitació) i, com veurem, augmen

tar els concerts am b l'educació privada. 

En aquest capítol i el següent s'analitzara aquesta doble segmentació, 

c.ledicant-se aquest a comentar la presencia de la doble xarxa: universi

tat/formació professional, i el següent a la doble titularitat, escala p(1bli

ca/privada. 

En primer lloc, cal assenyalar la fortalesa de la represencació social 

que estableix la d istinció eutre la formació universitaria i la pcofessional, 

i que, coro ja ha estar assenyalat, ha estar refermada e.les del restabliment 

de la democracia amb successives lleis organiques (la LRU i la LOU, d'una 

banda, i la LOGSE, les seues eventuals reformes i la, en tramitació, Llei 

de Pormació Professional, per una altra banda). Les raons que en definiti

va es poden adduir per a justificar teoricament tal distinció són basica

ment dues: l' «autonomía» de les universitats i el fet que s'hi vincule la 

docencia amb la «ÍnvestigaciÓ». Ambdues raons apel-len a una cons

teHació ceorica forjada cap a la fi del s. xvm i comen~amenrs del s. XIX, 

en els debats ceorics que van acompanyar a l'establiment de la U niversitat 

de Berlín i, com s'explicara en el capítol seré, podem encendre que han 

entrar en crisi en !'epoca actual. En la mesura que les raons teoriques 

invocades s'erosionen, queda al descoberc el fonament classista de la dis

tinció: la relació entre l'educació superior i Ja «llicencia» per a exercir pro

fessions relacionades amb posicions de predomini social, convenientment 

custodiades per coH egis professionals. La doble xarxa es distingeix, per 

aixo, pel g rau de seguretat/inseguretat que proporciona al seu alumnat i 

les expectatives que encoratja sobre el seu futur. El campus universitari és 

una marriu protectora, amb itineraris establirs, el contrari del territori de 

la formació professiooal, que s'esqueixa en una pluralicar de segments 

gcneralment desarciculats. 

Suposem una escolarització plena fins als 16 anys. Que succeeix des

prés de rravessar el llindar de l'obligatoriecar? Aquesta qüestió podem res

pondre-la de dues maneres, amb una aproximació, per dir-ho així, quali

tativa .i amb una altra de quantitativa. 

J oaquim Casal, tot elaborant recerques realitzades al GRET (Grup de 

Recerca Educació i Treball, de l'Institut de Ciencies de l'Educació de la 

Universirat Autonoma de Barcelona), ha teoritzat les modalitats basiques 

de transició socioprofessional. Aquestes serien: 

la) Trajcct~ies d'exit precOf. Les c.lescriuren joves amb expectatives alces 

de carrera professiooal o d'exit, la qua! cosa generalment pressuposa opcions 

de prolongació de la formació academica amb resulrats positius o, en el seu 

defecte, l'opció per a una iusecció professionaJ susceptible de millares gra

duals a partir de la formació contínua i/o la promoció interna rapida. 

2a) Trajcctories obrct'f!J. Les prefiguren generalment els joves orientats 

cap a la «cultura» del treball manual i poc qualificat. Pressuposen la dcfi.

nici6 d 'un horitzó social molt limitar pel que fa a la formació reglada i a 

una professionalització «a peu d'obra», més en funció de les ofertes d'o

cupació existcnts que no d'opc.ions personal d'elecció professional. 
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3a) Trajectories d1ddrcripci6 familiar. Aquesta rrajectoria, poc importanr 

en termes de qnantitat, respon a una part important del sistema produc

tiu espanyol: les empreses o exploracions familiars, tant del sector agrico

laramader com del comer1; al detall, la venda ambulant i tallers de repa

ració i serveis. 

4r) Trajectories d'aproximaci6 successiva. Es tracta d 'una modalitat defi

nida per alces expectatives de millora social i professional (carreres pro

fessionals principalment) en un context on les opcions a prendre resulten 

confuses o difícils i on el marge d'error és més bé alt. 

5é) Trajeaories de precarietat. La inserció professional en la precarietar 

esta definida per un irinerari de resultats escassament positius i constrnctius 

respecte al mercar de treball: situacions de desocupacions iatermitenrs, 

rotació laboral forra i subocupació són tres caracrerístiques dominants. 

6é) Traject(Jries de bloqtteig o en desestr11ct11ració. Identifiquen itineraris 

d'inserció que anuncien situacions teals o molt proximes de bloqueig en 

la construcció de la rransició professional i l' emancipació familiar. Gene

ralment les expectatives de posicionament social de partida ja resulten ser 

baixes i les trajectories de formació escolar curtes, erratiques i amb cerri

ficació negativa.1 

Des d'una perspectiva quanricativa, el poc més de mig milió de joves 

valencians que renen entre 16 i 24 anys es distribueix aproximadamenr 

així: 

a) Als 18 o 19 anys, una guarra part de la població ingressara a la uoi

vecsitat, on es mantindra en general uns quarre o cinc anys. Segons les 

dades del curs 1996-1997, publicades pee l'Institut Nacional de Qualirat 

i Avaluació (INCE) l'any 2000, la població valenciana matriculada a la 

universitat corresponia al 18,4% de les persones de 18 anys; el _26,4% de 

les de 19 anys; el 29,3% de les de 20 anys; el 28,5% de les de 21 anys; 

1 J. Casal: «Modalidades de transición socioprofesional y precarización del empleo», 

en Cachón (ed.):}1111t11t11des, mercados de trabajo y políticas de empleo, Alzira, Germania, 1999, 

pp. 151-180. 

el 26,9% de les de 22 anys i el 20,6% de les de 23 anys. Aquestes dadcs 

vénen a coincidir amb les de l'EPA. Segons els resultats de l'últim tri

mestre de 2001, el 24,7% de les persones entre 16 i 24 anys disposava 

d'estudis mitjans (excepte formació professional reglada) conclosos, i una 

bona pare d'aquestes (el 74,3%) es consideraven inaccives, sicuació en que 

caben aquelles persones que escan cursanc escudis superiors. 

b) Una alcea part de la població es manté als centres educatius no uni

versitaris. Scgons les dades de J'INCE, es tracta d'una proporció rapida

ment minvant (si la comparem amb J'estada universitaria). Les proporcions 

entre els 16 i els 24 anys són respectivament: 76,1%, 67,3%, 4 1,2%, 

25,1%, 17,4%, 11,2%, 7,1%, 3,9% i 2,1%. Les dades de l'EPA propor

cionen una «foto fix:a» d'aquest grup:2 el 38% deis esrudianrs amb escudis 

primaris i el 23,1% deis estudiants amb formació professional consten com 

«inactius», en bona part pecque s'integren coma estudiants en els distints 

nivells de la formació professional reglada o bé en altres iniciatives deriva

des de la diversificació curricular o de la formació ocupacional (la formació 

destinada a persones desocupades). En conjunt, ambdós gcups suposarien 

un 23,8% del total de les persones compreses entre els 16 i els 24 anys. 

e) Una altra part de la població entre 16 i 24 anys escaria desocupa

da: ingressaria al mercar laboral, pero no aconsiguiria rreball. La «foto 

foca» de !'EPA, corresponent a l'últim trimestre de J'any 2001, permetria 

estimar que aquest g rup representa aprox.imadament un 11 % d'aquella 

franja d'edac, la qua! cosa equiva a poc més de 55 .000 persones, menys 

d'una tercera part de les quals hauria disposat d'una oporcunitat en la for

mació ocupacional.3 

2 S'uciliczara la imarge de la «foto foca» per quant !'EPA no permec registrar la pce

carierat de l'ocupaci6 juvenil, on s'altemen amb gran freqüencia l'escudi (inaccivitac) amb 

!'entrada al mercar laboral (activitat), i les concraccacions cemporals o a ccmps parcial, així 

com les diverses modaliracs d'hibridació de l'estudi i el treball. 

3 Aquestes esrimacions es basen en extrapolacions a partir de les dades següents. Per 

al grup d'edac de 16 a 24 aays, !'EPA estima una població de 518 mil persones i una tai<a 

de desocupació de 20,4% sobre una tai<a d'accivitac de 53,6%. Duranc 1999, l'alumnac 
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d) Finalment, segons l'EPA, poc més del 40% de la població entre els 

16 i els 24 anys es trobaria ocupada amb els generosos criteris de l'es

mentada enquesta,4 la qual cosa suposaria unes 220.000 persones. Menys 

d'una sisena part d'aquest grup accediria a cursos de formació contínua a 

les empreses finarn;ats perla Fundació pera la Formació Contínua (FOR
CEM).5 

Ara bé, la «foto foca» de l'EPA resulta prou «moguda», almenys per 

a les 3/4 parts de la població de 16 a 24 anys que no accedeixen a estudis 

universiraris (els anteriors grups b, e i cÍ). D'una banda, el transir entre el 

sistema de formació professional reglada, la desocupació (i la possibilitat 

de formació ocupacional) i la contractació laboral (i la possibilitat de for

mació contínua) se succeeix de manera accelerada, sense que s'haja im

plantar encara un Sistema Nacional de Qualificacions que permeta esta

blir les equivalencies entre els diversos subsistemes de la formació profes

sional (la reglada, !'ocupacional i la contínua) ni els procediments per a 

certificar l' experiencia laboral aconseguida. 

Així, bona part de la joventut deambula entre una oferta formativa 

totalment desarticulada (composta deis cursos d'Educació Secundaria els , 
ensenyaments de regim específic, els Programes de Garantia Social, de 

divers tipus, com ara programes d'iniciació professional, de formació-ocu-

de la formació ocupacional al País Valencia va ser de 38.907 persones. Del conjunt estatal 

de l'alumnat, 232.787 persones, 96.349 eren mcnors de 24 anys (MTAS: A1111ario de Es

tadísticas Laborales y de Ammos Sociales 1999, Madrid, MTAS, s.d., pp. 471 i 473). 
4 Durant la setmana de referencia, les persones han tingur un treball per compre alié 

o han exercit una acrivicar per compre propi. En aquesta definició s'indouen les persona 

que, per diversos motius, es troben absents del seu treball. Cal observar que la «foto fixa» 

no informa sobre la precarierat de la relació contractual. 
5 Aquestes estimacions es basen en cxtrapolacions a parcir de les dades següents. 

L'EPA estima una truca d'ocupació peral grup d'edat de 16 a 24 anys de 42,7%. En la 

convocatoria de FORCEM de l'any 2000 van participar 141.563 persones en plans de for

mació contínua amb el centre de treball al País Valencia, de les quals 22.999 eren menors 

de 26 anys (FORCEM: Memoria de activi"4d~s 2000, Madrid, FORCEM, 2001, p. 101). 
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pació, tallers professionals i programes per a alumnat amb necessitats 

educatives especials, que poden impartir els centres de Secundaría, les en

titars locals, entitats sense anim de lucre o ONG, els Cicles Formatius de 

Grau Mitja i de Grau Superior, els cursos impartits als Centres de For

mació de Persones Adultes o altrcs centres on realitzar cursos preparato

ris per a accedir als Cides Formatius, cursos de Formació Ocupacional, 

amb Escales-Taller i Casas d'Ofici, cursos de Formació Contínua, amb 

plans d'empresa, sectorials o intersectorials, o permisos individuals de for

mació, cursos de centres privats al marge dels subsistcmes de formació 

professional i de vegades no presencials, etc.), al mateix temps que esta

bleix conrractes generalment de duració temporal i en bona mesura en 

empreses de treball temporal (ETT). 

La precarietat de l'accés al treball és doble: d'una banda, les vies són 

en bona mesura informaJs; d'una altra banda, les contractacions són gene

ralment temporals. Vegem dades sobre aquestes dues característiques. 

L'Enquesra de Conjuntura Laboral, que realitza el Ministeri de Tre

ball, investiga les mesures que adoptarien les empreses davant d'un even

tual augment de la demanda.Pera les empreses ubicades al País Valencia, 

en el 69,8% deis casos es decantarien per una nova contractació; en la 

resta optarien per eixugar l'augment de la demanda per mitja de millares 

en la capacitar productiva, inversions en equips, augment de la subcon

tractació a altres empreses, etc. Respecte a la possibilitat d'una nova con

tractació, el 15,4% optaria per un contracte indefinit i el 54,4% per un 

contracte temporal, percentatge que se sima cinc punts per damunt de la 

mitjana estatal i més de deu sobre el de les empreses de Madrid o el País 

Base. Segons la mateixa Enquesta, les vies per a cobrir una demanda, és 

a dir, procedir a una contractació encara que fóra temporal serien, prou 

variades: relacions personals (27,2%), sol-licituds directes als trcballadors 

(24,8%), oficines d'ocupació (20,6%), anuncis en premsa (9,5%), promo

ció interna (5,8%), cmpreses de selecció de personal (5,8%), empreses de 

treball temporal (4,4%) i contingent pera estrangers (0,4%). Cal obser

var que aquesta díversitat es projecta sobre la joventut com a indctermi

nació: que fer? Conrear les relacions? Acudir al SERVEF? Consultar la 
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premsa? Remerre currícnlums? Visitar les ETT? 1 tot abco en una mena 

de sénia de la pcecacietat, perque al que es pot aspirar en la majoria dels 

casos, com ja apuntava l'Enquesta, és a un contcacte temporal. 

En 1999 la desocupació registrada a les oficines de l'INEM de tot 

l'Estat, entre les persones de 16 a 24 anys, va disminuir en 72.800 perso

nes respecte de les xifres de l'any anterior. En les matebces oficines es van 

registrar durant 1999 ni més ni menys que 4. 703.636 contractes pee a les 

persones d'aquelles edars (la qua! cosa representaria una proporció de gai

rebé 65 conrracres pee cada persona descomptada del registre estatal de 

desocupats). Les xifres del País Valencia mosteen el matebc predomini de 

la concraccació tempocal6 i una notable activitat de les ETT entre les per

sones de 16 a 24 anys.7 

Cal advertir que, a diferencia de l'alumnat universitari, per al qual la 

relació amb el creball esta perfectament determinada, per mirja de credics 

«practics», practiques professionals en empresa (practicums), cambé de 

masters, diplomes de postgrau i cursos <l 'espccialització, fundacions espe

cialitzades, beques específiques i contractes en practiques, pera una majo

ria de joves entre 16 i 24 la seua formació és un encadenament de situa

cions laborals precaries i cursos heterogenis, la vinculació del quals amb 

el tceball es realirza per mirja de fórmules que no cenen establida cap 

6 Duranr l'any 1999, l'INEM va registrar 1.290.779 conrracres al País Valencia, deis 

quals oomés 136.354 van ser de duració indefinida, i d 'aquesrs únicamenc 19.053 (és a 

dir, l'l,47%) va ser un concracre indefinit ordinari (la resca van ser concractcs acollirs al 

fomenr de la concraccació indefinida o concractes a temps parcial) (MTAS: A1lflario de 

EJ1adísticas Laborales y de As1mtos Sociales 1999, pp. 238 i 239). Duranr 1999 la desocupa

ció registrada va descendir en unes 238.000 persones en el conjunt de l'Estat, disminució 

que va ser possible g racies a 13.235.327 concracces registrats per l'INEM duranc aquel! 

any, 4.703.636 deis quafs es van efectuar amb persones entre 16 i 24 anys (ibid., pp. 208 
i ss., i 217 i ss.). 

7 En 1999, es van registrar 166.286 contractes de posada a disposició en ETT ubi

cades al País Valencia. Del tocnl de 1.892.284 contracccs registrats en l'INEM pcr ETT en 

aquell aoy, el 51,5% corresponia a persones de 16 a 24 anys (MTAS: An11ario dt EJtadlsticas 

Laborales y de Am111os Sociales 1999, pp. 359-360). 
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equiparació (formaci6 en centres de treball, tallers d'inserci6, contractes 

pee a la focmació, etc.) i que corresponen a subsistcmes la integració deis 

quals encara no s'ha produ'it. 

Com repercureix Ja doble xarxa en l'ensenyament obligatori? La doble 

xarxa suposa una doble expectativa, que, coro s'ha mosrrat en el capícol 

3, es pot constatar en els estudianrs de l'ensenyament obligacori de mane

ra ben primerenca i amb un caire classísta dar, que determina !'actitud a 

!'aula. El socioleg alemany Ulrich Beck ho expressa així: 

Els itineraris instruccius orientats a la professió, quan el seu futur pro

fessional es torna més fose, modifiquen essencialrnent el seu sentir, fins i tot 

encara que es mantinguen igual els seus continguts curriculars. A.i.xo pot 

romandre ocult per a1s planificadors i investigadors de l'educació, en el gran 

sac de les «d.iscrcpancies enrre formació i ocupació», i fins i tot pot roman

dre arnagat pee als docenes (a cavall entre la titulació i el rreball), pei·o no pel' 

a la joventttt que més tard, en deixar el sistema educariu, rroba les portes tan

cades del sistema d'ocupació, la qual cosa anticipa de manera auroconscient 

menrre esta en la insrrucció. Pero aixo vol die que per la frrupcí6 externa del 

mercal de treba/l s6n danyats o destrttifs els fonaments del sentit, de cal'acter imma

nentrMnt formatiu, B de la inst111cci6 arnb 1-eferencia oc11pacio11a/. El furur professio

nal anticipat i (encara) no exisrent, ésa d.ir una «variable irreal», efectua una 

modificació radical de la situació en el sistema educatiu. Les persones joves 

romanen més temps a J'escola, i trien freqüentment una formació comple

mentaria pera evirar la desocupaci6. No obstant aixo, com més temps roma

nen a J'escola, rnés els sembla la instrucció una perdua de remps, en relació 

a la seua aspiració immanent a un futur professional. Tal vegada alguns 

redescobriran el seu desig d'educació. En cant que dispositius insricucionals,9 

les escoles resulten instaHacions pera la conservació, «sales d'espera», que ja 

11 Liceralment: die bild1mgsimmane11tt Sin11gnmdlagt. 

9 Es cradueix per «desig» i «dispositius» els termes alemaoys «ltppetit» i .u111wg1nen1-.., 

que cambé es podcieo craslladar com «gana» i «arreglament». 
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no püden realitzar la tasca que tencn atribuida d'una qualificació professio

nal. Com correspon a abco, l'autoritat deis professors es danya, i els plans 

d'ensenyament i els contingucs curriculars, orientars professionalment, re

llisquen cap a la irrealitat.10 

Com assenyala el rext, la doble xarxa es trasllada com a anricipació al 

si de l'escola obligatoria, decerminanr comportaments diferenciats, que 

l'escola sanciona precisament complint les expectatives. És un cas meridia 

de profecia que s'acompleix en ella mateixa, o millor, de dues profecies, 

cadascuna de les quals s'encasta en una xarxa distinta. 

La Sociologia de l'Educació ha elaborar un amplí repertori d'estudis 

í conceptes per a comprendre com es realitza precisament aquest encase 

entre les anticipacions i els comportamencs que els «disposítius insticu

cionals» sancionen de mode distint. Paul Willis va realitzar un classic 

estudi etnograficll sobre l'adaptació deis «col-legues» a la precarietat 

que anticipen i que els porta a desplegar una «cultura» hostil als estu

diants docils (ear'o/es, perla manera de concluir al bestiar boví, amb ane

lles a les orelles) i als treballs inteHeccuals <penp11shing). Phillip Brown 

va afegir als dos «mares de referencia» descríes per Willis, l 'abandó (get

ting out) i el progrés (getting on), un altre: el manteniment (getting 'in'). 

Passar amb el mínim esfor\; és un aprenencatge central del currículum 

ocult. Diversos estndis 12 han completar aquestes classificacions í han 

mostrar les estrategies de resistencia que despleguen els alumnes i les 

alumnes (més endavam s'afegeíxen més comentaris que consideren la 
perspectiva de genere). 

10 Ulrich Beck: Risikogese/lschaft. A11f dem \Pég ti11e a11dere Moderne, Frankfurt, 

Suhrkamp, 1986, p. 238. 
11 Leaming ro Labwtr: How 111orki11g-drm kids get worki11g-class jobs, Nova York, Co

lumbia Universicy Press; Wescmead, Saxon House, 1977, 3a ed., 1979, ceimpr. Gower 

Publishing Co., 1980 i ss., trad. cast., Madrid, Akal, 1988. 
12 Sobre les ceories de la Nova Sociologia de l'Educació, vegeu Rafael Feíto Alonso: 

Los retos de la escolaridad obligatoria, Barcelona, Ariel, 2000. 
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Ara bé, no es por contemplar l'aucocomplimenr de les profecíes úni

cameut des de la perspectiva de l'alumnar. Cal advertir que el professo

rat «procedeíx» de la «xarxa universitaria» i no precisa per a exercir el seu 

treball d'un particular coneíxement de la precarietat laboral i formativa 

on restara la majoria de l'alumnat en traspassar el llindar de l'obligato

riecat. El docent, diplomat o llicenciar universirari, només excepcíonal

ment coneixera el repercori de modaJitacs contractuals a les que es veura 

abocar el seu alumnat i, en menor mesura encara, les modalitats forma

tives que podra seguir i que al docent lí resulten totalment alienes , com 

ara la formació ocupacioual, la contínua, en empreses privades, la for

macíó desregulada, etc. Tampoc l'Administració Educativa no és la 

menys indicada per a exigir aquest coneixement als seus docents, ja que 
ella mateíxa és incapa~ de frenar els efectes perversos que sobre l'educa

ció cenen les decisions de l' Administració Laboral: proliferació de moda

liracs contratuals, 13 empreses de rreball temporal, irregularitars i fraus en 

la contractació, etc. 

Dins d'aquest panorama, sovinteja la naturalització de les relacions 

docenes. L'alumnat que anticipa la precarietat laboral i formativa que li 
espera, i per al qual manca de sentir immanent (segons l'expressió de 

Beck) l'aprenenratge que li pot proporcionar el centre educatiu, sera tit

llat, logicament amb raó, de «desmotivar» o «insubmís», i sera apoca poc 

apartar de qualsevol possibilitat d'íntegrar-se a la xarxa universitaria per 

toca una bareria de proves «objectives», que poden condoure en una 

13 En redactar aquestes línies, les modalicats contraccuals passibles són: contracte 

indefinir ordinari, contracce inicial per al foment de la contractació indefinida, contracce 

de conversió de contraccació temporal per al fomenr de la concraccació indefinida, con

cracre indefinit a cemps parcial, contracte d'o bra o servei, conrracce d'eventuals pcr cir

cumstancies de la producció, contracte d'interinicat, contracte en practiques, contracte de 

formació, contracte temporal per a minusvhlids, contracce de substitució per jubilació als 

64 anys, contracte temporal a temps parcial, concracte de disposició d'Empreses de Tieball 

Temporal i contractes de regims especials (arcisces, servei domestic, meccantils, etc.). 
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«revalida» a la qual el president del Govero atribueix, impavid, un carac

ter motivador. 14 Al capírol 7é tocnarem sobre el sistema «avaluatiu». 

Abans de condoure el capítol cal recollir un tema plantejat anterior
ment: la perspectiva de genere sobre la doble xarxa: educació universita

ria/formació professioaal. Les dades globals oferides anteriormeat sobre 

població activa, ocupada o aturada, presenten notables diferencies quan 

s'efectua la distiació enrre homes i dones. Així, en la franja d'edat de 16-

24 anys, segons les dadcs de I'EPA citades, la taxa d'activitat dels homes 

és de 59,5%, meatre que la de les dones és de 48,1 %. La raxa d'ocupaci6 

(sobre el conjunt de la població) deis homes és del 50, 1 % i la de les dones 

és del 35,8%, la qual cosa es cotrespon amb taxes de desocupació (sobre 

població activa) del 15,7% pee als homes i del 25,6% pera les dones. La 

major inactivitat de les dones es podría relacionar amb una major presen

cia en el sistema educaciu reglar (ja que els estudíants són inactius a efec

tes de l'EPA). Ara bé, aquesta major presencia de les dones presenta una 

distribució que ve a reproduir els estereotips sexistes. Les dades ea resul
ten més que significatives. 

En el cas deis estudis de formació professional, les dones es concen

tren en aquelles especialitars que responen a orientacioas tradicioaalmeat 

sexistes. Així, encara que la presencia de les dones suposa un notable aug

meat ea els últims aays (un 83% ea elperíode 1986/87-1995/96), es con

centren a les branques administrativa i comercial i sanitaria (amb, respec

tivament, el 65,7% i el 17,3% de les estudiants en el curs de referencia 
' 1995/96), és a die, la formació corresponent als esrereotips de la secreta-

ria i la infermera. La proporció de dones era superior a la mitjana i a l' a

lumaat masculí en les especialitats de llar (99,0%), perruqueria i estecica 

(91,5%), moda i coafecció (64,6%), química (62,8%) i textil (48,3%). 

En el cas deis estudis universitaris, les dones es concentren en carre

res curtes i poc prestigiosés, o les relatives a ocupacions relacionades amb 

14 Intervenció al Parlament com a resposta a la pregunta del diputar Rodríguez 
Zapatero, ja esmentada, de 13-2-2002. 

els estereotips vigeats. Resulten significacius els percearatges de dones en 

les distiates universitats, en les diferenrs facultats i escoles, i en les titula

cions que aquestes ofereixen. Alguns exemples, presos de la matriculació 

de la Uaiversitat de Valencia en el curs 2000/2001, resulten clars. La mit

jana de dones estudiaat al campus de Burjassot, on es troben les Facultats 

de CC. Biologiqucs, Farmacia, Física, Marematiques i Química, és del 
57,4%, menor que la mitjana del conjunt de la Universitat, del 64,4%. 

No obstant aixo, ea aquell campus, la llicenciatura de Farmacia arriba al 
75,8% de dones, mentre que l'Enginyeria Electronica o l'Enginyeria 

Tecnica de Telecomuaicacions, ambdues de la Faculrat de Física, desccn

deixen al 12,2% i al 14,2%, respectivameat. Ea aquest mateix centre, la 

diplomatura d'Óprica i Optomerria recull un 69,4% de dones estudiants, 

increment que es consolida ea altees titulacions que es poden associar amb 

l'estereotip de la infermera. Així predominen les dones en Fisioterapia i, 

ampliameat, en Infermeria (85,5%). Relacionats amb els estereotips assis

tencials i la feminitzaci6 de la docencia, es poden recoHir altres dades. Ea 

la Facultar de Filosofia i Ciencies de l'Educació, les dones resulten míno

riraríes en Filosofia (48,3%) i majoritaríes en Pedagogía (86,6%) i 

Educació Social (86,9%). També superen ampliament la mitjana en la 

Facultar de Psicología, la titulació de Logopedia, la qua! registra un 

93, 1 % de dones en el seu alumaat. Ea les diferents especialitats de 

Magisteri predominen les estudiants, amb percentatges que arriben al 

95,3% (Educació Infantil) i el 94,1 % (Educació Especial), excepte en 

Educació Física (47 ,5%). Altees percentatges no dcixen de resultar cambé 

significatius. Així, ea la Facultat d'Economia presenta un percentatge 

inferior a la mitjana la proporció de dones en la Llicencíarura d'Economia 

(50,7%), pero ampliameat superior ea la de Turisme (82,3%). Ea la 
Facultat de Geografia i Historia, mentre aquestes titnlacions presenten 

percentatgcs de dones inferiors a la mirjana, amb el 38,4% i el 47 ,3%, 

respecrivament, és superior en Historia de l'Arc (75,0%). En la .Pacultat 

de Filologia, rores les titulacions presenten percenratges de dones estu

diaats superiors a la mitjaaa, excepte Corounicació Audiovisual, lleugera

meat menor. 
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Pel que fa als subsistemes de formació profcssional no reglada, és adir, 

la formació ocupacional i la formació concínua, les dades disponibles per

metrien reiterar les conclusions anceriors. Respecte a la formació ocupacio

nal, les dades de 1999 mostren que la proporció de dones entre l'alumnar 

menor de 25 anys (56,7%) és lleugeramenc superior a la porció de dones 

entre les persones desocupades de 16 a 24 anys (56,6%).15 En el cas de la 

formació contínua, les dones participaors menors de 26 anys en programes 

financ;ats pee FORCEM en la convocatoria de l'any 2000 (el 26, 1 %) supe

ren el percentatge de dones ocupades segons l'EPA (el 20,5%). Ara bé, 

l'analisi de la distribució de les categories professionals i de les arees fun

cionals dels participancs en els programes financ;ats de formació contínua 

mostea que les dones es troben per sota de Ja seua mitjana general (40,8%) 

en el cas de l'epígraf «directius» (29,3%), «comandaments imermedis» 

(24,3%) i «tecnics» (36,5%); i per damunt dels capítols «trebaJJadors qua

lificats» i «no qualificats» (43,1% i 46,6%). Respecte de les arees funcio

nals, la presencia de les dones resulta superior en administració (56,1%) i 

comercial (48,0%), i menor en direcció, manteniment i producció (33, 1 %, 
19,4% i 35,8%, tespectivamenc).16 

Recapirulanc, la doble xarxa estudis universitaris/formació professio

nal opera un efecte classista i sexista. La diferencia d'itineraris entre la 

minoria que accedeix a la universitat i la majoria que deambula per terri

roris de precarietat formativa i laboral, opera sobre el sistema d'ensenya

ment obligatori, soscavant pee a bona pare de l'alumnat el fonament de 

sencit. Les anticipacions de l'alumnat s'acompleixen, amb el concurs de 

docents que ignoren estructuralment l'escenari de precarietat en que 

haura de romandre la majoria del seu alumnat i, sobrecot, d'una Ad-

l5 Les xifres de J"EPA i els regisrces del MTAS són: 61.008 dones respecce de 107.449 

persones formades; 425,5 milers de dones desocupades respecre a 751,5 milers de perso

nes en desocup:ici6 (MTAS: A11uario dt Es1adíJtica.1 Labora!tJ y áe AJ11nlo1 SocialtJ, pp. 479 i 

86-88). 

l6 El.'lboraci6 de les dades recollides en FORCEM: Memoria de actividades 2000, p. 7 6. 

ministració Educativa que sembla incapac; d'alterar els facrors que la 

determinen, fins i tot aquells que cenen el seu origen en disposicions esta

tals. Si aixo és així, ésa dir, si la majoria de l'alumnat que cursa ensenya

menr obligatori té una perspecriva de precarietat laboral i formativa, no 

plantejacia un risc pera les expectatives de la classe superior? com fer que, 

esquivant la insegucetat, la invccsió educativa que cealirza en les seues 

filies i els seus fills resulte cendiblc? La respos tes a aquesres qüestions 

incrodueixcn la segona condició de possibilirar, la duplicitat de titulari

tats, pública i privada, que travessa el sistema educatiu. 
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6. SOBRE LA DOBLE TITULARCTAT: ESCOLA PÚBLICA/ 

ESCOLA PRCVADA 

En parlar d'escola privada es deixen de costar un bon nombre d'em

preses formadores de cicularirat privada: centres que imparteixen cursos 

de formació ocupacional o contínua, academies privades d'ensenyaments 

no reglats, autoescoles, ere. Resultaria difícil cartografiar tot el «sector» 

economic de l'ensenyament privar, encara que més endavant s'oferita una 

aproximació a les condicions laborals imperants. Per ara, comen)arem 

amb l'escola privada, ª)º és, amb els centres docents de titularitat priva
da que imparteixen els ensenyaments reglats no universiracis: Educació 

Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria i Postobligatoria. 

A la taula 6 .1. es mostea la proporció d'ensenyament privar en els dis

tinrs nivells del sistema educatiu, arenent a la quantitat d'alumnat esco

larirzar. S'ofereixen les dades corresponents al curs 1995/1996 i al curs 

2000/2001, amb la qua! cosa es por establir una primera aproximació a 

l'efecre d'uo quinquenni de política educativa del Partir Popular al País 
Valencia. 

La taula, que intenta visualiczar l'exrensió del sistema determinar pee 

la LOGSE, per aixo la peculiar alincació de les files, permet apreciar l'in

crement de !'escala privada i fins i toe de la porció d'alumnar escolaritzat 

en centres concerrats. 
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TAULA 6.1 
Propon:i6 d'ensenyament privat en els diversos nivel/1 educatim 

País Valencia, cursos 1995/1996 i 2000/2001 

e"" 199.s/19116 Ci1rs 2000/2001 
nit•ll tJÚlll/1/(1/ e.prfruda edol t.pni'l1tl11 llÍlflNl/41/ 11it'tU 

0, I 

~ 

Preescolar 78.0-18 21!,2% 4, 5 33,1% (77,3%) 113.987 Infantil 

EGlli 6, 7 

Pcimñrta 423.~ 32,4% (91,5%) '8T 33,5'Yt(92,5%) 255.671 Primaria 

LOGS!l r--¡o,-¡¡ 

12, 13 3-1,8.Y. (92,W•) 198.334 &-cunditria 

llUP, COU 14, 15 Obligatñria 

FI', Modnls 219.26 1 23,9% (64,1%) 16, 17 22,0% (55,7%) 117.608 l'ostobligat. 

720.813 29,4% (75,2%) Total 31,8% (85,6%) 61!5.610 

Fonc: Elaboraci6 a parcir d'IVE: Amtari &tadístic de la Com1111itat Valenciana 1996 
(curs 1995/1996) i web de l'IVE (curs 2000/2001). Entre parencesi la proporció d'alum
nac en cencres concerrars. 

En el cas de l'Educació Infantil, l'escola privada ha passat d'escolarit
zar 22.038 xiquets i xiqueces en Preescolar de 4-5 anys i Educació Infantil 

(LOGSE) de 3-5 anys, en el curs 1996/1997, a escolaritzar 37 .799 xiquets 
i xiqueces, un 77 ,3% deis quaJs en unitacs de cenrres concertats, un incre
ment superior al 70% de !'oferta en el nivell que representa un avan~ pec
cenrual de l'escoJa privada d'nns cinc punes sobre el cota!. Les dades sobre 

alurnnac escolaritzat a la ciutat de Valencia evidencien la concentració de 

l'escola privada a les graos ciutats. A la capital, l'alurnnat d'Educació 
Infantil escolarirzat en centres privats suposava el 52,6% del total: gaire
bé 20 punes per darnunt de la mitjana del País Valencia 

En el cas de l'Educació Primaria, l'escola privada registra percentat
ges lleugeramenr superiors als de l'Educació Infantil, encara que el com-

ponenr concercat és molt superior. Es por apreciar un lleugcr augment 

respecte de les xifres del curs 1995/1996, relatives aquestes aJ conjuot de 
la EGB i els cursos que ja cornen~aven a implantar-se de la Primaria segons 

la LOGSE. Tarnbé, corn en el cas anterior, es constara la concenrració urba
na. El percenratge d'alumnat d'Educació Primaria escolarirzac en escoles 
privades a la capital va ser, en el curs 2000/2001, del 58,2% del total: 25 

punes sobre la mitjana global. 
En el cas de J'Edncació Secundaria Obligaroria (ESO), el percentarge 

d'alumnar en centres privats arriba al rnaxim del 34,8%, cambé amb la 

major porció d'alumnat en centres concertats, el 92,5%. A la ciutat de 
Valencia, la proporció també és la major en aquest nivell, el 59,6%. Cal 
advertir que aquest percentatge és superior al que tenia l'escola privada 

en quaJsevol deis nivells precedents que cenen relació arnb !'ESO de la 

LOGSE, ja que la EGB presentava en el curs 1995/1996 un percenratge 
d'alurnnat en escola privada del 34,5% en el seu conjunt (inclocnt-hi la 
Primaria), la Formació Professional, FPl i FP2, prescntava un pcrcenrat

ge del 27,1%, mentre que el BUP i COU descendia al 23,1%. 
En el cas de l'Educació Secundaria Postobligatoria el percentatge d'a

lumnat en centres privats se situa en el 22,0%, una proporció no allun

yada del 23, 1% deis estudis de BUP i COU en el curs 1995/1996, quan 
J'oferra privada dels moduls formatius a penes aconseguia el 2,2% del 
total. El descens del percenrarge de parcicipació de la iniciativa privada en 

els nivells superiors cambé es reflectei.x en la distribució de l' escola priva
da a la ciurat de Valencia, que se sima en el 33,6%. És logic que la «ini
ciativa» privada se concentre en els nivells inferiors, ja que són els que cxi

geixen inversions menors de capital. 

En conjunt, en el període comprés entre els cursos 1995/1996 i 
2000/2001, J'escola privada passa del 29,4% al 31,8% (i aconsegueix el 
52,4% a la ciutat de Valencia), un augment que no resulta trivial si ate

nem a tres fets : que l'augment representa la inversió d'una llarga tenden
cia, que es realitza al mig d'una rninva global de l'alumuat i que aug
menta la porció concertada de l'escola privada. Al País Valencia, a princi

pis de la decada deis anys seranea, un 38,5% de l'alumnat esrudiava en 
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centres privars, percentatge que va augmentar fins a un 42% en el curs 

1977 / 1978. Les construccions escolars afavorides pels governs socialistes 

i una cerra estrategia de consolidació del sector, una «divisió pactada», va 

produir una minva de la porció privada que va resultar perceptible des de 

micjans deis anys vuitanta.1 Ai.xí, al País Valencia, l'escola privada minva 

fins al 35,8% en el curs 1982/1983, el 33,5% en el curs 1986/1987 i 

menys del 30%, com hem vist, cap al final del govern socialista. En segon 

lloc, el volum d'alumnar compres en els nivells educatius analitzats minva 

en 35.203 xiquets i xiqueres; ara bé, aquesta disminució afecta a l'escola 

pública, que disminueix en una quantitat encara major el seu alumnat; 

exactamenr, 41.592 alumnes; mentre que l'escola privada aconsegueix 

augmentar el saldo en 6.389 alumnes. A més, en tercer lloc, s'opera un 

despla~ament d'alumnac de la privada no concertada a la privada concer

tada (o millor dit, una requalificació de centres i unitats), que augmenta 

respecte del curs anterior esmentat en 27.442 persones. Aquest augmenr 

suposa un increment del percentatge de participació de l'educació con

cerrada en el conjunr de l'escola privada del 75,2% del curs 1995/1996 al 

85,6% del curs 2000/2001. Es manté un 14,4% de privada no concerta

da, una escola d'elit que en el curs esmentar va escolarirzar a 31.435 

alumnes. 

L'escola privada garanreix la inversió rendible que realirza la classe 

superior en ensenyament. Al preu de mitjans macerials o activicats com

plemencaries, els pares compren exir social per als seus fills i filies, rode

jats d' un bon ambient. Perque l'escola privada venga la seua mercaderia 

(segurecac, no educació) ha de proporcionar aquells dos elements (pagar 

un preu que permera la discinció i aconseguir un entorn que proporcione 

seguretat de promoció) de manera conjunta i exclusiva. L'escola privada 

necessica que l'escola pública es manringa com el lloc de la g ratwtat i de 

la insegurecar, i afirmar la relació entre ambdues caraccerístiques, de la 

1 Carlos Lerena: «Sobre el pluralismo educarivo como esrrnrcgia de conservación» 

(1984), en Lereoa (ed.): F.dpcación y Sociología t11 &pa1ia, Madrid, Akal, 1986, pp. 226-261. 
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mareixa manera que accenrua el vincle entre la disrinció i l'Cxit, entre la 

inversió i la promoció. De nou l'esmentada Enq11esta de Condicions de Vida 
(1995) proporciona una informació valuosa sobre aquest assumpre. 

L'Enquesta formula una serie de preg uutes sobre «coses que caracce

rirzen a l'escola pública i a l'escola privada» . Identifica determinades 

«coses» i demana de la persona enquescada que les acribuesca a l'escola 

pública, a la privada o a ambdues. Comen~arem amb un primer grup de 
respostes en que la relació entre la diferencia dels percenrarges de públic 

i privar, respecte de la suma de les altees dues columnes, resulta íofim. És 

adir, aquelles «coses» que, segons les opinions arreplcgades, no discrimi

nen practicament entre una escola i una altra. Aquesr és el tema de la 

taula 6.2. 

TAULA 6.2 

Coses que caracteritzen a l'esco/a pública i privada (I) 
País Valencia, 1995, percentacges horiczontals 

fJJÍb/. tm'v. an1bd. lll/IK 

Bones rclacioos entre profcssors i altUnnes 16,3 16,9 49,3 17,6 

Formaaó civic4l i <lc1noccitica seriosa 17,1 21,4 39,3 22,2 

Més particip;lCió deis pares en l'cducació deis fills 16,4 21 42,4 20,3 

Fonc: Bnq11esta de Condicions de Vida, p. 27. 

La taula 6.3 recull els elements que, segons l'opinió de ciutadans 

ciutadanes, s'arribueixen més a l'escola privada que a la pública, i que 

coincideixen precisament les dues caracrerístiques específiques de l'ensen

yamenc privat: discinció i promoció. 
Les dues primeres files coccesponen a mitjans materials i accivicats 

complemenraries, les quals, en la mesura que són !'excusa per a cobra

ments complementaris als pares, representen precisamenr l'oporruoitat 

de distinció que l' escola privada no amaga. Les altees tres files identifi

quen l'encorn de bona conducta i preocupació que ha de deparar promo

ció o, com diu l'enquesta aHudinr impücitament al tema del fracas esco

lar, exir social. 
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TAULA 6.3 

Coses qJ1e caractetitzen a l'escola pública i privada (Il) 
País Valencia, 1995, percentatges hocitzoocals 

M/JI. 1" iu. 

lnMal lacions i mijtans matcrials suficicnts 14,2 35,2 

Acrivimts complcmcntirics interessants i fomutivcs 13,4 31,2 

Preocupaci6 pcr la bona conducta deis alumncs 11,5 29,8 

Inreres perque els alumnc.< apmvcn cls cursos 12,l 28,6 

i'v!a~>r.; l!lu·anlies d'exir social oer :ils alumne; 11 7 31,3 

Font: B11q11esta ck Co11dicio11s de Vida, p. 27. 

OJhbrl. ,,,¡,,. 
34 16,6 

35,5 19,9 

40,6 18,1 

41,6 17,7 

37,9 19,2 

En altres elemencs, l'escola privada avantatja, segons les opmmns 

arreplegades per l'Enquesta de Condicions de Vida, a la pública, si bé en 

una proporció menor: la preparació i !'interés del professorac i la bona 

relació que pot mantindre amb els pares. füxo es recull a la taula 6.4. 

TAULJ\. 6.4 

Coses que caracteritzen a l'escola pública i privada (Ill) 
País Valencia, 1995, percentatges horiczoncals 

1 f)fíbl l nn'v. 
Profc.,sorut ben orcoarnt i interessat en d scu trehall 15,3 25,4 
Bones rclacions rotre pares i professor.; n.1 21,9 

Font: B11q11esta de Co11dicions de Vida, p. 27. 

O/Hhf/. 11,/11<· 

43,3 16 
.¡7 17,8 

Els enquestacs semblen suggerir amb aquestes respostes una conclu

sió: el professorat de l'escola privada, encara que és un element impor

cant, no resulta decisiu. És un instrument per a aconseguir aqueiles dues 

característiques, discinció i prorooció, els cleroents de les quals acreple

guen percentatges majors. Finalment, només en una «cosa» l'escola pt1bli

ca avantarja a la privada, en el clima colerant, plura.l.ista i lliure, la qua! 

cosa, d'altra banda, resultaría un desavantatge pera la discinció i promo

ció que proporciona la privada. Cal recordar que els resultats corresponen 

a la població en general. 

TAULJ\. 6.5 

Coses que camcteritzen a /'escala ptíbiica i privada (IV) 
País Valencia, 1995, percentatges boritzontals 

Oiim tolerant, plumlista i lliute 

Fonc: Enquma de Condicio11s t!e Vida. p. 27. 

33,1 20,2 

El caracter «distintiu» de l'educació privada reclama que prestem 

atenció als «comptes» deis centres de citularicat privada. Les «instal·la

cions», «mi.rjans» i «activitats complementaries» que apareixien esmen

tades en l'enquesta legitimen copioses aportacions deis progenitors, que 

no resulten !'única via de finaoc;amenc. Com s'ha indicar, una part consi

derable de l'alumnat (85,6%) es troba en unitats de centres concertats, 

que reben fons públics segons uns moduls economics aprovats en els 

Pressuposts de l'Estat. 

Ambles dades disponibles de les unitats en centres concercars del curs 

2000/2001 (en rotal, 7 .368 unitats al País Valencia) i la relaci6 profes

sor/unitat que estableixen els Pressuposts de l'Estac pee a l'any 2002, així 

com les distintes quantitats indicades per a salaris de personal docent, 

despeses variables i altees despeses (que varien segons nivells, cicles, etc.), 

es pot estimar que la transferencia de fons públics a l'escola privada va

lenciana, via concerts, s'aproximaria als 330 milions d'euros anuals.
2 

D'aquesta quantitat, 3/4 parts es destinarien a salaris i la resta a despeses 

deis centres. 

2 Les relacions professor/unirat per als diversos nivells, cicles, etc., i les quantirars en 

salaris de personal docenc, despeses variables i alt res despeses, es traben en l'annex IV de 

la Llci 23/200 l , de 27 de descmbre (BOE 31 de desembre 2001), que desenvolupa el que 

esrableix l'arc. 13. Pera l'estimació anterior s'ha considerar la mitjana dels nivells d'Edu

cació Especial, Secundaria i Cicles Pormacius, en els quals s'ha pres com a referencia la 

branca administrativa; i s'hi afegeixen les evenruals aportacions pera serveis d 'orienració 

educativa que contempla l'article. 
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La major part d'aquestes transferencies, probablement entorn de 300 
milions d'euros, la rep centres de l'Església Cacolica.3 L'Estat reserva més 

aporracions als centres educarius privacs valencians. Paga el professorat de 

religió catolica (cant en els centres públics com en els privats)1 i traosfe

reix una quanritat de diners en fundó de l'assignació tributaria, el 
0,5239% de la quota en la declaració de l'IRPF dels fidels, que l'Església 

destina, entre altres finalitars d'interés social, a l'«educació».5 No ha d'es-

3 Segons EJ País, 19-9-2001, « .... roe el sistema de canceres ambles inscicucions ecle

sials arriba als 420.000 milions [de pesseces, 2.524,2 milioos d'euros) en subvencions, una 

miqueta més del 85% del que l'Escar aporta per a toe l'ensenyamenc privar concertar». 
4 «Només en sous pee a pagar als 33.440 professors de cacolicisme que accuen en el 

sistema educatiu -deis quals 15.600 imparteixen doctrina als col·legis públics-, el 

Ministeri d 'Educació i les respectives coaselleries autonomiques gaseen una miqueta més 

de 100.000 milions [de pessetes, 600 milioas d'euros] pcr curs [ ... ) Els professors de reli

gió del sistema públic cobrea 285.955 pesseces [1.7 18,62 euros] mensuals els de secunda

ria, i 214.625 [l.289,92 euros), els de primaria.» (E/ País, 19-9-2001). 

~ Aquesta quantitat representa uns 90 milions d'euros, una icifra pecica si la compa

rem amb el volum deis canceres o les transfereacies de professorat de cacolicisme, i que 

suposaria només el 2,5% del que l'Església cep de les diferencs admiaiscracions escacals, 

més de 3 .500 milions d'curos (El País, 19-9-2001). No obstaac aixo, l'Església no scmbla 

descarcar que un deis descins d'aquesca aporració, via IRPF, es relacione amb l'educació ja 

que, com declarava el cardenal de Madrid, A. M. Rouco Varela, presidenc de l'Asemblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal i del seu Coasell d'Economia, a la Cadena COPE 

(propiecat dels bisbes), el 5-9-2001 (transcripció en la web de la Conferencia Episcopal): 

«Els dinecs i els mitjans ecoaomics de l'Església estan en relació estricta amb l'exercici de 

la seua missió i amb les senes accivicacs centrals, la primeen és J'anunci de l'Evangeli, per 

tant el minisceri al servei de la paraula en roces les seucs faceces que arriben fins a les de 

l'educació primera i primaria de la fe i les que aconsegueixen cambé el seu desenvolupa

menc i el seu escudi en un contexr universitari, per exemple, del sistema d'univcrsicars de 

l'Església, i que aconsegueix d'una manera molr central toe el que cé a veure amb la vida 

litúrgica, els sagraments, el culee, que cé a veure per cant amb la vida d'oració i després el 

que té a veure amb el seu servei a ('amor al pro'isme, serveis de caritat, de compromís 

social, ere [ ... ] La subvenció ecoaomica que l'Esrac li dóna a l 'Església la rep la Conferencia 

Episcopal espanyola i el rep per al finarn;ament o per a aconseguic una recribució míni

mameor digna deis sacerdocs del clergac secular espanyol, o de sacerdocs al servci de 

l'Església en el concexc de la vida parroquial, per ranc en el concext que arriba a roes els 

tranyar, dones, que, donada la pluralitar d'apoctacioos, les empreses cdu

catives obtinguen beneficis susceptibles d'una inversió rendible, com ha 

evidenciat el cas Gescartera. Entre els seus clients es rrobaven, a més de 

bisbats, organitzacions caritatives de l'Església i acaderuies privades d'en

senyament, unes 20 ordres religioses dedicades a l'ensenyameot, com ara 

les de Sane Agustí, Salesiaos, Filipencs, Dominiques, els Germans de les 

Escoles Cristianes, les Esclaves del Diví Cor, Jes Filies de Maria 

Auxiliadora, Carmelites, Marisres i, fins i tot, la Fundació Universicaria 

CEU Sane Pau, amb diposirs que, en conjunt segons les dades publicades, 

superacien els 6 milions d'euros.6 1 és que, com cxplicava Fernando Rey, 
delegat de Mirjans de Comunicació Social de la diocesi de Valladolid, la 

qua! va arribar a invertir 6 milions d'euros a !'agencia de valors esmenta

da, en un arride eocertadament titular «Les idees i els compres clars» 

(citar com a opinió propia per la Conferencia Episcopal): «Alguns hao die 

que l'Església hauria d'inverrir només en deute públic, que va destinar a 

escotes o carrecercs. Pero pcr que no va poder iuverrir la Diocesi allí on 

obtinga millor rendibilitat, dins d'una raonable seguretat i sempre que 

respecte les lleis civils i caoooiques?».7 

Tal vegada la mateixa recerca de rendibilitat explique en pare la sirua

ci6 laboral del sector al País Valencia. Preoent coma referencia els 37 con

venís col·lectius (nous i cevisioos) publicats en els anys 1997, 1998 i 1999, 

catolics i cambé d'una forma mole més secundaria i insuficient, toe el que té a veure amb 

els elemeacs al servei de la pastoral parroquial i pastoral diocesana, del culre, els serveis 

que cenen a veure amb l'educació i la fe i d'una forma mínima als centres i institucions 

que cenen a veure amb la formació deis sacerdots». 

6 Vegeu El M1111do de 21-9-2001 i ss. Cal recordar que l'Arquebisbat de Valladolid es 

va negar a remecre la seua comptabilitat a requerimenc de !'Audiencia Nacional empa

raoc-se en que els acords subscrics entre Espanya i la Sanca Seu en 1979 escableixen que 

«l'escac respecta i protegeix Ja ioviolabilirat deis arxius, reg istres i la resta de documcncs 

pertanyents» a I'Església. Aquesta interprecació represencaria una importanc dificulcac per 

a l'estudi del sector educaciu privar. 

7 Arride datar el 4-10-2001, reprodu"ic en la web de la Conferencia Episcopal, ea el 

capítol «Que pensem?»; subratllac nostre. 
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es pot establir que la jornada pactada és lleugerament inferior a la mitja

na (38,06 hores en el sector, enfront de 38,82 h. en el conjunt de conve
nis, o 1700,60 h. enfront de 1760,49, segons el comput anual), pero els 

incremencs salarials són menors (1,90% enfront del 2,18% global). 

També la cesta de clausules sobre contractació, precarietat, saluc laboral, 

acció positiva contra la discriminació de genere, etc., resulten relativa

menc pitjors en el sector que en el conjunt de convenís publícats. 

Una conclusió semblant es pot extraure de l'Índex de Costos 

Laborals, elaborat per 1'1NE.8 Les dades del 3r trimestre de 2001 (les 

darceres publicades en escciure aquestes radles), presenten un «Cost sala

rial» (abaos, salari) global de 1.337,07 euros; en la divisió d'educació la 

xifra minva fins a 1.234,30 euros, amb nombre d'hores treballades 

menor. 

H L'Índeir de Coseos Laborals amplia l'ancerior Enquesra de Salaris en la Indúsrria i 

els Serveis, del maceix Jnsticuc. La substitució del concepre «salari» pel de «cose salarial» 

no scmbla t rivial. 

6o 

7. SOBRE EL SISTEMA AVALUATIU 1 LA SOCIETAT 

DEL PERILL 

Si el sistema educatiu represenca una oportunitat d'inversió rendible 

per a la classe superior, com mostren les dades disponibles, és perque es 

presenta doblement segmencat, amb una doble xarxa i una doble titula

ritat. Ara bé, aquestes característiques formals resulten requisits aecessa

ris, pero no són totalment suficients. Resulta ciar que, segons l'Enquesta 

esmeotada, els centres de titularitat privada ofereixen més garanáes als 

seus clients, respecte del «exit social» del seu alumoac, pero aquesc ele

meot, fins i toe sent important, no és prou per a explicar el caracter clas

sista del conjunt del sistema educatiu. És adir, el sís cerna opera una selec

ció classista en cotes les seues xarxes i als centres de rotes les titularitats, 

per tant s'ha d'oferir una explicació complementaria de com s'efectua. 

El tenue «selecció», utilitzac anteriorment, no és trivial, en tant que, 

form ulat de manera radical, permet una aproximaci6 a l'assumpte que es 

discingeix d'altres addwdes habitualmeot. Com se sap, Charles Darwin va 

formular una teoría de la selecció que, a diferencia de les anceriors, no era 

telcologica .. El problema teoric de les explicacions teleologíques és que 

apel-len a una consciencia ordenadora, que coneix les finalitats i escableix 

cls mitjans pera aconseguir-les. Die en alcres termes, les explícacions tclc

ologiques acaben sene subreptíciament teologiques. El déu creador no 

desapareíx amb l'evolucionisme teleologic lamarckia, sinó que canvia de 

tasca: ja no crea especies fixes, síoó organs adaptats a les funcions. El dar-
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winisme pot prescindir d'aquest déu (el que ha resultar imperdonable per 

a bon nombre d'esglésíes), perque introdueix dos elements, la acció con

junta dels quals ei torna inneccssari: un principi de variabilitat i un meca

nisme de selecció, basat en el conflicte, no teleologic. Es tracta, per tanr, 

de pensar la «selecció escolar» amb una teoria no teleologica, pero d'efec
tcs das sis tes. 

És dar que el mecanisme de selecció es legitima per mitja de l'ava

luació i, com s'explicara, procedeix en bona mesura a partir d'ella. Per 

tant, hem de focar un procediment per a estudiar l'avaluació sense que 

l'analisi es dirigesca a elements no significatius. Tot continuant amb la 

imacge darwiniana, es tracca de buscar unes Illes Galápagos de l'avalua

ció, on la variabilitat i els procediments de selecció s'oferesquen a l'obser

vació de manera tan evident que les conclusions que s'establisquen 

puguen projectar-se després sobre altees llocs, com va fer el natmalista a 

bord del Beagle. S'estudiara l'avaluació a partir de dos informes, realitzats 

per l'Institut Nacional de Qualitat i Avaluació del MEC: Avalttació de /'e

d1tt-ació primaria. Dades basiques 1999 i Ava!uació de !'Ed11cació Sectmdaria 
Obligatoria 2000. Dades basiques, en tant que se suposa que represencen de 

manera paradigmática que és I'avaluació (el debat sobre que hauria de ser, 

obviament, no és el cas). Els informes presenten els resulcats de dos estu

dís, realitzats amb 10.743 estudíants de sisé curs de Primaría i 7.486 

estudiants de quart curs d 'ESO, respectívament, organitzacs en tres parts 

(Llengua Castellana i Literatura, Matematiques i Coneixement del Medi) 

el primer i quacre (Cicncies de la Natura, Ciencies Socials, Geografia i 

Historia; Llengua Castellana i Literatura i Matemaciques) el segon. S'ex

pliquen els apartats de cada part i, en cadascú d'ells, la «pregunta més 

fücil», la de «dificulcat intermedia» i la «pregunta més difícil», i es corre

lacionen els resulrats amb diverses variables (sexe, titularitat del centre, 

grandaria i nivel! culrural de la familia - entes com a nivell d'esrudis més 
alt aconseguit per un progenitor). 

Pee que atribuir un cacacter paradigmatic ais informes esmentacs? 

No és aquesta una qüestió de significativitat de les enquestes realitzades, 

sinó de correspondencia entre els seus resultats i el caracter classista de 

TAULA 7.1 
Resu!tats de l'avaluació de l'Edttcació Primaria 

Global C. P1ibl. C.Pni1. EO El r¡z 

IJeng11a Ca!1ellm1<l 65 63 68 59 63 68 

-comprcnsió 65 m 68 58 63 67 

-cxpressió 68 66 72 62 67 71 

J\lnttmñtiqtl(J 54 53 58 47 52 57 

-n(unems i open1cio ns 49 47 53 40 47 53 

-mesura de m~tgnitu<l~ 52 so 56 52 43 55 

gcometria 52 51 55 52 46 55 

-org.tnitz:u.:ió de l¡1. inforrnació 6~ 63 68 65 59 67 

-concixemcnt conceptu<d 56 54 60 48 53 59 

-procediments i c.~h."att-gics 60 58 64 52 57 63 

-n,sulució de problemc• 47 45 50 40 44 49 

Co11ti.""1tt11I del me<li 62 61 65 55 60 65 

-l1l•sscr hum;l í la s:.tlut 65 63 67 58 63 67 

-el p:-ii::;satbrc 70 68 73 64 68 73 

-d medi fisic 60 58 64 50 58 64 

-ds é~scrs vius 61 60 M 56 59 63 

-els material~ i Jes scues propictms 52 51 55 45 so 55 

-pohlar:iú i activitat!l humanes 65 63 70 56 64 68 

-rn;\quines i aparcUs :>0 54 57 50 53 56 

-01·ganitzaci6 sociaJ 67 66 70 62 65 70 

-mitjans de comunic¡:¡ció i transpon 66 65 69 59 65 69 

·C:uwis i paiss~uges histi:ric..c; (,1) 58 63 54 58 62 

-concixcmcnt conceptual 61 59 64 s.d. s.d s.d. 

crnnprcrt!' ió 59 58 62 s.d ul. •. d 

-1tplicació 62 61 66 s.d. s.d s.d. 

-:uia!isi 66 65 70 s.d. s.d s.d . 

, . 
Font: MEC-INCE: Evaluación de la educación prtmana. Datru bastcos 1999. 
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TAULA 7.2 

Resultats de l'avaluació de l'Ed11cació11 Secundaria 
G~bal e p,;w. c. p,;,, r:o fi / E2 

(~it1mr1 tlt Íl1 Nat11ra 5-t s.d. s.d. 47 52 5ó 61 

-coneixemet1t 50 s.d. s.d. s.d. s.d. 

--cnmpreruió 56 55 59 s.d. u l. s.d. s.d. 

-aplicació 55 57 s.d s.d. s.d. s.d. 

-gcncralització 57 57 sd. sd. ul. S-U-

·dwc.N1t3t ¡ unitdt de la marCna s.d. 43 47 sd s.d. s.d. s.d. 

·l'cnergia s.d. 59 sd. s.d. s.d. s.d. 

<anvis quí1nics s.d. 50 57 u l. s.d. s.d. s.d. 

-la Tecra en l'Univcrs s.d. 42 43 s.d. •.d. s.d. s.d. 

-<llversítat i 1initar dds éssc::rs vius s.d. 52 52 s.d . s.d. s-d- s.d. 

-persones 1 la salut s.d. 59 s.d. s.d. s.d. s.d. 

. jmcr.'4:dó medí natura1 s.d. 63 64 s.d. s.d. s.<l s.d. 

.c.u1vi1 en cJ mt.."Cii narur.al s.d. 53 55 s.d . s.d. u l. s.d 

- forcL'S i moviments s.<l. 59 61 ~d ~- .~ ·~ 

-electricirac i inagnr.tisme s.d. 53 55 s.d . s.d. s.d s.d. 

r:;¡,,,,-,, S0tials, Gt!Otfef"' i Histona 60 59 63 54 58 61 (-,(, 

-suciet'.1t i territori s.d. 63 67 s.d. s.d. s.<l. s.d. 

-societits históriqucs s.<l. 52 56 s.d . s.d. s.d. •-d 

-el món acru:U S-d- 60 65 s.d . s.<l s.d. s.d. 

-concixcmcnc s.d. 61 65 s.ct. s.<l. s.d. s.d. 

-compccnstó '-"- 56 61 s.d. s.d s.d s.d. 

·•plic2Lió s_J_ 62 66 A.d. s;I. s.d. s.d 

-an:tlisi s.d. 56 59 s.d s.<I. s.<l. •-d-

1 lt1q11a CtJJkUa11a i liltra/Hm 64 62 67 56 61 65 7( 

-comp1·cns:ió oral i esct-ita s.d. 67 

s.d. 56 62 s.d. s.d. s.d. s.d. 

-1.i Llcn11ua com a objete de conci.i<. ~.d. 57 63 s.d. s.d. s.d . •.d. 

· Litcnuura s.d. 59 63 s.d. •-d. s.d . s.<l. 

A!at11110tü¡11t1 -1() 44 33 37 41 47 

·números i opcncions s.d. 38 44 s.d. s.d. s.d ,_.J_ 

s.d. 37 43 s.d. s.d. s.d . s.d. 

s.d. 31 36 s.<l. s.d. u l. s.d. 

·Rcprescnració 1 probab1l11at s.<J_ 42 48 s.d s.d s.d . s .<l . 

-t:Ollc twmtm 41 40 s.d . s d. s.d 

-dcstrecc.< bi.<iqucs 45 43 49 s.d. ..d. s.d . s.d. 

·pcocc<limcnts complcxcs 38 44 •. d. s.d . '-"- s.d. 

-re•oluci6 de problemcs 34 32 38 s.d. s.d. u t s.d. 

Pone: MEC-INCE: Eval11ació11 de la Ed11carió11 Secundaria Obligatoria. Datru básicru 2000. 

l'educació. Efectivameot, com assenyaleo les taules 7 .1 i 7 .2, en cots els 

apartats els resultats obtinguts s'adeqüen a aquesta pauta. 

A partir del caracter paradigmatic de la prova realitzada, és interes

sant observar com opera. En primer Uoc, la prova registra «encects» (fins 

i cot les denominades preguntes oberces disposcn d'un repectori preví 

d 'allo que es considera encere). El fec que l'avaluació siga un recompte de 

«encerts» uo resulta tan trivial com pogués semblar. En primee lloc, l'en

cect es presenta com un bé escas. Cap de les punmacions globals no supe

ra el 70% i minveo fins al 34% (vegeu les columnes «global» de les cau

les aoreriocs), ésa dir, coces se situen en el ter~ central. La dificultar d'una 

prova cau en el nombre d'encerts que arreplega. Per aixo, resulta particu

larmeot inceressant l'analisi de les proves «més difícils» de cada gmp, i 
més encara d'aquelles el nombre d'encerts de les quals va ser superar pel 

d 'altres resposces errooies. Tot seguint amb la imatge evolucionista, és 

coneguda la importancia que els debats encorn deis fossils van tenir des 

de comen~aments del s. XJX. Les especies estingides representaven expe

riments fracassats. De mode analeg, aquestes «pcoves més difícils» diuen 

prou de com funciona l'educació. Anem amb alguns exemples, on s'as

senyala la resposca encerrada (*) i els percentatges de cespostes en cada 

possibilirat. 

Es presenta un fragment extret d' IndttJtrias y andanzas de Alfanh11í de 

Sánchez Ferlosio. En aquest fragmentes descriu la casa i els jardins que con

templa Alfanhuí. Després que l'alumne ha llegit el text ha de rcspondre a la 

pregunta: 

La descripció del jardí és: 

l. Breu [10%) 

2. Fanrastica [26%) 

3. * Realista [18%) 

4. Imaginativa [ 43%] 

La dificultat de la prova rau en el fet que reclama un ús «academic» 



deis termes. Col-loquialment, la descripció és breu, fantastica i imagina

tiva, pero no per a la disciplina filologica. Aquesta diferencia entre l'ús 

academic i l'ús no academk d'un terme és la que sembla subjaure a altres 

proves «difícils»: 

Es presenta l'anunci d'un circ amb coca la informació precisa sobre l'es

pectacle que ofereix. Després que l'alumne ha vise i llegic el text ha de res

pondre a la pregunta: En quin alece lloc més apropiar podries trobar els 

mateixos animals de !'anunci? 

l. Al Zoo (56%] 

2. Al Grc (9%] 

3. A la Plm;a de Bous (3 % ] 

4. *Al lloc de procedencia (entorn natural) (30%} 

De la bicicleta es pot dir que: 

l. És una maqLúna simple, perque no té moror (18%] 

2. No és una maquina, perque necessita energia muscular pee a funcio

nar (46%] 

3. És una maquina complexa, perque amb ella es pot anar a molrs llocs 

(12%} 

4 * És una maquina complexa, perque esca formada per molrs opera

dors combinats que permeten el seu funcio!lllment (20%} 

La majoria dels metalls procedeixen de: 

l. El ferro (30%] 

2. *Les roques (12%} 

3. Les mines (27%) 

4. La indúsrria metaHúrgica (29%] 

La dificultar rau en l'ús del terme «academic» (realisme, entorn natu

ral, maquina complexa o metal!) enfront dels usos «no academics». Una 

altra prova «difícil» reclama implícicament la craducció del rerme «no 

academic» «punceria» com a mitjaua de punruacions. 
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Javier i Begoña estan jugant a les bitles. Javier ha tirar 9 vegades i les 

seues punruacions han escat: 4, 4, O, 2, 1, 6, 3, 8, 8. Begoña ha tirar 6 vega

des i ha puntuar: 5, 1, 3. 2, 7, 6. Qui creus que té millor punteria? 

l. Javier (40%) 

2. Begoña (35%) 

3. * Per igual (17%) 

4. No ho sé (6%) 

En altres proves, la dificultar no es croba en la disparitat d'usos, sinó 

en la contraposició de dos termes «academics». Per exemple: 

Amb dos triangles iguals es poden formar aquestes tres figures. Quina 

de les afirmacions següents és la correcra? 

(a=romb) (b=quadrat] [c=criangle) 

l. Les tres figures cenen igual perímetre (20%) 

2. Les figures a i b cenen igual perímet re (15 %) 

3. *Les eres figures cenen la mateixa area [23%) 

4. Les figures a i c cenen distint perímetre [37 %) 

En acabant de dinar no és convenient fer exercici inrens perque: 

l. Fem soroll i lú ha persones que dormen la sesea [2%) 

2. Perquc es mouen els intestins i afecta a la secreció del líquid intesti-

nal [27%) 

3 * L'activicat digestiva precisa del fluix sanguini que varo urilitzar quan 

fem exercici físic (27%} 

4. Perque el moviment afecta a les ones perisraltiques i !'aliment tindria 

dificultats pcr a arribar a l'estómac (41 %). 

Pcrque les plantes fabriquen el scu alimcnt, quin coroponent de !'aire és 

necessari? 

l. Ozó (18%) 

2. Nitrogcn (31 %] 

3. Vapor d'aigua [18%) 

4. * Anhídrid carbonic (30%) 



Observcu que la dificultat ve incluida pels parells concepruals perí

metre-area, fluix sanguioi-ones perisraltiques, nitrogen-anhídrid carbo

nic, els primees termes de la qual cenen una certa relació amb el proble

ma plantejat. L'encert significa, dones, control sobre el llcnguatge acade

mic, quelcom que es reclama més enlla de qualsevol significar raooable. 

Vegeu aquests dos exemples de pregunta difícil de Primaria (amb un con

sum familiar clarament excessiu) i facil de Secundaria (amb una formiga 
deambulant pel pla cartesia). 

Una familia ha consumir durant el mes d'abril l 7m3 d'aigua. Quants 

litres d'aigua consumeix apcoximadament aquesta familia al dia? 
l. 17 litres (3 7%) 

2. 170 litres {34%} 

3. 510 litres (11 %} 

4. * 570 lirres (9%} 

Una formiga es despla~a, des del pune P(-5, 4) del pla carresia, 5 uni-

tars cap a la dreta i 7 unitars cap avall. En quin pune es troba ara?? 

l.* En el punt de coordinades (O, -3) (41%) 

2. En el punt de coordinades (0, 11) (17%} 

3. En el pune de coordinades (-10, 11) [19 %) 

4. En el pum de coordinades (-10, -3) (8%} 
ns/ne [15%] 

la «resolució de problemes», l'apartat amb encerts globals menors, 

també presenta la dificulcac de craslladar al llenguatge «academic» la 
sitnació irreal que l'enunciat recull, del tipus: 

Javier i José Luis han comprar cadascú un rem de 3 m. Els ascensors de 

cada casa renen les següents dimensions: A casa de Javier. Amplaria: 1,5 m 

Profundirat 2 m Altura: 2 m; A casa de José Luis: Amplaria 1,5 m Pro

funditat 1,5 m Alrura 2,2 m. Tindra algun d'ells que utilitzar, necessaria

ment, altres mirjans distincs de !'ascensor per a pujar el rema sa casa? 
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Seguint la teoría del curcículum, l'objecce de l'avaluació és el currícu

lum, pero, com evidencien els exemples aoceriors, aquest no és només un 

füstat de conceptes o teories (realisme, entorn natural, metall, mitjana, 

perímetre, area, fluix sanguini, etc.), sinó rambé un repercori de relacions 

ficdcies en el que les formigues circulen per plans carcesians o rems de 3 m 

es muncen en ascensors. En canc que arbitrari culrural, la selecció del qual 

correspon en definitiva al professor, el currículum equival al principi dac

winia de variabilicat. Més exactament: es cracta d'una successió d'arbitra

ris que es correspon ambla serie deis docenes. No es parla ad de contin

guts que es cransmeten, pero que no consten en el currículum expHcic, 

com, pee exemple, la discribució sexista deis professorat o deis !loes de res

poosabilicat en l'admioistració educativa, sinó de les concrecions particu

lars que realitzen els docenes i els llibres de cext dels programes. 

El segon element present és el maceix doceot, que personifica la 

norma del llenguatge «academic». Aixo corrcspon a la seua formaci6, al 

procediment de rcclutament i a allo que la mateixa administració, el MEC 

en el cas deis Informes addults com a exemple, considera legítim (la 

reducció de l'Avaluació de l'Educació Primaria o Secundaria a unes poques 

arees amb una batería de proves que permeteo un comput d'encerts ... ). 

Aquest discurs «academic», com podríem denominar-ha tot seguint 

Foucault, és, coro l'home de Protagores, la mesura de coces les coses, de 

les que són, eo tant que són, i de les que no són, en tant que no són. Ell 

determina que hi ha formigues de dues dimensions o que cap un rem en 

un ascensor, sense tindre en compre la dimeosió de la pala, o que, per citar 

una altea «pregunta més &cil» de l'lnforme de Primaria, el viatge a una 

illa no por realitzar-se amb tren o cocxe, per molt que l'Eurotúncl es crobe 

en servci. En la logica del discurs academic es mesuren les 3 aresces de 

l'ortoedre de la caixa de l'asceosor; eu la vida real, bascaria de mesurar 

clirectament la diagonal... Que el docent representa la logica del discurs 

academic és un aprenentatge basic, que guia coca la vida academica de l'a

Jumnat. 
Altees dos elements completen el quadre i permccen explicar el meca

nisme selec:riu. El primer és el temps. Darwin era plenament conscienc de 



la seua importancia quan apel-lava a les «lleugeres variacions successives». 

És prou amb la reiteració de proves que seleccionen lleugeres variacioos 

durant anys pee a garantir l'efccte de selecció classista, i pcnsem que una 

persona de 16 anys praccicamenc no recorda la seua existencia preescolar. 

La major part de la seua vida ha estar rancar amb docenes que reitera ven 

la norma academica del discurs, no només en els examens, sinó també en 

la interacció q uotidiana. Per aixo, quan més prompte ha escat reclós, 

millor és el seu rendímenr.' 

El segon elemenc és l'anticipació. Pera bona pare de l'alumnat, amb 

el temps es fa pacent la discrepancia entre la norma academica del discurs 

i la seua expectativa escolar i laboral. Peed sentir la lluita per obtindre un 

bé escas que no ré res a veure amb !'avenir, i la profecía es compleix a ella 

mateixa. Les lleugeres variacions successives, els ceiteracs diagnosrics, els 

siscemes de dassificació, operen el seu efecte. El currículum resulta tan 

arbitrari i l'avaluació tan contínua que no hi ha protecció possible. Els 

universicaris acaben formanc als seus semblanrs í excloenc la resta. Les 

analisis de l'INCE presenten les conseqüencies d'aquest procés. En l'últim 

curs d'Educació Primaría, expectatives i rendiment es correlacionen tutal

ment. De l'estudi sobre el rendiment en les arees de Coneixemenc del 

Medi, Llengua í Macemariques es condou que: «Els resultats que obtenen 

els alumnes en les tres arees avaluades escan relacionats amb el nivell d 'es

tudis fins al que manifesten que voleo arribar, de forma que els resultats 

més alts els assoleixen els alumnes que desitgen estudiar una carrera uni

versitaria». 2 

1 «Es pot afirmar, amb un nivel! de confian~a del 0,01, que els alumnes que comen

cen la seua escolaricat als 2 nnys obtenen un rendiment significacivament més alr que 

aquel! altre que assoleixen els que la inicien a qualsevol altre edat. El contrari esdevé nmb 

el rendimenr deis alumnes que comencen a anar a l 'escola als 5 anys, que és significaciva

menc més baix que aquell que assoleiJ<en els que comen~aren abaos de complir aquesta 

edar.» (INCE: Remmen informativo, 12, juny 2001 («Aspccces que tenen una majar relaci6 

amb el rendiment de l'alumnae d'Educació Primaria,., p. 2). 

2 INCE: Rmmie11 i11jórmatiw, 12, juny 2001, p. 2. 

Recapitulem. El procés selectiu que proporciona a l'educació un carac

ter classista opera i es legitima a partir de l'avaluació, que en definiciva con

sisreix füccicamenc en un registre d'encerts sobre la pauta del que podríem 
denominar discurs academic. Aquesc esca encarnar pel conjunt deis docenes, 

que determinen arbitraris culcurals (currículums), amb els quals sotmecen 

l'alumnat a proves reiterades. El procés d'albergar expecratives distintes de 

l'escudi universicari es relaciona dialecricamenc amb l'aban<ló de la lluita pel 

bé escas (l'encert). La reiceració, durant anys, e.le les proves permet que, pee 

mitja de l'acumulació de lleugeres variacions successives, s'opere l'efecte 

selectiu, i siga assumit pels subjectes. Els escudis c.l'avaluació de l'Educació 

canearan el cercle, naturaliczant relacions fortament classistes.3 

Quina diferencia aquesta explicació d'altres que s'han formular? 

Coincideix amb la distinció de Bernstein de codis restringits i formals (no 

ambla seua complicaci6 posterior), i amb la ceoria del currículum desen

volupada perla Nova Sociología de l'Educació; pero discrepa d'aqucsta en 

la oecessicat d'invocar una ceoria de la ic.leologia, la qual no pot, encara 

que Apple ho pretenga explícicament, cenunciac a una cecea visió coospi

racoria. Amb independencia de la incoherencia del concepte i de la seua 

precaria filiació macxiana, l'apeHació a la ideología presenta un problema 

teoric: reinrrodueix la teleología en l'explicació del procés selectiu, preci

sament el raonament concrari a aquell que va produir el descobriment 

darwinia. Coincideix amb alguna explicació proporcionada pee Boucdieu 

a proposit de la impordncia del llenguatge magisterial i del seu cicle d'al

guna manera semblant al del Kula, estudiar per l' Antropología classica, i 

ambla importancia atribwda pel socioleg francés a la focmació de «habi- . 

tus», pero afig r explicació de la seua genesi a proposit del llarg sotmeci

menr a processos d'avaluaci6. 

3 Pee exemple, l'INCE conclou: «Els resultnes que obtenen els alumnes en les eres 

aeees nvaluades [Coneixement del Mcdi, Llengua i Matemaciques) esean relacionacs amb 

el nombre de llibres que cenen a casa. Com més !libres consideren els alumnes que cenen 

a casa, millor és el seu reoclimenc.• (Ru11111m informativo, 12, juoy 2001, P· 2). 
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Reprenguem el fil de l'argumentació. Si la classe superior inverteix en 

educació, ª!;º és, no nom és alberga expeccacives majors respeccc del descí 

educaciu deis seus fills i filles sinó que cambé gasea en aquesc objecciu una 

pare major del seu pressupost familiar, és perque té garanties que la seua 

inversió resultara rendible. Aquestes garanties descansen, com hem vise 

en els capítols anteriors, en la doble segmentació el sistema, segons dues 

xarxes i dues citularitats, l'efecce combinar de les quals proporciona dis

cinció i promoció per als que poden comprar-les. Ara bé, si a!;o és així, no 

quedaría el sistema en una situació precaria, amena!;at d'una crisi de legi

timitat? Coro eixugar semblant amena!;a? 

Tres són, almenys, les condicions perque el sistema no sucumbesca en 

una crisi de legitimitat, d 'altra banda, ja enunciada pcls informes sobre 

l'educació redactats des dels anys 60. En primer lloc, presentar una cerca 

generalicac. Si la tradició ceorica socialista ha repetit la metafora progres

sisra i !'ideal igualicari és perque, en cert sentir, l'educació gaudeix d'una 

cecea universalitat, l'anomenada «escola de masses». Ara bé, aquesta és 

una generalitat limitada. Fan falta dues condicions més. La primera supe

rar la contradicció palmaria que emergeix entre un dret universal i unes 

determinacions rescringides. A aixo s'apresta cota una generació de ter

mes intermedis (instrucció, ensenyament, formació, estudi ... ),4 suscepti

bles de desenvolupar una escolastica confusa. L'educació és un dret de 

toes, pero l'estudi...5 La generació de la, diguem-li, escolastica de termes 

incermedis no és prou. Cal una segona condició, que els individus accep

ten la resrricció. Aquest és el nucli d'allo que Pierre Bourdieu anomena-

4 Quan la LOU invoca el drec a l'educació utilitza precisament nocions intermedies 

(com «escud¡,,) que operen aquest efecre rescrictiu: «L'estudi a la Universicat és un d rec de 

roes els espanyols en els termes cstablics en l'ordenamenc jurídic» (art. 42, sobre Accés a 
la Universicac). 

5 Un alcre excmple de buidamenc del drec perla via escolascica es crobn en la disrin

ció que la llei 8/2000 pcojecca sobre les persones emigrants. Segons la norma aquestes per

sones disposen de drecs com la lliberrat sindical o de manifestació, pero no els poden 

«exercir». El concepte d'un drec que no es pot exercir s'assembla p rou a una concradicció 

en els termes. 
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va «violencia simbolica», a saber, que el dominar efeccue l'adhesió a la do
minació, que no puga imaginar-se a ell matcix d'una altra manera. Pee a 

aixo el sistema educatiu ha confeccionar un sofisticar sisrema d'arxiu, l'a-
' 

valuació. Realmeor, com assenyalava Carlos Lerena, seria més propi que 
el sistema educatiu es denominés «avaluatiu», ja que no hi ha garanties 

que eduque tots els subjecres, pero si que els avalua reiteradament. Fins i 

tot amb l'argument de la democratització de l'ensenyament, la Pedagogia 

va esrablir la presccipció de l'avaluació contínua, una ficció panoptica que 

tanca el cercle. De !'omnipresencia de l'arxiu obté el credencialisme el seu 

fonament, sense advertir la ineficiencia (que no ineficacia) de semblant 

sistema de certificar. 
Ara bé, termes intermedis o avaluacions contínues precisen omplic-se 

de contingut. No es poden invocar en el buit. L'escola ordena l'escudi i 

estableix avaluacions, encara que no done satisfacció al dret universal de 

l'educació o ho fa!;a de manera restringida, apel-lant tradicionalment a 

dues referencies: la ciencia i la professió. El problema, per a l'escola, és que 

avui resulten més problematiques que mai. En la resta d'aquesr capírnl es 

comentara el cas de la ciencia; en el següent, el de la professió. 

La crisi del kantisme i l' establiment de la U niversitat de Berlín van 

donar l'oportunita t de teoritzar el caracter formatiu de la ciencia.6 Ara bé, 

el nexe establit per Schelling, Fichte, Schleiermacher o Humboldt no 

duraria sense patir una erosió progressiva més enlla de l'Encic/opedia de 

Hegel. Actualmenc, pee !'emergencia de les tecnociencies del perill, difi

cilment es pot restablir el vincle. 
Encara que habicualment es parla del «riso> per a definir els danys 

evencuals produ'irs per diverses cecnociencies , de tal dimensió que defini

rien la fase actual de Ja socierat (la «societar del risc», ja esmentada, d'U. 

Beck), una dererminació conceptual més rigorosa faria preferible l'ús del 

rerme «perill». Perill i risc poden representar dos concepces distinrs, se-

6 J. Habermas: «La transformación social de la formación académica», en uorít1 Y prt1-

xis, Barcelona, Aftaya, L998, pp. 335-350. 
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gons es cracce de, respeccivamenc, la possibilicac o la pcobabilicac d'un 

dany. Etimologicament, el concepte de risc es genera en la babea Edac 

Micjana, relacionar amb el comer~ naval medicerrani, i s'escén cap al nord 

d'Europa. El mercader de ~necia exhibei.ic un concepte madur del risc, vin

cular, logicament al calcul. El risc es pot minimiczar o maximitzar; en 

perill s'esca o no. És una noció «dialeccica», en el sencic que acribu'ia a 

aquesta paraula N. Georgescu-Roegen, un concepte de límics imprecisos, 

no aritmomorfic.7 

Tres tecnociencies, l'energia nuclear, la química organica amb combi

nacions halogenades i l'enginyeria genetica, posen sobre la taula la possi

bilitat de l'aucoeliminació de la sociecac i replancegen, segons Beck, el 
dilema «socialisme o barbarie» en termes encara més radicals: iHustració 

ecologica o cxtinció. La cacastrofe de Txcrnobil va resultar un crida pla

necaria, després de la qual les ciencies no semblen poder superar el paper 

d'aprenenc de bruixoc. Les tecnociencies ja no semblen disposades a ofe

rir garancies sobre la no repetició d'un accident nuclear, per no parlar de 

l'ús beHic d'arrnamenc atomic, d'una altea cacascrofe química semblanc al 

forac d'ozó o del control sobre amenaces biologiques rnassives. Les neore

gulaciones liberals sobre la propiecac inceHeccual o el recurs a la raó 

d'Escac8 erosionen el fonamenc episcemologic de la ciencia moderna, el 

debac públic. En definitiva, suposen un rerorn a les «ciencies ocultes». 

Qui confiara en unes ciencies perilloses i ocultes?!! 

Si a la perdua de confian1;a en la ciencia s'afegei.ic la generaliczació (en 

el Primer Món) de les tecnologies de la informació, es donarien les cir

cumstancies per a arraconar definicivamem la possibilicac de la sínccsi 

7 La discioció episrcmologica esrablida entre el «risc» i «perill», en quanc coocepce 

arirmomorfic el primer i d ialeccic el segon, es por urilirzar rambé pera fundar la diferen

cia corre el «coneixement» i la «competencia». 

8 The Ne111 York Times informava el 17-2-2002 d'uo puqucr de mesures que prepara

va l'adminisrració Bush pera manrindre en secrer iovesrigacioos cienrífiques. 

9 No es por argumentar que les resrriccions afecceo a la ciencia aplicada, pero no a la 

ciencia pura, pcrque una Je les característiques deis perills, segons Beck, és la seua impre

visibilitar. Són epistemologicament imprevisibles per quanc la pressió economica dissol la 
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entre sistema de les ciencies i formació . No dei.ica de resultar paradoxal 

que el macei.ic govcrn que, suposadameot animar perla nostalgia d'aque

lla unitat, s'afanyava a remeiar la carencia d'Humanicacs en l'Educació 

Secundaria, escindís en dos minisceris l'Educació i la Ciencia. 

Jiscinció corre expcrimeoració i aplicació. Les esqucrdes en els reacrors nudears són 

oecessariament «imprevisibles» perque la iodústria no poc esperar decades pera compro

vur l'efecre combioac de pressió, calor i radiació sobre els aliacges. També ho era l'efecce 

deis gasos CFC sobre la capa d'ozó, eJ mal Je les vaques boges, ccc. Significativament, els 

processos judicials sobre l'incendi de la central nuclear de Vandellos I i la ruptura de la 

presa de residus de Boliden, que va contaminar el Pare de Doñana, van condoure amb 

l'absoluci6 deis impuracs por cractar-se de successos «imprevisibles,.. 
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8. FORMACIÓ CONTÍNUA I DIALECTICA SOCIAL 

L'expressió «societac de riso> que, com s'ha comentat en el capícol 

precedenc, s'associa ambla possibilicat de danys causats pcr cecnociencies 

perilloses, es relaciona també amb els processos d' «individualiczaciÓ» que 

es donen en la societat postmoderna. Encara que !'experiencia del risc es 

realitza en múltiples vessancs, on s'ha dissolt Ja seguretat de les institu

cions tradicionals, se centrara l'arenció en les relacions formatives i labo

rals, la precariecac de les quals, com ja apuncava un cexc anterior, acaba 

per soscavar els fonamencs immanents de sencit de l'educació. 

L'excensió de la precariecat laboral condueix a una crisi de la norma 

de l'ocupació.I Cercament, si un fantasma recorre Europa és la crisi de l'o

cupació. Aquesta crisi es va fer patenc amb l'incremenc de la desocupació 

des de mitjans dels anys setanta. La representació liberal de la desocupa

ció com un desajust del «rnercat laboral», evitable amb restriccions sala

rials, es torna cada vegada més insostenible. A !'emergencia del desocu

pació massiva ba seguir l'extensió d 'una «neoregulació» (no d'una «desre

g ulació»), que soscava ambits de segurecat (G. Standing). Apareix així 

una sicuació de precarietac amb diverses dimensions: inseguretat en l'o-

1 Les referencies d'aquest capícol es prenen de C. Prieto (ed.): La ct'isiJ del empleo m 

E11ropa, 2 vols.; E. Cano, A. Bilbao i G. Standing ( 1999): P1'tca1·ittÚld /abo1'dl, flexibilidad y 

desrtg11/aci6n, i G. Torres, F J. Hernandez (eds.) (2000): El sistema de CJ1alificaci6n profesional, 

toes ells a Alzira, Germania, 1999 i 2000. 
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cupació, insuficiencia o incertesa dels ingressos salaríais, dcgradació o vul

nerabilitac de la sicuació de rrcball i reducció de la procecció social. 

Aquesta situació acaba, en un tercer momear, erosionanc la «norma» de 

l'ocupació, entesa com la normalitat i la normacivitac, és a dir com la 

forma normal de l'ocupació (esradísticament més freqüenc) que serveix de 

referencia pee a la legislació i la jurisprudencia laboral (per a la norma). 

Es poden adduir alguns exemples d'Estats de la Unió Europea on l'e

rosió de la norma de l'ocupació va de la rna de l'aug ment de la formació 

concínua, rant en pa'isos que disposen de cradicions d'institucionalització 

o desregulació en les senes relacions laborals, com en pai'sos de practiques 

bilacerals o rrilacerals. Es comenren a continuaci6 els casos de Fran~a, 
Gran B.retanya, Italia i Espanya. A Fran~a el desenvolupamenc del sub

sistema de forrnació contínua presenta una tradició institucionalitzada· al 
' contrari, a Gran Brecanya el govern conservador va adoptar una política 

desreguladora. La formació a Italia es caracteritza p el seu caracter bilate

ral, mencre que a Espanya s'ha escablit de manera crilateral. 

La norma de l'ocupació francesa mostea que es troba desescabiliczada 

per l'aug menc de formes atípiques, que consisceixen fonamencalmenc en 

una limicació explícita de Ja duració del contracte (sota dues fórmules 

principals: la interinitat i el contracte laboral temporal), una diversifica

ció de la norma temporal (primer que res pel contracte a temps parcial), 

i la renovaci6 i excensió de les formes d'aprenencatge amb hibridació de 

formaci6 i ocupaci6; de manera secundaria cal apuntar una probable reno

vació del treball a domicili i del treball submergic. Toe aixo es combina 

amb el recraüneot del sindicalisme en la majoria de les empreses de 

tamany pctic i fins i toe mitja del sector privat (deserts sindicals), recrai'

ment no compensat pee un increment dels mitjans de control públic de 

l'aplicació del dret del creball. En el cas francés, la formació contínua 

s'inscitucionalitza a partir de la llei de 1971, relativa a la «organiczació de 

la formació professional en el marc de l'educació permanenc», que repre

nia els acords incerprofessionals de 1970, a Ja vegada basacs en els acords 

de G renelle de juay de 1968. La llei reconeix el drec a la formació que 

resulta un aucenric «<leer prolífic» : lleis, acords professionals i incerprofes-
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sionals escrecamenc interconnectats, en l'elaboració del qual exerceixen el 

papee principal les organirzacions professionals i sindicals, ja que les lleis 

reprenen, en bona mesura, el contingut de les negociacions: la formació 

professional representa l'exemple exrrem de llei negociada. 

En el cas de Gran Bretanya, el marc de les relacions laborals escava 

habitualmenc determinar per tres elements: la cradició del voluncarisme 

(l'Escat era poc inclinar a intervenir), la direcció aciencífica de les empre

ses i Ja lliure negociació col-lectiva. A parcir de l'accés al poder dels con

servadors (1979), es constaren cinc canvis principals: un canvi de mace 

legal, que va implicar un debilitament de la procecció legal dels treballa

dors i de les t reballadores; una transformaci6 del mercat de creball (només 

un 55% de la p oblació activa escaria situada en la norma d'ocupació tra

dicional); la drastica caiguda de l'afJiació sindical (de 13 milions de per

sones afiliad es en 1979 a menys de 8 a finals deJs anys 90); l' aplicació de 

les teorics sobre direcció de recursos humans, amb una crei.xenc descen

craliczació de la negociació col-lectiva; i el descens de la confliccivirat labo

ral. El govern del «nou» Partit Laborista maneé una considerable conti

nui'cat amb !'anterior en !'esfera de les relacions laborals; no obstant aixo, 

hi ha bague canvis polícics: l'eliminació de l'opció britanica de quedar al 

marge de la normativa comunitaria (opt-out), el compromís d 'introduir un 

salari mínim incerprofessional i presentar una llei sobre sindicats, avan~a

da en el !libre blancju1tícia en el treball. Bona pare de la institucionalicza

ció del subsistema de formació contínua realitzada pel govern laborista 

britanic (1974- 1979) va ser desmantellada pel govern conservador (1979-

1997). Ni en el prog rama electoral del Partit Laborista, ni en el «discurs 

de la Reina» qua a va accedir al govern en 1997, es croben proposces . 

immediaces per a implicar als sindicars en la planificació de la formació. 

No obstanc aixo, es poden assenyalar coca una serie <l' iniciarives de parci

cipaci6 en la formació per part dels represencancs dels creballadors i les 

treballadores britanics. Malgrac les abolicions de 1981 i 1988, es mante

n en dos comites per a la formació en professions industrials (ITB, 

Indmtrial 'Training' Boards), i cambé es dóna una presencia sindical, enca

ra que no hegemonica, en els consells locals per a la formaci6 a les empre-
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ses (TEC, Training and Enterprise Cormci/s, a Aoglaterra i País de Gal· les, 

LEC, Local Enterprise Co1mcils, a Escocia). Els interessos empcesacials cam

bé predominen en l'elaboració de les qualificacions (NVQ, National Vocatio
nttl Q11aliftcations, elaborats per lnd111try Lead Body1). Tanc la confedecació 

de sindicacs (TUC) com a siodicats seccorials s'han esfoq;at per desenvolu

par la formació com « UO nou punta !'agenda de la negociació». El «nou» 

Parcir Laborista en el govero posa l'accenc en la millora de I'«empleabili

cat» per mitja de la formació professional, pero deixa poc dar com es va a 

finan~ar, si per mitja d 'un fons addicional, o amb una simple i mera 

exhortació, com ocorria amb !'anterior política i que va fracassar en la 
seua major part. 

En el cas italia s'han prodult canvis entre les ocupacions (com, per 

exemple, una cerra desindusccialiczació i el manceniment del seccor agrí

cola) i a l'incerior de les mateixes (incorporació de noves recnologies i rela

ció amb els centres de creball). Es produeix una descenrraliczació de la 

producció (Centre i Nord, economía difusa, districtes induscrials); un crei

xemeor progressiu de figures professionals, que porta a una «bakanitza

ció» del mercat de treball, on destaquen els mercats locals de rreball i el 

pes de l'economia submergida; són notables les caxes de desocupació juve

nil i femenina. També resulta característic del cas italia la preocupació pels 

horacis (cemps de treball i temps de vida) i les estracegies basades en socie

cacs locals pera combacre la desocupació o afavorir la formació. El desen

volupameot del subsistema de formació contíoua a lcalia presenta un 

notable component bilateral des de l'acord de 23 de julio! de 1993, con

sidecat l'acord més important entre les pares socials deis últims anys, ja 

que representava el transir d'una lógica del conflicte a una log ica de la 

concertació. Aquest acord va tenir la seua conrinuació en un nou acord de 

24 de secembre de 1996, ambla seua traducció legal eu el «paquee Treu». 

Ja en 1993 comencen a constituir-se Organmni Pariwici Bilaterali, for

mats pels tres sindicats majoritaris (CGIL, CISL i UIL) i les organitzacions 

patronals (Confindustria, Artigiani, Confapi), en els nivells nacional, 

regional i provincial, amb formes societaries herecogenies, des d 'associa

cions sense anim de lucre fins a societats de responsabilitat limitada; 
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aquestes formes determinen el sistema de relacions incerinscicucionales en 

les tasques de direcció i gesció. 
En el cas d'Espanya, Andrés Bilbao indica com gradualmenc s'ha 

modificar una serie de faccors, com ara els mecanismes d'encrada al mer

car de treball, amb el desenvolupament de noves modalitats contrac tuals, 

la nova regulació dels concractes a temps parcial i modificació del perío

c.le de prava; la mobilicat interna (mobilitat funcional en categories equi

valents, comput de les hores extraordinaries, motius economics com a 

causa de la m obilicat geografica i simplificació deis procedimencs per a 

m odificar les condicions de treball); canvis en l'estruccura de la negocia

ció; reconeixement de les cmpreses privades de col-locació, etc. Al mercar 

de treball creix ininterrompudament el volum de treballac.lors i creballa

dores amb formes de contraccació temporal; els col-lectius amb una difí

cil inserció hao estac ucilitzats coma punta de llan~a pee a estendce la con

ccactaci6 temporal. Avancen les formes de flexibilització. S'escén la con

cepció que pretén convercic la negociació col·lectiva en «un inscrument 

fonamencal pera la desicjable adaptabilitat» i a l'acció sindical, que ja no 

es planteja en termes d 'hoscilitat al m ode capitalista de producció. Com 

és conegut, el desenvolupament del subsistema de la formaóó contínua a 

Espanya parteix d'acords bilaterals, concretamenc el 1, el 11 i el III Acord 

Nacional e.le Formació Contínua (ANFC, 1992, 1996, 2000, per als pcrí

odes 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, respectivament), que donen 

lloc a acords trilacerals, com l'Acord de Bases sobre la Política de 

Formació Professional (16-1 2- 1996) i en un Acord Tripartit sobre For

mació Contínua (cambé, 1992, 1996 i 2000), el vigent establic pel govern 

amb CEOE, CEPYME, CCOO, UGT i CIG. Aquest escableix una Co

missió Tripartita amb atribucions respecte del ens bilateral FORCEM, 

com aca tramitar les seues propostes davant de l'INEM, assignar les senes 

despescs estructurals o considerar el scu informe anual. Seguint els 

ANPC, s'han establit comissions paricaries terricorials i sectorials. Si bé es 

pot trobar algun cas de formació contínua desenvolupada a partir d'a

cords empresarials, l' eropresariat sembla inclinar-se per cebutjar una rela

ció directa entre la participació en les mesures de formació contínua i 
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l'augment de sou o salari. Cal subratllac que el U i el III ANFP contem

plen la posada en marxa del Sistema Nacional de les Qualificacioos, el 

retard de la qual sembla cocrespoodre caoc a la seua complexitat cecnica, 

com a uoa cerca falca de voluncac política. Ea aquesta sicuació, alguos 

governs auconomics han avan~at mesures abaos de comprar amb un 

model general (és el cas de !'Agencia de les Qualificacions d'Andalusia, 

del Consello Galego das Cualificacióos o, fonamentalmenr, de l'Institut 

de Qualificacions del País Base). 

L'augment de la formació professional contínua que es reg istra a esca

la comunitaria o estatal cambé es percep en el cas valencia, com acredita 

la taula 8.1, i es deu, fonamentalment, al fct que les pares implicades i, 

pee descomptat l'Estat, tenen bones raons per a afavorir-la. 

T AULA 8.1 

Evol11ció de /a, demanda formativa d11rant el II Acord Nacional de Formació 
Contínr1a (modalilat de p!am d'empresa, Jectoria/J i intmectoria/J) 

(País Valencia, 1997-2000) 

Am 1997 1998 1999 2000 
Plans sol ·licitats 236 299 322 320 

l'lans aprov:1ts 180 212 241 263 

Hores de formació realitzad"" 4.626.889 4.553.312 5.020.177 s.d. 

Font: FORCEM. 

La patronal obté una notable aportació economica al compte de les 

empreses. Pee exemple, l'any 2000 les empreses valencianes van sol· licitar 

a FORCEM més de 100 milions d'euros, deis que van obtindre més d'una 

quarca pact, només en la modalirat de p laos de formació. A més, l'excen

sió de la formació contínua consolida vinculacions teoriques que propicien 

!'estrategia de precarització laboral: el nexe entre compecencia-compecici

vitat o el neolog isme «empleabilitat», com quelcoro del que s'han de res-

ponsabilitzar els mateixos treballadors, no són més que noves versions de 

la representació mercantil de l'educació. 

Pero cambé els sindicats cenen bons mocius per a patrocinar l'aug

menr de la formació contíoua i recuperar-se així del debilicament que en 

la seua capacirac de mobilirzació i negociació els depara la precarització de 

les relacions laborals: l'interés per divulgar visions «antropoccntriques» 

del procés productiu; la necessitat de garantir la pertinencia, oporcunirat, 

projecció, qualitat i impacte deis plans i programes formatius, tarnbé res

pecre del sector informal i grups vulnerables no enquadcats al siodicat; 

l'efecte multiplicador que la negociació d'aspectes de la formació profes

sional té sobre un feix de temes, com ara l'estabilitat laboral, la flexibili

tat, la remuneració, la tercerización, el deure d'informació o el dialeg 

social; la oecessitar de superar els problemes derivats de l'absencia de sis

temes d'observació de la realitat productiva, eotenent pee aquesta, al 

camp de la formació professional i les qualificacions: l'evolució del coo

tingut del treball, !'emergencia de noves oecessitats de qualificació, l'evo

lució de la demanda i oferta de qualificacions, etc. 

La qüestió és: quin impacte pot esperar-se pee a l'escola de l'extensió 

de la formació contínua? És obvi que produira canvis ea l'immediat, quan 

es desenvolupe el Sistema Nacional de les Qualificacions (que al seu toro 

reclamara noves sisrematitzacions en escales rnés amplíes, com !'europea, 

o més restcingides) i l'articulació dels subsisternes de formació professio

nal reglada, ocupacional i contínua; fins i tot es po<len esperar canvis en 

l'estcuctura del treball.2 Des de canvis curriculacs fins a organitzatius. Els 
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2 Resulta significariu el cas de les accion.~ formatives a !'empresa Sidmed S.A. 

(Siderúrgica de la Meclicerrania, acrnalmenc al grup Arcclor .Aceralia-Arbed-Usinor) del 

Port de Sagunc, dedicada a la fabricació de producccs siderúrgics plans. En 1991, empre

sa i representancs de.Is creballadors acordaren una Estructura Funcional de Treball (EFT), 

segons la quaJ l'avaluació paritaria favorable de moduls formacius per desempenyar akres 

llocs de creball de la unicat productiva determinava la conccsi6 de nivells salaríais, aug

meocs que eren independencs del fet de dcsempenyar cfectivament les casques per a les 



primees, en la mesura que la formació p rofessional de base (que la LOGSE 

arribueix a l'Educació Secundaria Obligatoria) s'haura d'arricular amb 

!'estructura modular de la formació en la resta de subsistemes i, almenys 

sobre el paper, es generara un mecanisme que permetria adequar la inno

vació curricular a les modificacions productives. Els segons, perquc l'Esrat 

podra maximirzar els recursos que empra en formació professional, utilit

zanr-los en els distiats subsisremes. Cal pensar, pcr exemple, en el canvi 

que pot suposar per· a la Formació de Persones Adulces el rransit d'uoa 

activicac centrada en l'alfabetització a una altra més relacionada amb con

ringurs professiooals o ocupacionals. Cal recordar que !'actual formació 

ocupacional esta en la seua major pare orientada a persones sense qualifi
cació3 i al sector terciari.4 

És previsible cambé una altea serie de canvis que tal vegada operen de 

manera més profunda. Sense necessitat de recórrer a la ciencia-ficció, és 

logic que un deseovolupament de la formació conrínua modifique el sen-

quals s'hauria rebut la formació. En 1995, l'acord es prorroga fins a l'any 2001. Pee l'aug

ment de la formaci6 (en 1989 es realirzaren 40.887 h. de formaci6; en 1997 se'n feren 

65 .306); la ratio per obrer passa de 31 h. a 67 h. en els mateixos anys. Malgrat l'incre

meot de la massa salarial que determina l'EFT, hao esmr evidenrs airees avantatges: aug

ment de la productivicat (les eones pee obrer en la primera fase del procés productiu pas

sen de 554 en 1991 a 1.13 7 en 1997), frenada de la disminuci6 anterior de la plantilla, 

disminuci6 de l'absencisme (de 6,97% del comput horari anual en 1986 fins al 5,19% en 

1997), la confliccivicat laboral, etc. (F. J. Hernandez; R. Lozano; S. Piera: «Le cas Sidmed» 

(1998), informe presentat al projecte Relations inler-institmiomulles er 1-0k dls parties s«ÍatJx 

da11s la formatio11 co111i1111e, Programa Leonardo de la UE (1997-1998), promotor: Istituto 

Superiore per la Fotmazione (Roma)). En 1997, el percentarge de finan~ament de les 

accions formatives a carrec del FOREM fou només del 4,6%. 

3 De 38.907 persones parcicipants en cursos de formació ocupacional durant 1999, 

21.767 van assistir a cursos d'ocupació, 13.167 a cursos d'especialirzació, 3.882 a adapta

ció de l'ocupació, 46 a cercificats de professionalirat i 45 a cursos d'amplia base. 
4 Els majors percentarges d'alumnat format segons famHia professional corresponen 

a serveis a les cmpreses (26,2%), administraci6 i oficines (24,2%), comer) (B,0%), docen

cia i invescigació (6,3%), servicis a la comunitat i personals (4,5%), sanitar (4,3%) i rucis

me i hostaleria (4,0%). 

tic tant de la xarxa professional, com de l'escola de titulacitat pública, 

aprofundinc les diferencies amb la xarxa universitaria o l'escola privada. 

La permanencia a l'escola pública pera aquell alumnar sense cxpecratives 

d'arribac a la universitat, és adir, per a la majoria, tindria aleshores una 

justificaci6 encara més erosionada. Que fer aleshores a l' escola? 

Per a acabar de complicar la sicuaci6, es pot detectar facilmenc la 

voluntat del poder polític de transferir als docenes la responsabilirat d'e

vitar perjuís moltes vegades ocasionats pel mateix Estat. Per citar alguns 

exemples, l'escola ha de realitzar educació vial (fins i tot s'anuncia la seua 

«assignaturitzaciÓ») mencre l'Estat obté rendimcnts fiscals de la gasolina, 

estimula la venda de vehicles (els plans «renove»), encoratjada a més per 

una il·limitada publicitar, grao pare en mitjans de titulacitar pública, i 

maneé privatitzat l'ensenyament per a l'obtenci6 del permís de concluir, 

sensc que els docenes que han conviscut durant una decada amb els aspi

rancs als permisos ringuen cap papee a jutjar sobre la seua responsabilirat 

coma conductors. El mateix es podria dir de l'educació pera la salut, que 

l'Estat encomana als docenes al mateix tcmps que remet als centres edu

catius un mobiliari incomode, que genera vicis posturals, i de l'educació 

contra l'addicció a les drogues, encomanada a l'escola pel mateix Estat 
que es finan~a en pare ambla fiscalirat de !'alcohol i el tabac. «L'educació 

ho és tot», el lema de la campanya de sensibilització de la Fundació 

d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), no deixa de ser una burla per als 
docencs.5 Amb cada «transversal», en tant que cncarrec tan impossible 

com a cínic, es dilapida una porció de l'escassa legiti.mitat que encara re

serva l'cscola. 

5 Malgrat que Ja PAD té estructura de fundació privada, el seu presideor, J A. 

Sánchez Asiafn, un imporcanc banquer del BDVA, encap~ala cambé la fundaci6 COTEC, 

pera la ionovació tecnologica, el patronat del qua! reuneix a més de mig centenar de grans 

emprcses i agencies de foment de les comunitats auronomes i ajuncaments. El reí és el pre

sident d'honor de COTEC i la reina de la FAD. En concloure aquest llibre, el Sr. Sánchez 

Asiáin es va veure relacionat amb l'escandol financer del BBVA. 
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No obstant aixo, la minva de legitimitat no anuncia la fi imminent de 

l'escola. U. Beck ja ha encuayat l'expressió «iastitucions socials zombies». 
Una situació difícil de reconéixer pera les tradicions liberals i socialista , 
que, en definitiva, desconsideren els actors escolars. Aquella perque en el 

seu iocerés per aplicar la logica mercaocil, amb el buidament derivat del 

dret a mera possibilitat, encara rroba parcel·les del sector educatiu sus

ceptibles de ser privatinades, la qual cosa és percebut pels actors en cer

mes de precarietat i competitivitat. La revolta contra la LOU resulta sig

nificativa. Al contrari, per a la tradició socialista, reiterar el papee de les 

condicions iuicials o apel·lar a la generalitat abstracta del drec és aug

meutar la nomina de preceptes amb que es carrega el cos docent, sense 

que aixo represeoce una crítica real al caracter dassista del sistema.6 Els 

científlcs de l'educació poden, en el seu aucisme escolastic, elaborar noves 

teories i preceptes que ja no satisfan cap gana, 7 i la societat pot dedicar

se, com assenyalava P. Bourdieu, a «una mena d'automistificació col·lec

tiva»: «dormir-formar els eixits de l'escola que ningú vol, proposant-los 

una ficció de treball i convertint-los en assalariats sense salari, en empre

saris sense empresa, en escudiancs prolongats sense esperan~a de títols ni 

de qualificacions».8 Aquella xiqueta que abans d'iagressar a l'IES coafes

sava «voldria anar a la Universitat per a esmdiar els dofins, pero sé que 

no podré fer-ho», semblaria havec-ho eotés millor. 

6 Un replanrejament de precepres a partir de f'anii.lisi deis proccssos d'individualitza

ci6 en Michael Bratcr: «Schule und Ausbildung im Zeicheo der Individualisierung», en U. 

Bcck (ed.): Kil/(ltr dlr Fnihtil, Fraknfurr, Suhrkamp, L997 (trad. cnsr. Buenos Aires, 

Fondo de cultura económica, 1999). 
7 No sembla alterar a la ciencia pcdagogica el fer que el principal empleador deis seus 

llicenciats, dcsprés de la Conselleria d'Educació, siga ja uoa cnnfederació sindical. 
8 P. Bourdieu: Co111rafitegos 2, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 58. 
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Aquest text realitza una aproximació sociologica a l'edu
cació i a l' escala. Les dades que s'utilitzen es refereixen al 
País Valencia i al conjunt de l'Estat cspanyol, encara que 
també s'inclouen analisis d'altres pa'isos europeus. En cap 
cas el llibre fa afirmacions sobre que ha de ser l'educació 

' cam ha de ser !'escala o que han de fer els docents. Única-
ment pretén rcflectir el que succeeix, posar un espill davant 
de la mirada perduda de l'escola zombie. 

Molts estudis han fet esment de la «mort» de 1' escola. 
Alguns, per la crisi de la legimitació que s' anuncia des dels 
anys seixanta; d'altres, perla prolifcració de les tecnologies 
de la informació i la camunicació. Ha sobreviscut !'escala 
als diagnostics de mal averany o més bé es traba en una 
fase zenital del seu desenvolupament, més propia del mite 
caribeny? No sembla un anima en pena, amb poses i ves
timentes preterites? No deambula amb gest absent, igno
rant allo que esdevé al seu voltant? 
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