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1- Presentació a la recerca 

L’emergència del debat sobre l’educació en el panorama actual i la seva continuïtat 

representen un bri d’esperança en un context marcat pel pessimisme i la melancolia
1
. A 

Catalunya, el replantejament de l’educació compta amb el suport de pràcticament tota la 

comunitat educativa –el 94% d’escoles i instituts de Barcelona considera que 

actualment està implantant processos d’innovació educativa, segons l’opinió dels seus 

equips directius
2
- i el debat ha adquirit una presència rellevant en el dia a dia dels 

individus. En un context marcat –pel que sembla ser- l’inici de la recuperació 

econòmica després d’una crisi que s’ha estès per tots els àmbits de la vida de les 

persones, iniciar un procés de transformació pedagògica sembla ser un pas més cap a la 

reordenació i reorganització de la societat. Els estralls de la crisi, però, segueixen sent 

evidents: un dels trets característics del context global actual segons la UNESCO és la 

correlació entre el creixement de la riquesa i de la vulnerabilitat i el creixement de les 

desigualtats
3
.  

El present treball pretén estudiar el sorgiment del moviment de renovació pedagògica a 

Catalunya i la resposta que ha tingut; conèixer els objectius d’aquesta tendència de 

canvi educatiu i les característiques que els seus impulsors consideren que ha de tenir 

l’educació al segle XXI; i analitzar la implantació de projectes educatius innovadors en 

el moment actual i a Barcelona, ambdós marcats per la polarització social conseqüència 

de les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat. L’anàlisi es basa en la recopilació 

d’informació per tal d’establir l’estat de la qüestió. La literatura sobre aquest tema és 

escassa degut a la contemporaneïtat de l’assumpte i, per tant, aquest estudi s’ha centrat 

sobretot en informes realitzats per fundacions i institucions i en la tasca divulgativa i de 

recerca que es duu a terme des del mitjà de comunicació especialitzat El Diari de 

l’Educació. Tanmateix, les habilitats i els coneixements adquirits al grau d’Humanitats 

han permès establir relacions entre aquesta informació específica i les idees d’autores i 

autors contemporanis com Martha C. Nussbaum i Zygumnt Bauman.  

 

                                                           
1
 BAUMAN, Zygmunt (2017), Retrotopia (Barcelona: Arcàdia). 

2
 RODRÍGUEZ, Pau (2016), “Barcelona s’alia amb Escola Nova 21 i Rosa Sensat per fer arribar la 

innovació a totes les escoles” El Diari de l’Educació (14/06/2017) via: http://diarieducacio.cat/barcelona-

abandera-de-la-innovacio-educativa-amb-una-alianca-amb-les-principals-entitats/  
3
 UNESCO (2016) Repensar l’educació: Vers un bé comú mundial? (Catalunya: Centre UNESCO de 

Catalunya), pàg. 22. 

http://diarieducacio.cat/barcelona-abandera-de-la-innovacio-educativa-amb-una-alianca-amb-les-principals-entitats/
http://diarieducacio.cat/barcelona-abandera-de-la-innovacio-educativa-amb-una-alianca-amb-les-principals-entitats/
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2- Sobre la tendència i el sorgiment del moviment de renovació pedagògica a 

Catalunya 

a. Introducció breu 

Els intents per definir i descriure el context actual han portat a múltiples teòrics a 

formular diferents tesis que emfatitzen uns o altres aspectes de la quotidianitat. Les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) –Internet, sobretot- han canviat, no 

només la manera que tenim els individus d’enfrontar-nos a la realitat, sinó la realitat 

pròpiament. La velocitat i la immediatesa són valors que predominen en pràcticament 

tots els àmbits de la nostra vida. Zygumnt Bauman (Poznan, 1925 – Leeds, 2017) va 

desenvolupar el concepte de modernitat líquida per descriure aquesta segona modernitat, 

una modernitat en que la tecnologia ja ha superat la indústria i el debat sobre la 

reproductibilitat tècnica de Walter Benjamin ha quedat obsolet per la completa 

integració d’aquest fenomen en la quotidianitat. Bauman fa referència a Stephen 

Bertman
4
 per descriure un context marcat per la velocitat i la immediatesa, autor que va 

definir la cultura contemporània com una “cultura de l’ara mateix” (nowist culture) i 

una “cultura a corre-cuita” (hurried culture)
5
. Ambdós aspectes –la immediatesa i les 

TIC- semblen estar estretament relacionats.  

La societat del coneixement és aquella que ha superat la de la informació
6
 perquè és 

capaç de convertir la informació en recurs i font de coneixement. Les TIC permeten la 

generació d’aquest coneixement d’una manera constant i ràpida, pràcticament de forma 

il·limitada. Una coneix –o pot conèixer- el que passa quan passa en qualsevol moment 

des de qualsevol lloc. I aquest aspecte del temps actual té implicacions en la manera de 

percebre la realitat i per tant, en la mateixa realitat. Podríem parlar, per exemple, de la 

postveritat.  

En un context d’inclús sobreinformació, en el que els mitjans de comunicació han hagut 

de transformar la seva pròpia naturalesa per poder respondre a la velocitat dels 

esdeveniments, emergeix un debat que requereix un temps més pausat: l’educació.  

                                                           
4
 BERTMAN, Stephen (1998), Hyperculture: the human cost of speed. 

5
 BAUMAN, Zygmunt (2017),  Els reptes de l’educació en la modernitat líquida (Barcelona: Arcàdia) 

pàg. 7. 
6
 CASTELFRANCHI, Cristiano (2007), “Six critical remarks on science and the construction of the 

knowledge society” Journal of Science Communication (10/06/2017). Via: 

https://jcom.sissa.it/archive/06/04/Jcom0604%282007%29C01/Jcom0604%282007%29C03  

https://jcom.sissa.it/archive/06/04/Jcom0604%282007%29C01/Jcom0604%282007%29C03
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Que el món canvia és una evidència. Les societats es transformen i els individus que hi 

vivim hem de ser capaços d’adaptar-nos a les noves condicions, als nous entorns. 

L’educació ha de respondre a les competències que les societats requereixen als seus 

habitants. Algunes de les preguntes que han inspirat el debat educatiu que s’ha establert 

a les institucions però també al carrer són: «Quina educació necessitem per al segle XXI? 

Quin és el propòsit de l’educació en el context actual de transformació social?»
7
. Irina 

Bokova, directora general de la UNESCO, en el pròleg de l’últim informe sobre 

educació de les Nacions Unides afirma la necessitat de repensar l’educació en 

l’actualitat, tal com ja s’havia fet des d’aquesta institució amb els anteriors informes 

Faure (1972) i Delors (1996).
8
  

b. Antecedents  

El qüestionament sobre què vol dir educació de qualitat, quines són les competències 

necessàries per a la vida i quins mecanismes permeten avaluar-les no és nou. La 

voluntat de trencar amb un model d’escola obsolet, que en aquest cas es basa en la 

transmissió de coneixements i en el que hi predomina el caràcter academicista, té una 

llarga tradició mundial i, també, al territori català. 

De fet, el nom del programa que lidera el procés de renovació pedagògica a Catalunya, 

Escola Nova 21, no és casual: fa referència al moviment educatiu de principis del segle 

XX que va intentar convertir les necessitats i les inquietuds dels infants en motor 

educatiu. De fet, tal com afirma Boris Mir, director adjunt del projecte, «en som hereus 

humils
9
».  

A finals del segle XIX i principis del XX a Catalunya s’estava vivint un moment 

important de reflexió i experimentació pedagògica que pot relacionar-se amb l’actual. 

Aquest moviment de renovació pedagògica de principis del segle XX estava vinculat als 

plantejaments de l’Escola Nova, que es va estendre des de finals del segle XIX per 

Europa i els Estats Units. L’Escola Nova era percebuda, en un context de regeneració 

                                                           
7
 UNESCO (2015), Repensar l’educació: Vers un bé comú mundial? (Catalunya: Centre UNESCO de 

Catalunya) pàg. 5. 
8
 Íbidem. Pag. 6. 

9
 RODRÍGUEZ, Pau (2016), “Boris Mir: les escoles avançades han de ser creadores de coneixement” El 

Diari de l’Educació (13/06/2017), via: http://diarieducacio.cat/boris-mir-les-escoles-avancades-han-de-

ser-creadores-de-coneixement/  

http://diarieducacio.cat/boris-mir-les-escoles-avancades-han-de-ser-creadores-de-coneixement/
http://diarieducacio.cat/boris-mir-les-escoles-avancades-han-de-ser-creadores-de-coneixement/
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social i política, com l’instrument que podia introduir aquest canvi pedagògic 

eficaçment
10

 –de la mateixa manera que s’erigeix Escola Nova 21 avui-.  

S’observen força paral·lelismes entre ambdós moviments de renovació pedagògica tant 

per les condicions històriques que n’impulsen el sorgiment com per l’ideari que 

comparteixen. Així, l’Escola Nova del segle passat –i l’actual, com es veurà- donava 

resposta educativa a una societat que vivia canvis profunds, llavors a causa de la 

industrialització i la nova mentalitat i formes de vida que se n’havia desprès. En aquest 

context de canvis, doncs, destaca Catalunya pel desenvolupament industrial i l’impuls 

de la burgesia, que donarà molt de suport al canvi educatiu. 

L’Escola Nova del segle XX no era un corrent homogeni ni es va estendre de manera 

equitativa per tot el territori. Aplegava diferents corrents ideològiques i metodologies 

que van motivar la creació de diverses institucions educatives lligades a la burgesia. 

La font d’inspiració de l’Escola Nova va ser la Institución Libre de Enseñanza, 

institució educativa creada l’any 1876 a Madrid pel grup de professors que s’havia 

revelat en la reivindicació a favor de la llibertat de càtedra, abolida a partir les polítiques 

impulsades per Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) president del Govern 

Espanyol durant la monarquia d’Alfons XII (1857-1885)
11

. Aquesta escola va introduir 

al panorama educatiu espanyol pràctiques innovadores i, sobretot, la independència 

política i ideològica de l’educació, en pro de la veritat científica
12

. Els seus objectius 

eren fomentar aquests valors per formar la capacitat intel·lectual i ètica dels ciutadans
13

.  

Un dels trets més característics del model pedagògic de l’Escola Nova, de la Institución 

Libre de Enseñanza, i de l’actual projecte de canvi educatiu, és la voluntat d’anar més 

enllà de l’adquisició de coneixements i habilitats intel·lectuals per desenvolupar la 

personalitat integral dels individus
14

. 

                                                           
10

 GONZÁLEZ-AGÀPITO, J; MARQUÈS, S; MAYORDOMO, A; SUREDA, B. (2002) Tradició i 

renovació pedagògica: 1898-1939: Història de l’educació: Catalunya, Illes Balears, País Valencià 

(Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de l’Abadia de Montserrat). 
11

 VÁZQUEZ, Raquel (2002) Mujeres y educación en la España contemporánea: la institución libre de 

enseñanza y su estela: la residencia de señoritas de Madrid (Madrid: Akal). 
12

 Íbidem. Pàg. 39. 
13

 GONZÁLEZ-AGÀPITO, et altri (2002). Op. Cit. Pàg.15. 
14

 Íbidem, pàg. 18. 
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L’Escola Nova, el precedent del moviment de renovació pedagògica actual, també va 

introduir i vetllar per molts drets educatius com la gratuïtat de l’ensenyament, 

l’educació de les dones, l’educació en entorns rurals, etc.
15

   

c. Desenvolupament  

L’any 2015 la UNESCO publica l’últim informe sobre educació en el que es planteja la 

urgència de repensar l’educació en coherència amb el nou context mundial. Aquest 

replantejament, però, no només implica accions en termes de polítiques educatives sinó 

també «noves perspectives amb les quals entendre l’essència de l’aprenentatge i el paper 

del coneixement i l’educació en el desenvolupament humà»
16

. Des de l’agència de 

l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura es 

considera que cal, en l’actualitat, revisar el propòsit de l’educació i l’organització de 

l’aprenentatge. Algunes de les característiques o aspectes que la reflexió sobre 

l’educació actual ha d’incorporar són el desenvolupament sostenible, la justícia, 

l’equitat social i la solidaritat global, fet que implica anar més enllà de l’alfabetització, 

per a aquesta institució. 

Una educació empoderadora és la que construeix els recursos humans que necessitem 

per ser productius, per continuar aprenent, per resoldre problemes, per ser creatius i per 

viure amb la natura en pau i harmonia. Quan les nacions garanteixen aquesta mena 

d’educació a tothom i al llarg de tota la vida, es posa en marxa una revolució silenciosa: 

l’educació esdevé el motor del desenvolupament sostenible i la clau per a un món 

millor.
17

  

L’accés generalitzat a fonts de coneixement té implicacions en l’aprenentatge. Permet 

que aquest procés sigui menys rígid i més innovador i per tant, afecta la feina del docent, 

el seu rol dins l’aula, l’aula mateixa... Aquestes noves condicions de l’entorn educatiu, a 

més, afecten totes les etapes d’escolarització i ensenyament superior. De fet, es podria 

inclús dir que les expandeixen encaminant-se cap a un aprenentatge per a tota la vida.  

L’aprenentatge no només s’expandeix temporalment, sinó també en l’espai. Apareixen 

nous espais d’aprenentatge –o es reconeixen com a tal- i l’educació s’escapa dels límits 

de les institucions formals o tradicionals. D’aquests nous entorns en sorgeix la 

                                                           
15

 Per saber-ne més, consultar GONZÁLEZ-AGÀPITO, J; et altri (2002). Op. Cit. 
16

 UNESCO (2015), Op. Cit. Pàg. 18. 
17

 POWER, Colin (2005), The power of education: education for all, development, globalization and 

UNESCO (Londres: Springer). 
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necessitat d’un nou plantejament que enfoqui l’educació d’una manera més fluïda, que 

concebi l’aprenentatge continu al llarg del temps i que impulsi la interacció entre els 

diferents espais i institucions educatives. 

El debat sobre quan emergeix aquesta urgència i qui l’anticipa és dens i de difícil 

resolució. Els centres educatius –pública i privats concertats- disposen d’una certa 

autonomia
18

 a l’hora d’enfocar i dissenyar els seus projectes educatius, sobretot pel que 

fa a la metodologia, que genera diferències –i desigualtats- dins l’ecosistema educatiu 

català. Establir una cronologia sobre les innovacions pedagògiques a Catalunya seria 

objecte d’un altre treball. En general, però, s’accepta que les pràctiques que actualment 

s’engloben dins l’etiqueta d’innovadores i que dominen el panorama educatiu d’avui no 

són –en la seva totalitat- noves, i que hi ha centres que implementen metodologies 

d’ensenyament com el treball per projectes –una de pràctiques més destacades i 

impulsades des d’aquest moviment de renovació pedagògica- des de fa dècades.  

En una entrevista al diari digital Crític, la directora de l’Escola dels Encants i 

l’exdirector del Fructuós Gelabert, dues de les escoles públiques amb més presència en 

el panorama educatiu actual degut a la singularitat dels seus projectes educatius, Agnès 

Barba i Joan Domènech, afirmen que fins ara aquells centres que apostaven per nous 

models educatius s’havien sentit totalment desemparats
19

. En la mateixa línia, el 

pedagog Jaume Funes denuncia que totes les escoles que havien implantat metodologies 

d’aprenentatge diferents i singulars havien hagut de dissimular davant les inspeccions 

perquè no se’ls acusés de no seguir el currículum
20

. 

El 21 de maig del 2016 es celebrava al Cosmocaixa de Barcelona la presentació del 

programa Escola Nova 21, una iniciativa de diferents entitats privades vinculades a 

l’ensenyament amb el propòsit d’organitzar i acompanyar els centres en aquest procés 

de renovació pedagògica. Jornada que amb l’assistència de 450 representats d’escoles i 

amb els 300 que s’havien quedat sense plaça pel límit d’aforament confirmava una 

                                                           
18

 L’autonomia dels centres educatius està reconeguda i especificada en l’article 2 de la Llei d’Educació 

de Catalunya (LEC), més concretament en el 2.3 c); i desplegada en el Decret 102/2010, del 3 d’agost del 

2010.  
19

 AZNAR, Laura (2016), “Llums i ombres de l’Escola Nova 21”, Crític (07/06/2017) via: 

http://www.elcritic.cat/investigacio/llums-i-ombres-de-escola-21-12615   
20

 AZNAR, Laura (2016). Op. Cit. 

http://www.elcritic.cat/investigacio/llums-i-ombres-de-escola-21-12615
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voluntat compartida i força estesa de canvi educatiu entre la comunitat educativa de 

Catalunya
21

.  

El sociòleg i pedagog Jaume Carbonell, després de visitar diversos centres educatius, 

identifica tres elements compartits per totes aquelles escoles d’educació infantil i 

primària que avui són denominades innovadores. El primer té a veure amb la 

interdisciplinarietat dels continguts i la seva organització. Es tracta d’un plantejament 

més flexible de l’aprenentatge, en el que destaca el treball per projectes, una 

metodologia que permet la integració de continguts de diferents àrees a partir d’un eix 

de treball proper a la realitat i als interessos de l’alumnat. El segon element que segons 

aquest pedagog les escoles innovadores comparteixen és la implicació d’alumnes de 

diferents nivells escolars en la realització d’activitats. Aquesta mescla d’alumnes 

d’edats vàries pot adoptar diferents formats com l’apadrinament o l’acompanyament 

dels alumnes més petits per part dels més grans, l’organització de comissions mixtes, 

etc. Alguns autors com Carbonell consideren aquesta pràctica la fi d’una de les 

anomalies del sistema educatiu: l’escola era, fins ara, l’únic espai social on les persones 

de diferents edats no es barrejaven. El tercer i últim element que l’autor especifica 

inclou la reconceptualització de l’espai escolar. Es tracta, doncs, d’adaptar l’espai a les 

noves necessitats i pràctiques que s’hi duen a terme i, sobretot, a la manera del centre 

d’entendre l’educació
22

. Les tres característiques estan en sintonia amb la idea que ja 

s’ha comentat sobre la concepció d’una educació més fluïda, menys rígida, més 

dinàmica i que posi l’alumne en contacte amb el seu entorn. Si un segueix la definició 

que s’extreu de l’anàlisi anterior, qualsevol escola que compleixi les tres 

característiques mencionades és una escola innovadora.  

La quantitat d’informació actualment disponible sobre pràctiques educatives, 

metodologies, docència... i l’aparició de múltiples propostes tant des de l’Administració 

i les institucions com des dels propis centres educatius, concentrada sobretot des de 

finals de l’any 2015, fan evident que la comunitat educativa es troba en un procés de 

canvi. A més a més, la resposta que aquesta nova conceptualització de l’educació 

acompanyada de noves pràctiques i metodologies ha rebut de la població confirmen la 

                                                           
21

 RODRÍGUEZ, Pau (2016) “Escola Nova 21 aplega centenars de docents amb voluntat de transformar 

els seus centres”, El Diari de l’Educació (07/06/2017). Via: http://diarieducacio.cat/escola-nova-21-

aplega-centenars-de-docents-amb-voluntat-de-transformar-els-seus-centres/  
22

 CARBONELL, Jaume (2015) “Anàlisi de 3 elements que totes les escoles innovadores comparteixen”, 

El Diari de l’Educació (08/06/2017). Via: http://diarieducacio.cat/analisi-de-3-elements-que-totes-les-

escoles-innovadores-comparteixen/  

http://diarieducacio.cat/escola-nova-21-aplega-centenars-de-docents-amb-voluntat-de-transformar-els-seus-centres/
http://diarieducacio.cat/escola-nova-21-aplega-centenars-de-docents-amb-voluntat-de-transformar-els-seus-centres/
http://diarieducacio.cat/analisi-de-3-elements-que-totes-les-escoles-innovadores-comparteixen/
http://diarieducacio.cat/analisi-de-3-elements-que-totes-les-escoles-innovadores-comparteixen/
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voluntat compartida de la majoria de la societat catalana de participar-hi. Aquesta 

resposta és mesurable a partir de la distribució territorial de la demanda escolar. Si bé 

com alguns autors destaquen, des de fa anys que a la ciutat de Barcelona hi ha més 

demanda que oferta disponible de places en escoles públiques, la presència d’escoles 

amb l’etiqueta d’innovadores ha contribuït a una redistribució de la demanda escolar
23

.  

d. Com s’organitza: el lideratge d’Escola Nova 21 

Si bé és impossible determinar qui i quan va iniciar aquesta renovació pedagògica, és 

possible establir un punt de partida a partir de la implementació del programa Escola 

Nova 21 aquest curs escolar 2016-2017, que lidera aquest procés i aglutina –en principi- 

tots aquells centres que en formen part.  

Escola Nova 21 és un projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Centre 

UNESCO a Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa, entitat vinculada 

a La Caixa. Es tracta d’un programa que ha de durar tres anys i que busca «aplegar els 

esforços de canvi en un objectiu comú», segons el seu propi web. El projecte, doncs, 

s’erigeix com el líder de la renovació pedagògica que s’està duent a terme a escala 

global, com indica l’informe de la UNESCO, a Catalunya. No es defineix, però, com un 

programa d’innovació educativa entesa com l’experimentació de noves metodologies 

docents, sinó que es tracta «d’un programa per l’actualització del sistema educatiu i 

cadascun dels centres» en pro d’un «aprenentatge rellevant i amb sentit» per als joves i 

infants. 

La presentació en societat es va dur a terme el maig del 2016, en un acte en que els 

organitzadors feien una crida a les escoles que volguessin adherir-se al projecte, que ja 

comptava amb un grup de 25 escoles impulsores.  

L’objectiu principal d’Escola Nova 21 és generar, durant tres anys de feina, un 

moviment de renovació del sistema educatiu català «sense marxa enrere». Per assolir 

aquest objectiu, s’han establert quatre accions principals: la consolidació i l’extensió de 

la nova concepció de l’educació que ja porten a la pràctica determinats centres educatius 

–els 25 centres impulsors del projecte, per exemple-; el treball col·laboratiu entre els 

centres adscrits al programa –481 el setembre del 2016-, distribuïts en 60 xarxes 

                                                           
23
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territorials formades per entre 8 i 10 centres que emprenen la renovació de manera 

cooperativa; la generació d’aliances amb les administracions educatives; i la creació 

d’un grup de 30 escoles que formen una mostra representativa del conjunt de centres 

que s’han adherit al programa tenint en compte el panorama educatiu català en termes 

de distribució geogràfica, nivell socioeconòmic i cultural, el grau de complexitat de 

l’entorn, l’oferta educativa (primària/secundària) i les diferents tipologies de centres. 

Aquesta mostra representativa ha de permetre extrapolar els resultats de la implantació 

del projecte d’innovació al total de centres i així impulsar polítiques educatives d’acord 

amb l’experiència del programa d’aquí tres anys.  

Des del setembre del 2016 fins ara, el projecte ha assolit ja algunes de les seves metes. 

Pel que fa a les aliances amb les administracions, cal destacar la implicació de la 

Diputació de Barcelona, que hi ha invertit entre 100.000 i 150.000 euros
24

 per organitzar 

les xarxes locals que agrupen les escoles del mateix entorn i així puguin estar 

interconnectades. A més de la inversió que s’ha fet des de la Diputació de Barcelona, el 

gener del 2017 es va presentar Xarxes per al canvi, el nom que porta l’acord entre el 

Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat i Escola Nova 21, que és l’aplicació del projecte 

privat mitjançant l’Administració a la ciutat comtal. Xarxes per al canvi incorpora, en 

una primera fase aquest curs escolar 2016-2017, la resta de centres de la ciutat que ja 

formaven part d’Escola Nova 21, i contempla incorporar altres centres que comparteixin 

la voluntat d’innovar a partir del curs vinent, amb el repte de que per al 2019-2020 tots 

els centres públics d’educació obligatòria de Barcelona en formin part
25

 
26

.  

Si l’objectiu últim d’Escola Nova 21 és crear un teixit d’escoles a favor de la innovació 

pedagògica permanent, adequant l’educació a les realitats canviants, sembla natural que 

aquest objectiu es tradueixi en polítiques educatives i, per tant, Escola Nova 21 

pretengui donar el relleu al Departament d’Ensenyament. Tot i que aquest procés 

d’innovació no s’ha institucionalitzat –la Generalitat no hi ha invertit recursos-, sí que li 

ha donat suport institucional –el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de 
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suport institucional a partir del que s’ha constituït una comissió de seguiment bilateral 

per assegurar que les accions d’ambdues institucions van en la mateixa direcció i són 

coherents-, i Escola Nova 21 cedeix tots els coneixements i metodologies que generin 

durant aquests tres anys de manera gratuïta a les administracions
27

 per tal d’impulsar la 

col·laboració. Tanmateix, cal tenir en compte que les 481 escoles que han mostrat la 

seva voluntat de canvi poden exercir la suficient pressió a l’Administració perquè 

redirigeixi les seves polítiques. 

e. Crítiques 

La posada en marxa del programa Escola Nova 21 ha generat crítiques de diversa 

naturalesa
28

 i per part de diferents col·lectius. A continuació s’exposen els aspectes que 

han generat més polèmica al voltant d’aquest projecte d’innovació pedagògica. 

El fet que Escola Nova 21 sigui una iniciativa nascuda i promoguda des d’institucions 

privades n’ha sigut, sens dubte, l’aspecte més criticat del programa
29

. Per alguns autors, 

que sigui una iniciativa privada demostra la poca implicació de l’Administració Pública 

en un tema tan delicat i important com l’educació, argument que recolzen amb el 

descens del 97’78% de la inversió pública en el reciclatge del professorat a Catalunya 

des del curs 2010-2011 al 2014-2015
30

. En aquest context de manca d’inversió pública, 

la implicació de la Diputació de Barcelona amb el projecte ha sigut rebuda com un 

intent de privatitzar l’educació i s’ha emfatitzat la doble externalització que el programa 

genera: la de la formació dels docents i la de la política educativa «que es deixa en mans 

de La Caixa i la Fundació Jaume Bofill»
31

. La secció d’educació de la Coordinadora 

Obrera Sindical dels Països Catalans (COS) observa, també,  la privatització de 

l’ensenyament per part d’Escola Nova 21
32

. En aquest mateix sentit, cal tenir en compte 

que la UNESCO també adverteix d’aquesta tendència cap a la privatització de 
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l’educació que entén com «el procés de transferència d’activitats, béns, gestió, funcions 

i responsabilitats relacionades amb l’educació des de les institucions estatals o 

públiques als individus o agències privades»
33

. 

Aquests autors també apunten a una nova mercantilització de l’educació ja que 

constaten la generació d’un nou mercat, el de les escoles innovadores i emmarquen 

Escola Nova 21 en el que anomenen «nova filantropia
34

». La nova filantropia està 

formada per empreses i entitats privades que ja no només s’impliquen en 

problemàtiques socials a partir d’inversions econòmiques, sinó que també hi participen 

impulsant polítiques a partir de recerques pròpies, indicadors de qualitat, etc.  

En la mateixa línia, altres autors critiquen l’emergència d’Escola Nova 21 en un context 

educatiu marcat per les retallades. Aquests autors destaquen la incertesa a la que 

s’exposen els centres que demostren singularitat i reclamen més recursos per part de les 

administracions públiques per poder obtenir una millora substancial i que l’equitat i la 

cohesió no perillin
35

. 

Des dels sindicats, la crítica no ha sigut menys dura. Des de la Unió Sindical de 

Treballadors/es de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC), consideren que els objectius 

del programa són acrítics i que el projecte no està vinculat a cap projecte de societat clar 

i, per tant, està despolititzat
36

.  

A aquestes crítiques, concentrades sobretot en el caràcter privat de la iniciativa, podria 

respondre la recent creació de les Xarxes per al Canvi ja mencionades anteriorment. La 

principal virtut i promesa d’aquest projecte és que es tracta d’una iniciativa pública i, 

per tant, sembla demostrar el retorn a la gestió pública de la innovació educativa
37

. 

Un altre aspecte que ha sigut i és objecte de profundes crítiques al programa Escola 

Nova 21 i al desplegament d’un programa d’innovació educativa generalitzat a 

Catalunya són les desigualtats internes al sistema educatiu públic que aquests poden 

desencadenar. El projecte inclou escoles públiques i privades concertades –el 32% de 
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les escoles que en formen part són concertades-, aspecte que ja ha sigut criticat per 

alguns sectors que consideren que d’aquesta manera no es qüestiona l’existència d’un 

doble circuit educatiu que genera segregació, i que ha sigut defensat pels impulsors del 

programa argumentant la voluntat de treballar amb una mostra representativa de la 

realitat educativa del territori
38

. Tanmateix, diversos autors han destacat el risc 

d’aquesta nova segregació provocada per la diferenciació entre les escoles que entren en 

la lògica del procés d’innovació i aquelles que se’n queden al marge. Aquest serà el 

tema que s’abordarà en els següents apartats del present treball.  

3- Innovació pedagògica 

a. El concepte d’innovació 

En aquest procés de renovació pedagògica, en el que el terme protagonista és el 

d’innovació, destaca el poc debat que s’ha generat al voltant del propi concepte. 

Generalment s’accepta l’ús del terme per definir la introducció d’alguna cosa nova i, en 

general, se li atorga una connotació neutral i positiva, concepció que ha sigut criticada 

per alguns autors
39

. Aquestes novetats poden ser noves solucions a problemes 

preexistents
40

 o bé la resposta a un context nou. No tots els autors, però, donen el mateix 

significat al terme
41

.  

Segons Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política de la Universitat de Barcelona, 

algunes de les qüestions que s’han de tenir en compte a l’hora d’utilitzar el concepte 

d’innovació en l’àmbit de l’educació són l’impacte real que aquestes propostes generen 

en el benestar i les condicions de vida dels individus i el canvi que suposen en les 

relacions de poder preexistents. En aquest cas, doncs, cal estudiar si els processos 

d’innovació pedagògica impliquen un accés equitatiu als centres que els desenvolupen, 

és a dir, si incideixen en l’eradicació de les desigualtats educatives cada cop més 

creixents
42

. 
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L’anàlisi de la sociòloga Inés 

Aguerrondo sobre els canvis en 

l’àmbit educatiu en funció de la 

seva àrea i nivell d’impacte, pot 

contribuir a generar debat al 

voltant de l’ús i la diferència 

entre els termes. Així, tal com es 

veu en la Figura 1, el terme 

innovació faria referència, seguint la tesi de l’autora, a canvis estructurals a un nivell 

micro. La innovació pedagògica aglutina aquelles modificacions que tenen un impacte 

en la totalitat del sistema educatiu, des de la pròpia concepció de l’educació. Són canvis 

que impacten en els problemes de l’estructura del sistema i no en aspectes anecdòtics
43

. 

La diferència, doncs, entre innovació i transformació, seguint Aguerrondo, són les 

dimensions de l’impacte. Quan es parla d’innovació és que els canvis només impacten 

en un sector reduït del sistema i quan aquests s’estenen, es pot parlar ja de 

transformació
44

.  

De la tesi d’Aguerrondo es conclou que les pràctiques innovadores que predominen en 

el panorama de l’ensenyament català actual configuren un procés de canvi pedagògic 

l’objectiu del qual és la transformació del panorama educatiu a Catalunya, tal com 

afirma Escola Nova 21. 

b. Objectius i característiques de l’educació al segle XXI 

Segons la UNESCO, l’objectiu últim de l’educació al segle XXI  ha de ser «sostenir i 

promoure la dignitat, la capacitat i el benestar de la persona humana en relació amb els 

altres i amb la natura
45

».  

Quan es concep l’educació com el motor de canvi que possibilita l’assoliment d’una 

societat més justa i igualitària, en la definició dels seus objectius cal tenir en compte les 

dimensions culturals, socials, econòmiques, ètiques i cíviques de cada context. Ara, 

l’educació pren un significat que va més enllà d’adquirir habilitats i coneixements i 
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Figura 1: Denominació dels canvis socials. Font: AGUERRONDO, 
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inclou la promoció dels valors de respecte per la vida i la dignitat humana, necessaris 

«per a l’harmonia social en un món divers».  

En conseqüència i coherència amb aquesta voluntat, els diferents autors, com es veurà, 

comparteixen la idea de que «cal insistir en un enfocament humanista d’aprenentatge al 

llarg de la vida
46

». Les dues característiques fonamentals que ha de tenir l’educació del 

segle XXI i que aglutinen les pràctiques innovadores que se’n deriven són la visió 

humanista i la seva extensió en el temps. 

Enfocament humanista de l’aprenentatge 

Per a l’agència d’Educació, Ciència i Cultura de les Nacions Unides, una visió 

humanista de l’educació garanteix que els fonaments de tot aprenentatge integrin una 

sèrie de principis ètics universals. «Un enfocament humanista porta el debat sobre 

l’educació més enllà del seu paper utilitari en el desenvolupament econòmic. Està molt 

centrat en la inclusió i en una educació que no exclogui i margini
47

».  

Aquesta visió de l’educació és la que Martha C. Nussbaum (Nova York, 1947) defensa 

fermament en el seu text Sense ànim de lucre. Per què la democràcia necessita les 

humanitats. En el context de canvi educatiu, Nussbaum veu una inclinació cap a les 

matèries més pràctiques i útils encaminades a l’increment de la competitivitat i 

l’obtenció de beneficis materials, en detriment de les humanitats
48

, àmbit que inclou 

aquelles matèries que promouen «ciutadans íntegres que puguin pensar per ells 

mateixos, criticar la tradició i entendre la importància dels sofriments i els èxits d’altres 

persones
49

». Aquests canvis en l’educació dels joves fan perillar el futur de les 

democràcies, segons l’autora. Amb la seva tesi, doncs, Nussbaum ja integra una 

concepció de l’educació holística perquè preveu la incidència que té en el futur de les 

societats. 

Ferma defensora de l’ensenyament tecnològic i científic, l’autora reivindica l’equilibri 

dels diferents coneixements en els currículums. Cal, diu, incorporar matèries 

humanístiques i artístiques perquè són les que fomenten «la capacitat de pensar de 
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manera crítica, la capacitat de transcendir lleialtats locals i d’abordar els problemes 

internacionals com a “ciutadà del món” i, finalment, la capacitat d’imaginar amb 

empatia les dificultats que viu una altra persona
50

». Capacitats requerides per a 

l’estabilitat de les democràcies.  

Nussbaum, en la seva tesi en defensa de les humanitats, inclou la igualtat en l’accés a 

l’educació com una condició intrínseca a les democràcies
51

.  

La concepció de l’ensenyament que l’autora defensa en el text va encaminada a 

promoure uns coneixements i unes habilitats però també uns valors i actituds que 

permetin assegurar sistemes polítics democràtics en pro de la igualtat i l’equitat, la 

cooperació i la col·laboració, l’empatia, el respecte a la diferència, la responsabilitat i el 

desenvolupament de pensament crític
52

. 

La tesi de Nussbaum està en sintonia amb el plantejament de la UNESCO, que defineix 

un currículum humanista com aquell que planteja més preguntes que respostes per tal de 

motivar el respecte a la diversitat i el rebuig a qualsevol tipus d’hegemonia i 

estereotips
53

. El debat sobre l’educació, tanmateix, ha d’incloure els principis que vol 

promoure. Ha de ser participatiu i inclusiu, representatiu del panorama educatiu de cada 

context i ha de comptar amb la participació de tots els seus agents. 

L’aprenentatge al llarg de la vida 

En un context caracteritzat per la fugacitat, producte de la predominança de la velocitat i 

la immediatesa en tots els àmbits de la vida, Bauman n’observa les conseqüències en la 

manera com els individus ens relacionem amb el saber, el treball i la vida. Les habilitats 

i les capacitats que l’individu requereix en un moment determinat –moment fugaç en la 

modernitat líquida- són adquirides ràpidament, però oblidades de la mateixa manera. El 

coneixement es posa a disposició de la necessitat efímera del moment concret.  
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La cultura de la modernitat líquida ja no fomenta l’afany d’aprendre i acumular, com les 

cultures descrites a les cròniques d’historiadors i etnògrafs, més aviat sembla una 

cultura del distanciament, de la discontinuïtat i l’oblit
54

. 

En aquesta modernitat líquida de Bauman en la que el temps és «puntillista», doncs, 

l’autor considera que per tal de que l’educació i els aprenentatges siguin rellevants per 

als individus, cal que s’estenguin al llarg de tota la vida. La fugacitat i el caràcter efímer 

de la pròpia identitat, de l’entorn, de les necessitats... fan que el procés d’aprenentatge 

hagi de ser constant per poder-hi donar resposta. Bauman concep l’educació, en el 

mateix sentit que Nussbaum, com l’eina i el procés que contribueix a crear ciutadans 

capaços de viure socialment en aquest context canviant de la modernitat líquida. 

c. Marc comú de les escoles innovadores 

Escola Nova 21, en el si del procés de canvi «sense marxa enrere» que lidera i organitza, 

ha definit un marc comú que han de compartir totes aquelles escoles que se sumin al 

projecte i que vulguin avançar cap al tipus d’educació que s’impulsa i s’ha definit en 

l’apartat anterior. Aquest marc comú ve determinat per quatre «vectors independents de 

transformació», que es troben al web del programa. Són els següents. 

 «Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida». 

Inclou, doncs, una concepció holística de l’educació que aglutina en el 

procés d’aprenentatge els aspectes cognitius, emocionals i ètics d’una 

manera transversal.  

 «Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les 

persones aprenen». Cal que la innovació es basi en la recerca sobre els 

processos d’aprenentatge dels individus. Ha de contemplar la individualitat 

de cada alumne d’una manera inclusiva, equilibrar els moments de treball en 

grup –el procés d’aprenentatge és social- amb el treball personal, integrar les 

emocions i estimular l’esforç per tal de que els alumnes puguin establir 

relacions entre diferents àrees de coneixement.  

 «Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat 

de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció 
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holística de l’educació». L’avaluació ha de ser individual i valorant les 

capacitats i habilitats de cada individu, i incloure els valors i les actituds.  

 «Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la 

seva acció educativa
55

».  

4- Innovar en entorns desfavorits 

Alguns autors han destacat d’entre els riscos que comporta la innovació pedagògica les 

possibles desigualtats que se’n poden despendre. Com s’ha vist, la crítica va més enllà 

de la incorporació, en el programa Escola Nova 21 –que aquí s’entén la 

institucionalització d’aquest procés de canvi educatiu-, de centres públics i privats 

concertats i preveu el sorgiment de desigualtats educatives i, per tant, de segregació 

escolar dins el circuit públic. Amb l’emergència de la nova categoria d’escoles 

innovadores, que es diferencien de les que no ho són, les dinàmiques de segregació i 

segmentació del sistema educatiu es poden veure reforçades
56

. Aquest discurs, però, té 

en compte el context actual de desigualtats socials i educatives dibuixat per múltiples 

autors. Per poder abordar el procés d’implantació de la innovació pedagògica en entorns 

desfavorits i la relació entre innovació i segregació primer cal introduir aquest context 

social marcat per les desigualtats que, com es veurà, incideix en les oportunitats 

educatives dels infants i els joves. A continuació es presentaran, breument, les dades 

que confirmen aquest panorama desigual a la ciutat de Barcelona per poder 

contextualitzar les propostes de diferents autors.  

a. Context de desigualtats socials i econòmiques en relació a les 

oportunitats educatives 

En termes generals, la UNESCO defineix les característiques del context global actual a 

partir de tres premisses: la tensió ecològica i els models insostenibles de producció i 

consum econòmic; la correlació entre l’augment de la riquesa i de la vulnerabilitat i el 

creixement de desigualtats; i els nous horitzons del coneixement a partir de la 

cibernètica, les neurociències, el canvi climàtic i les energies alternatives, la creativitat, 

la innovació cultural i la joventut
57

.  
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L’any 2015 a Barcelona hi vivien 239.628 nois i noies d’entre 0 a 17 anys, el que 

equival a un 14,9% de la població de la ciutat. Aquests infants i joves creixen en 

contextos diferents segons la zona on viuen, contextos que determinen les seves 

oportunitats educatives
58

. Les diferències –i desigualtats- entre districtes provoquen una 

polarització social. A Barcelona existeixen grans diferències entre el capital instructiu i 

de renda de la població en funció del districte de la ciutat. Aquestes diferències i el grau 

de diversitat social de l’entorn condicionen l’accés i la tria educativa dels individus. 

La Figura 2 relaciona tres dels 

indicadors clau per mostrar el 

context de desigualtats a Barcelona. 

El primer indicador és la Renda 

Familiar Disponible (RFD), que 

indica els recursos mitjans dels que 

les famílies d’un districte disposen. 

Tot i que Barcelona és una ciutat 

en la que predominen les rendes 

mitjanes, amb un 44,2% de la 

població en aquest segment
59

, hi ha 

diferències en la seva distribució 

que són molt significatives. 

Observem que els districtes de 

Sarrià-Sant Gervasi i les Corts 

apleguen les famílies amb més 

recursos, mentre que la població de Nou Barris és la que en té menys. La diferència dels 

valors és remarcable ja que la RFD del districte més ric  de la ciutat (Sarrià- Sant 

Gervasi: 184,3) triplica la del districte més pobre (Nou Barris: 53,7). La Figura 3 mostra 

que les desigualtats no només existeixen entre districtes sinó que en el marc d’aquests 

també hi ha barris desiguals pel que fa a la Renda Familiar Disponible. Destaca, per 

exemple, el districte de Sant Martí, que inclou barris amb rendes extremes. Diagonal 

Mar i el Front Marítim del Poblenou és el barri amb un valor màxim (més de 159) 
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mentre que el barrí veí del 

Besòs i el Maresme obté el 

valor mínim del districte 

(menys de 63). Aquestes 

diferències s’expliquen, com 

en el cas del districte de Ciutat 

Vella, que ha evolucionat a la 

alça en els darrers anys, a 

partir d’un procés de renovació 

de la composició 

sociodemogràfica de la 

població –població jove i amb 

nivells de formació elevats- 

acompanyat d’un previ procés 

de renovació urbanístic
60

 que atrau aquesta nova població a districtes tradicionalment 

poblats per famílies de rendes baixes i amb poc capital instructiu. Seria interessant 

ampliar aquest anàlisi de la transformació sociodemogràfica dels districtes de Barcelona 

i la seves consegüents implicacions en les desigualtats socioeconòmiques i educatives 

amb dades referents a l’actual model turístic de la ciutat i els processos de compra 

d’habitatges per part de fons d’inversió estrangers
61

. 

El segon indicador que la Figura 2 mostra és el percentatge de població amb estudis 

superiors en els diferents districtes de la ciutat, el capital instructiu. Com en el cas de la 

RFD, els barris de Sarrià-Sant Gervasi (49’6%) i les Corts (40’5%) són els habitats per 

més població amb un alt nivell cultural, i els de Nou Barris els que menys (només un 

12’4% dels individus que hi viuen tenen estudis superiors).  

El tercer i últim indicador representat al mapa de la Figura 2 és el percentatge de 

població estrangera que apleguen els diferents districtes. Tot i que els districtes amb 

menys presència d’immigrants corresponen als que, com s’ha vist, disposen d’una major 

Renda Familiar Disponible i de més població amb estudis superiors (Sarrià-Sant 

Gervasió 11’2%; les Corts 11%), l’índex de població estrangera no difereix tant entre 
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aquests districtes i els que disposen d’una RFD mitja-baixa o baixa com Sant Andreu 

(11’4%), Horta-Guinardó (11’5%) o inclús Nou Barris (14%). El districte, però, que 

aglutina un major percentatge de població immigrant és Ciutat Vella, amb un 42’6%. 

Les dades d’aquest districte demostren la convivència en un mateix espai d’individus 

amb perfils socioeconòmics diversos i desiguals si tenim en compte els tres indicadors 

que es representen en el mapa de la Figura 2.  

La relació dels tres valors (RFD, població amb estudis superiors i població estrangera) 

permeten treure algunes conclusions sobre la distribució territorial de la població a la 

ciutat de Barcelona. En primer lloc observem una relació evident entre la renda i el 

nivell d’estudis de la població dels districtes. Així, aquells que apleguen la població 

amb una renda més elevada són també que els que aglutinen un percentatge més alt 

d’individus amb formació superior. De la mateixa manera, doncs, allà on la renda és 

més baixa també ho és el nivell formatiu dels individus. S’evidencia, així, la correlació 

entre capital econòmic i capital instructiu. La població estrangera, indicadora de la 

diversitat social de l’entorn contribueix, també, a aquesta evidència. Aquells districtes 

en els que la població immigrada és superior a la que disposa d’estudis superiors, Ciutat 

Vella (28,3% i 42,6% respectivament) i Nou Barris (12,4% i 14,6%), són dels districtes 

amb una Renda Familiar Disponible més baixa (79,7 i 53,7). Així, es pot establir una 

relació entre les condicions socials de l’entorn (diversitat social), les oportunitats 

educatives (nivell d’estudis) i recursos econòmics disponibles (Renda Familiar 

Disponible). Aquesta relació, en el cas de Barcelona, demostra profundes desigualtats 

socioeconòmiques que, com es s’observa en la Figura 2, tenen conseqüències en 

l’educació dels individus. 

Les condicions socials de l’entorn són el context en el que els centres educatius es 

troben. Si es constata que ens trobem amb un panorama de desigualtats evidents en 

termes socials, econòmics i culturals, s’entén que els contextos dels centres educatius de 

la ciutat de Barcelona són també diversos i desiguals. Aquesta composició social 

desigual entre els districtes implica una distribució desigual dels recursos, que es 

tradueix en desigualtats en l’accés i la disponibilitat d’activitats i serveis educatius i, 

alhora, té una clara incidència en els resultats acadèmics
62

. Per tal de tenir en compte 

aquestes diferències, l’Administració categoritza els centres educatius en funció de la 
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complexitat de l’entorn social i econòmic i de les famílies en centres educatius de baixa, 

mitja, alta o màxima complexitat. Els factors que es tenen en compte a l’hora de 

classificar els centres són el nivell d’instrucció de les famílies, la qualificació 

professional de la seva feina, el percentatge de perceptors de la Renda Mínima 

d’Inserció (RMI), el percentatge d’atur, la proporció d’alumnes amb necessitats 

educatives específiques (s’hi inclouen els nouvinguts), etc.
63

 L’any 2014 es van 

comptabilitzar un total de 62 centres d’alta complexitat a Barcelona, dels quals 43 són 

d’educació primària, 18 de secundària i 1 ofereix ambdós nivells (Institut-Escola)
64

. El 

nivell de complexitat del centre és una de les variables que més incidència té en els 

resultats educatius
65

 dels estudiants, tal com mostren els resultats de les proves de 6è de 

primària
66

 i com s’ha vist més amunt. De fet, la variable del nivell de complexitat del 

centre és la que més es correlaciona amb els resultats que els estudiants obtenen, sent la 

matèria de llengua anglesa la que presenta 

un percentatge més alt d’alumnes que 

obtenen un nivell baix de competència (un 

46,6%) en els centres d’alta complexitat. 

L’informe dels resultats de les proves de 

l’any 2016 indica una diferència entre 

l’alumnat de centres de baixa i alta 

complexitat de 9,8 punts en llengua 

catalana, 8,9 en llengua castellana, 14,7 en 

llengua anglesa i 9,9 en matemàtiques
67

. 

La distribució territorial dels centres d’alta 

complexitat reforça la tesi que relaciona 

les desigualtats socioeconòmiques amb 
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les oportunitats educatives dels infants i els joves de Barcelona. Com s’observa a la 

Figura 4 aquest tipus de centres, doncs, no estan distribuïts de manera equitativa en el 

territori, sinó que es concentren en aquells districtes més desfavorits seguint els criteris 

anteriorment vists (renda familiar, població estrangera i capital instructiu). A Ciutat 

Vella, el districte que aplega una població més diversa i desigual, el 81,8% dels centres 

de primària i tots els de secundària són d’alta complexitat; a Nou Barris pràcticament la 

meitat de la xarxa pública té aquesta consideració; mentre que, en canvi, a Sarrià-Sant 

Gervasi, les Corts, l’Eixample i Gràcia no n’hi ha cap
68

. 

Un altre dels indicadors que sovint s’utilitza en l’anàlisi de la distribució de la riquesa a 

la ciutat en relació a les oportunitats educatives són les beques menjador. Aquestes 

beques, que financen l’àpat del dinar a alguns alumnes, tenen per objectiu contribuir a 

l’equitat educativa. Els alumnes que provenen de famílies amb un baix nivell de 

recursos econòmics, i aquells que per la seva situació social, geogràfica o familiar es 

considera que mereixen una especial atenció són els dos perfils –no excloents- a qui van 

destinades les beques menjador
69

. A Barcelona, segons l’Institut Infància i Adolescència, 

pràcticament 25.000 alumnes reben beques menjador
70

. La distribució d’aquestes, però, 

tampoc és equitativa a tot el territori. Es tracta, doncs, d’un altre evidència dels nivells 

de desigualtat socioeconòmica amb 

impacte a les oportunitats 

educatives a la ciutat comtal. A la 

Figura 5 s’observa com, altre 

vegada, son els districtes de Nou 

Barris i Ciutat Vella aquells que 

reben una major quantitat d’ajudes 

en concepte de beques de menjador, 

mentre que a l’altre extrem s’hi 

torna a trobar Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. Cal tenir en compte que aquestes ajudes 

també estan vinculades a la reducció de l’absentisme a la tarda
71

. 
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L’entorn en el que un centre s’ubica –i sobretot la complexitat d’aquest- determinen el 

nombre de sol·licituds que reben i el perfil social d’aquestes. La complexitat social de 

l’entorn del centre provoca diferències amb les escoles d’entorns diferents. És a dir, la 

existència de desigualtats i diferències entre barris –que estigmatitzen les zones menys 

afavorides i la seva població-, comporta desigualtats en la demanda de plaça en els 

centres educatius de les diferents zones de la ciutat. Quan existeixen, però, desigualtats 

en la demanda entre escoles del mateix entorn cal analitzar les diferències en les 

característiques d’aquests centres, que poden ser relatives al projecte educatiu, el 

professorat, els costos d’accés o les instal·lacions
72

, per determinar-ne les causes. És en 

aquest punt en el que la innovació pedagògica, com a resultat de l’aplicació de 

l’increment d’autonomia dels centres, apareix com un dels factors de diferenciació dels 

centres educatius d’un mateix entorn que pot perpetuar i generar dinàmiques de 

segregació escolar, a més de la incorporació d’una lògica comercial en l’àmbit educatiu. 

Aquest tipus d’escola amb projectes educatius singulars atrau un determinat perfil social 

de demanda fet que no contribueix a equilibrar la composició social dels centres. 

Tal com adverteix el Síndic de Greuges en el seu últim informe sobre la influència de 

les condicions d’escolarització en la segregació escolar a Catalunya, les diferències en 

la composició social dels barris, que és un dels aspectes que condiciona les famílies a 

l’hora de triar escola, generen diferències en els condicions d’escolarització, que alhora 

«generen desequilibris en els nivells i en el perfil social de la demanda del centre
73

». 

Amb l’increment d’autonomia dels centres, desplegada per mitjà del Decret 102/2010 

del 3 d’agost del 2010 a partir de l’article 2 (2.3 c) de la Llei d’Educació de Catalunya 

(LEC), però, també és possible millorar la situació de centres amb una composició 

social desfavorida perquè permet una gestió més autònoma i adequada al seu entorn, per 

exemple pel que fa a la configuració de les plantilles de professorat
74

. A continuació es 

desenvoluparà la relació entre innovació i segregació escolar més profundament a partir 

dels treballs de diferents organismes i autors.  

b. Relació entre innovació i segregació escolar 

Com ja s’ha comentat anteriorment, Barcelona arrossega des de fa anys un problema per 

donar resposta a la demanda educativa de la ciutat. Actualment, però, s’està vivint a la 
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ciutat una forta demanda escolar que es focalitza no a l’escola pública en general, sinó 

en un tipus concret de centre educatiu: les anomenades escoles innovadores
75

, moltes de 

les quals es troben agrupades a Escola Nova 21
76

.  

Durant el període de preinscripcions escolars de l’any passat va sorgir la plataforma 

Volem una escola activa, una plataforma integrada per aproximadament 300 famílies 

amb l’objectiu de fer pressió a les Administracions públiques perquè s’ampliés l’oferta 

de places en els centres que s’implementen metodologies educatives innovadores, 

després que els seus fills en quedessin exclosos
77

. Molts autors coincideixen en 

emfatitzar que no es tracta d’un fenomen negatiu, al contrari, el creixement de la 

demanda d’escola pública és positiu perquè implica que l’ensenyament que s’hi ofereix 

és de qualitat
78

. El problema, com destaca la sociòloga Aina Tarabini, és quan es 

reclama la construcció de noves escoles públiques en barris on hi ha centres amb places 

vacants
79

. Quan aquest fenomen es dona, es fa evident l’emergència de desigualtats 

entre escoles del mateix entorn fruit de l’autonomia dels centres, que ja no tenen a veure 

amb les desigualtats socioeconòmiques que existeixen entre els barris de la ciutat. I és 

en aquest moment en el que apareixen les crítiques a l’Administració pública per la 

manca de polítiques que regulin el procés d’innovació educativa i la urgència de 

«planificar l’oferta educativa en base a criteris d’equitat social i territorial, però no 

seguint les necessitats d’una demanda que s’articuli al voltant de determinats interessos 

personals»
80

. 

Evidentemente, los actuales processos de mayor segregación y fragmentación social en 

los entornos urbanos no hacen más que incentivar las estratègies de diferenciación 

social y la búsqueda de exclusividad en la elección escolar.
81
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A continuació es proposa aprofundir en els diferents aspectes del sistema educatiu que 

contribueixen a generar dinàmiques de segregació escolar i en quina mesura hi 

incideixen les noves pràctiques educatives.  

Si es recupera el cercle de reproducció de la segregació escolar, un s’adona de la 

importància de les lògiques de tria de les famílies, influenciades pels contextos de 

desigualtat socioeconòmica i que alhora influencien les condicions d’escolarització dels 

alumnes dels diferents entorns. La segregació escolar, doncs, està molt relacionada amb 

la tria d’escola per part de les famílies que genera una tendència general de distribució 

desigual de la demana. Aquesta tendència de distribució desigual té a veure amb les 

condicions d’escolarització que ofereixen els diferents centres, és a dir, amb l’oferta; i, 

com s’ha vist, amb les preferències de les famílies que, sovint, reprodueixen les 

desigualtats en la composició social dels centres
82

. Les diferències en els condicions 

d’escolarització dels centres, influenciades per la complexitat de l’entorn i la consegüent 

composició social del centre, expliquen l’existència de centres amb millors condicions 

objectives i que per tant haurien d’atraure la demanda general, i també l’existència de 

centres amb unes característiques concretes que propicien la demanda d’un determinat 

sector de la població. Pel que fa les preferències de la demanda, cal tenir en compte que 

existeixen diferències en funció del grup social al que pertany la família. Les famílies 

menys afavorides socialment tenen un àmbit de tria més reduït que les famílies amb més 

recursos, ja que en el seu cas s’ha de limitar –sovint- als centres públics del seu entorn 

proper
83

. Els factors que més influeixen en la tria de centre educatiu són la proximitat i 

el projecte educatiu. Pel que fa al projecte educatiu, que és on trobem les 

característiques que inscriuen un centre en el grup d’innovadors o no, s’observa una 

major influència en la tria d’escola en sectors de la població amb un nivell 

socioeconòmic més elevat. Tanmateix, el projecte educatiu és un aspecte poc avaluable 

en el moment de la presa de decisió, i els autors observen un entrecreuament  
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de la percepció d’aquest amb altres realitats escolars com el perfil social de l’escola
84

. 

Altres factors que influeixen en la tria d’escola són la presència de germans al centre, 

els equipaments i les instal·lacions, la possibilitat de continuar-hi els estudis, la 

titularitat del centre... A la Figura 6 s’hi observa la incidència dels diferents factors en 

funció del capital instructiu de la família. El pes del projecte educatiu en les famílies 

amb estudis universitaris és de 26,1 punts més que el valor que li donen les famílies 

sense estudis superiors. La proximitat, l’aspecte més valorat per tot el conjunt de 

famílies, en canvi, perd pes en aquells entorns més afavorits. Cal destacar els valors El 

perfil de les altres famílies que hi porten els fills i L’alt nivell dels resultats acadèmics 

que obtenen els alumnes, molt més rellevants per les famílies amb un alt capital 

instructiu. Aquests valors es poden relacionar amb la percepció que les famílies tenen 

del perfil social del centre, un aspecte que com s’ha vist es relaciona amb el del projecte 

educatiu. Pel que fa al perfil d’alumnes del centre com a aspecte que es té en compte a 

l’hora d’escollir l’escola, crida l’atenció que també aparegui com un dels valors que fan 

descartar un centre (Figura 7). Les famílies amb estudis universitaris, igualment, són les 
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que hi donen més valor. Aquesta dinàmica «debilita la demanda dels centres amb una 

composició social més desfavorida» perquè n’accentua l’estigmatització social a partir 

de prejudicis construïts al voltant de la percepció de l’entorn del centre i, així, en 

perpetua la segregació
85

. Cal també tenir en compte la valoració per part de les famílies 

dels resultats acadèmics mitjans dels centres a l’hora d’escollir-los, que com s’ha vist és 

més elevada per les famílies afavorides. Existeix, doncs, una relació positiva entre la 

demanda i els resultats acadèmics. Tot i això, tal com el Síndic de Greuges indica, la 

qüestió de la composició social sembla pesar més que no pas els resultats acadèmics del 

centre, ja que un cop es controlen els aspectes de diversitat social, no hi ha diferències 

en els nivells de demanda. Per tant, es conclou que per entendre les diferències i les 

desigualtats entre els resultats dels alumnes i entre els propis centres, cal tenir en 

compte la composició social d’aquests
86

.  

Tal com s’ha anunciat unes línies més amunt, molts dels factors que la demanda té en 

compte a l’hora d’escollir una escola o una altra són poc avaluables. Sovint, aquests 

entren a formar part de la lògica mercantilista en la que l’educació es troba, i que 

diversos autors veuen en el sorgiment del moviment de renovació pedagògica. Les 

diferències entre centres se situen, doncs, sobretot en l’aspecte discursiu, en el 

màrqueting de les portes obertes, en la competitivitat entre centres per omplir les places 

ofertes, etc. i, per tant, estan socialment construïdes
87

.  
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La segregació escolar és un fenomen que va estretament lligat a la demanda educativa i, 

com s’observa, actualment la innovació i els projectes educatius singulars són el que la 

demanda reclama. Al mateix temps, la composició social del centre exerceix una 

influència notable en la demanda, fet que explica que els centres de màxima complexitat 

siguin els que menys peticions tenen. Les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat 

contribueixen a la segregació escolar; i la segregació escolar contribueix a la 

perpetuació d’aquestes desigualtats socioeconòmiques. La lluita contra la segregació 

escolar és, per tant, la lluita contra les desigualtats socioeconòmiques. 

Com s’ha anat dient, el moviment de canvi educatiu que predomina el panorama de 

l’ensenyament català avui ha sigut possible gràcies al desplegament de l’autonomia dels 

centres. D’aquesta manera, les escoles han pogut desenvolupar projectes propis al 

marge del suport que reben des del Departament d’Ensenyament. Aquests projectes són 

possibles sovint gràcies als recursos de les mateixes famílies
88

, a l’aprofitament de 

recursos de l’entorn, etc. La presència desigual d’aquest tipus de projectes en centres de 

titularitat pública a Barcelona provoca que les oportunitats educatives siguin no només 

diferents, sinó també desiguals. Cal tenir en compte també una sèrie de factors que 

condicionen el desenvolupament d’aquests projectes i que tenen a veure amb la 

predisposició del professorat, la participació de les famílies, etc. Alhora, la capacitat i la 

possibilitat d’accedir a aquests recursos immaterials està estretament lligada amb la 

composició social del centre. Així, els centres amb més capital social i, per tant 

d’entorns de baixa complexitat, tenen més possibilitats de dur a terme aquest tipus de 

projectes i pràctiques educatives.    

En aquest punt, sorgeix la qüestió de la innovació en entorns desfavorits: és possible, en 

el context d’un entorn social complex, implementar projectes educatius singulars i 

pràctiques educatives innovadores? I encara més, és possible fer-ho sense perpetuar i 

generar noves dinàmiques de segregació? 

Les dificultats que han d’afrontar les escoles que es troben en entorns socialment 

desfavorits són moltes i de diferent naturalesa. Abans d’abordar la qüestió de com 

poden aquest tipus de centres educatius innovar, cal plantejar-se si cal. En una entrevista 

a El Diari de l’Educació, Valtencir Mendes, cap de projectes de la Fundació Jaume 
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Bofill –una de les impulsores del projecte Escola Nova 21- afirma que «no podem ser 

ingenus i pensar que amb innovacions acabarem amb les desigualtats educatives, però sí 

que ajuden, sobretot a obrir l’escola al seu entorn»
89

.  

Tot i que les escoles amb una composició social més complexa, i que per tant, pateixen 

les desigualtats socials dins els seus propis centres, reconeixen la necessitat de 

transformar les formes d’ensenyar –i es pregunten quin ha de ser el seu paper en aquest 

procés de canvi-, alerten de les dificultats a les que ells ja fan front cada dia. El director 

de l’IES Mas Masó de Salt (Girona), Gerard Ros, considera que les escoles com la seva 

–Salt és una de les poblacions amb més concentració de població estrangera de 

Catalunya- no poden permetre’s «el nivell d’incertesa que generen certs processos 

innovadors», ja que s’ha de tenir en compte que els seus alumnes «necessiten molt 

reforç en les competències bàsiques de lectura, escriptura i matemàtiques». El director 

considera, doncs, que «la metodologia ha d’anar al servei de les necessitats
90

». Establir 

prioritats en aquests contextos és complicat i posa sobre la taula les diferents 

concepcions sobre l’educació que conviuen en el sistema.   

Vinculada a l’anterior, una altra de les dificultats a les que les escoles amb una 

composició social menys afavorida s’han d’afrontar quan volen aplicar metodologies 

educatives innovadores és l’accés als recursos humans que aquestes requereixen. El 

Síndic de Greuges destaca el paper de les famílies que alguns projectes singulars 

impliquen i com aquesta implicació familiar està relacionada amb el nivell 

socioeconòmic de les famílies del centre. Aquest organisme alerta de les desigualtats 

educatives que aquest tipus de pràctiques i projectes poden comportar, ja que 

requereixen una determinada composició social perquè no són extrapolables a entorns 

desfavorits on hi ha més dificultat per promoure la vinculació de les famílies a les 

escoles
91

. Es tracta, doncs, d’evitar que «en nom de la innovació es reforcin les 

dinàmiques de segregació i segmentació del nostre sistema educatiu
92

». 

El concepte de «clausura social» fa referència a unes determinades pràctiques socials 

desenvolupades per una classe mitjana amb elevat capital cultural que contribueixen a  
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perpetuar els seus avantatges socials
93

. Aquest terme ha sigut utilitzat per alertar dels 

possibles riscos de la innovació educativa en el marc de l’educació pública. Els 

projectes educatius singulars i les pràctiques innovadores sovint provoquen un augment 

de la demanda en determinats centres en els que abans, per proximitat i tradició, les 

peticions eren més diverses pel que fa a l’origen social. El desplaçament de les famílies 

de l’entorn social i la generació de mecanismes d’exclusivitat i exclusió, mitjançant 

idees més properes a aquesta nova classe mitjana que habita l’entorn, són les 

conseqüències d’un procés que alguns autors han denominat «gentrificació escolar» o 

«colonització escolar»
94

. Els autors destaquen que aquestes lògiques d’exclusivitat 

aplicades en un context, que com s’ha vist ja està marcat per la segregació i la 

polarització social, contribueix a la configuració d’un sistema educatiu encara menys 

equitatiu i menys cohesionat
95

. Aquests autors coincideixen, doncs, en la necessitat de 

que el debat sobre la innovació pedagògica vagi en paral·lel a un debat sobre l’equitat 

educativa
96

. Davant la voluntat generalitzada de canvi en l’àmbit educatiu, cal que les 

innovacions no només estiguin «a l’abast de totes les famílies, independentment dels 

seus capitals econòmics, socials i culturals, sinó que a més han de poder arribar a totes 

les escoles
97

».  

Tanmateix, cal tenir en compte, com Tarabini exposa, que les múltiples publicacions al 

voltant d’aquest tema que inclouen els noms d’escoles innovadores poden contribuir al 

procés de diferenciació entre escoles públiques que s’ha comentat. En aquest sentit és 

important avaluar quin rol juga Escola Nova 21 i, sobretot, el grup de 25 escoles 

impulsores del projecte. El grup està format per escoles d’arreu de Catalunya, tant de 

nova creació com amb un llarg recorregut històric (com els Jesuïtes o l’Escola 

Montserrat) i inclou centres de titularitat pública com privada concertada. També en 

formen part centres d’alta complexitat tant d’educació primària com de secundària 

(l’Institut Mont Perdut de Terrassa, per exemple). Aquestes escoles, que han sigut 

anomenades avançades, han estat escollides pel desenvolupament de projectes i 

pràctiques educatives innovadores amb l’objectiu «d’educar per a una vida plena en el 

segle XXI, i això inclou la part cognitiva, la social i l’ètica», com exposa el director 
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adjunt del programa i fins l’any passat cap d’estudis de l’Institut-Escola Les Vinyes, un 

dels centres impulsors, a El Diari de l’Educació
98

. És a dir que són centres que ja duien 

a terme abans de la generalització del procés d’innovació educativa les pràctiques que el 

defineixen. Algunes d’aquestes 25 escoles són les que van rebre més demanda durant el 

procés de preinscripció escolar de l’any 2016 a Barcelona, i són les que protagonitzen 

les múltiples publicacions als mitjans. Així, a l’Escola dels Encants, al barri de la 

Sagrada Família, 75 alumnes van quedar-se sense plaça; a la Llacuna del Poblenou, al 

barri del Poblenou, 70; i a Congrés-Indians, a la Sagrera, uns 50. El cas de l’escola 

pública «viva i activa» Congrés-Indians, és rellevant en el context de segregació escolar 

que s’ha comentat perquè la seva demanda contrasta amb la de l’escola, també pública i 

a poca distància, La Sagrera, que no va omplir totes les places que oferia
99

. Aquest 

exemple evidencia el doble circuit dins la xarxa pública i les desigualtats que se’n 

deriven. Existeixen, entres les escoles públiques de Barcelona, aquelles que són 

considerades com a innovadores i, per tant, millors, que es contraposen a les que 

ofereixen un model pedagògic més convencional o tradicional.  

El Síndic de Greuges constata, doncs, que «les escoles amb projectes educatius 

singulars acostumen a tenir no només més demanda en el procés d’admissió d’alumnat, 

la qual cosa debilita la demanda dels centres propers, sinó també una composició social 

més afavorida
100

». A la Figura 8 s’observa la relació entre la implantació de projectes 

educatius innovadors i la composició social del centre. A la taula s’observa clarament 

com aquests tipus de centres acaben atraient un perfil social de famílies que no 

correspon amb el majoritari del barri o bé concentren aquells perfils amb un nivell 

socioeconòmic més alt, anant en contra del principi d’equitat educativa. Les escoles 

representades a la Figura 8 són els 5 centres que en la preinscripció per al curs 2015-

2016 van rebre un número més elevat de demandes, deixant sense plaça un número prou 

elevat d’alumnes. Totes elles, s’observa, estan per sota la mitjana del barri i dels dos 

centres públics més propers pel que fa a alumnes d’origen estranger i alumnes amb beca 

menjador. La composició social d’aquestes escoles no correspon, doncs, amb la realitat 

social del seu entorn. Són exemples del procés de «gentrificació escolar» que s’ha 

anomenat abans. Cal tenir en compte, a més a més, que la majoria són de nova creació. 
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Les escoles amb un grau de complexitat més elevat tenen més dificultats a l’hora de dur 

a terme les pràctiques innovadores que les permetrien obrir-se a l’entorn i pal·liar els 

efectes d’aquesta composició social complexa del centre. La segregació escolar, doncs, 

juga un paper important en el procés d’innovació perquè un tipus determinat de centres 

educatius en queden exclosos per manca de recursos i, a més, en perpetua l’exclusió. La 

innovació sistemàtica requereix l’aplicació de mesures que acabin amb aquestes 

dinàmiques segregadores. 

c. Propostes 

La majoria d’autors alerten del risc de perpetuar i generar noves dinàmiques de 

segregació escolar a partir dels programes d’innovació. Com s’ha vist fins ara, aquestes 

noves pràctiques i dinàmiques educatives impliquen un increment dels recursos 

materials (reformar els espais, material divers...) i immaterials (recursos humans i 

implicació dels docents i les famílies), així com un replantejament de l’educació. 

Aquests factors poden contribuir a perpetuar la segregació en el sistema educatiu ja que 

fan emergir diferències entre les escoles que desemboquen en desigualtats: les escoles 

innovadores –amb més capital social- reben una resposta positiva generalitzada que es 

tradueix en una forta demanda, en detriment de les escoles que són etiquetades com a 

tradicionals. Això passa quan la implementació d’aquest tipus de projectes educatius no 

es duu a terme equitativament en el conjunt de centres del mateix entorn –el barri-. A 

Figura 8 Les cinc escoles públiques amb més sol·licituds no ateses en primera opció en el procés 

d'admissió corresponent al curs 2015/2016 a Barcelona. Font: SÍNDIC DE GREUGES DE 

CATALUNYA (2016). 
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més a més, en contextos de complexitat social més elevada, la diferenciació entre 

centres educatius genera pràctiques que van en detriment de l’equitat social i la igualtat 

d’oportunitats. Aquest tipus d’escoles innovadores atrauen un determinat perfil de 

famílies –amb un nivell socioeconòmic i cultural elevat-, pels valors que comparteixen i 

per la possibilitat d’accedir als recursos que requereixen aquest tipus de pràctiques, que 

sovint acaben expulsant i excloent famílies d’origen social divers i amb menys recursos 

perquè «de manera directa o indirecta, dificulten a l’alumnat socialment desfavorit 

incorporar-se de manera normalitzada al centre
101

». 

Per tal de frenar la relació que s’estableix entre innovació i segregació, diferents autors i 

institucions han desenvolupat múltiples propostes teòriques i pràctiques. 

La majoria d’autors coincideixen, primerament, en reclamar a l’Administració pública 

l’acció preferent sobre les escoles públiques que no omplen la totalitat de les places en 

primera opció en els períodes de preinscripció escolar, i un anàlisi sobre les causes 

d’aquest fenomen
102

. Al mateix temps, consideren que l’Administració no pot cedir 

davant la pressió de la demanda per tal d’evitar una major fragmentació de la xarxa 

pública d’escoles
103

 i li recorden que «la innovació ha de servir per avançar cap a un 

sistema educatiu més just per a totes i tots i no es pot fer en base a la diferenciació, al 

rebuig i a la selecció
104

». A més a més, generalment es considera la necessitat d’establir 

una correlació entre la quantitat de recursos econòmics percebuts pels centres i el seu 

nivell de complexitat
105

.  

Des del Síndic de Greuges s’alerta d’algunes pràctiques vinculades als processos 

d’innovació –el cobrament de quotes de caràcter obligatori, la incorporació en les cartes 

de compromís dels centres del deure de les famílies de contribuir econòmicament en el 

seu finançament, etc.- sota els marges d’autonomia dels centres
106

. En aquest conjunt, 

caldria incloure-hi algunes pràctiques que obliguen a les famílies a assolir un determinat 

nivell d’implicació amb l’escola. Aquestes, doncs, acaben determinant la composició 

social de l’alumnat a partir de la discriminació en l’admissió d’alumnes –mitjançant la 

obligatorietat d’aquests compromisos-.  
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D’altra banda, el mateix ens considera que cal no deixar de banda la possibilitat de 

generar dinàmiques de desagregació mitjançant l’autonomia dels centres pel que fa al 

projecte educatiu. Centres estigmatitzats per la complexitat de la seva composició social 

poden revertir aquesta estigmatització i fins i tot diversificar l’origen social del seu 

alumnat mitjançant projectes educatius atractius per famílies amb un capital social més 

elevat. Quan un centre d’aquestes característiques, però, empren aquesta tasca ha 

d’evitar que el nou model pedagògic provoqui l’exclusió de les famílies tradicionalment 

de la zona i contribueixi a crear diferenciacions amb la resta de centres de l’entorn i, per 

tant, en debiliti la demanda
107

. Un exemple de projecte educatiu singular que permet que 

la composició dels centres d’entorns més complexos sigui més heterogènia són les 

Magnet Schools dels Estats Units d’Amèrica, que ja han inspirat programes d’escoles a 

Barcelona. 

Les escoles Magnet es van crear als Estats Units als anys setanta. Van sorgir com a 

resposta als elevats nivells de segregació racial que predominaven en el sistema 

educatiu públic del país. Per aconseguir-ho, es buscava implicar tots els agents 

educatius (famílies, alumnes i professors) en la creació d’escoles més equitatives que 

permetessin la igualtat d’oportunitats entre els joves. Cal tenir en compte, doncs, que tot 

i que l’any 1954 s’havia abolit formalment la segregació racial en l’educació, a la 

pràctica negres i blancs seguien anant a escoles diferents. Tanmateix, la possibilitat 

d’escollir escola als Estats Units sempre havia estat força limitada degut a la ferma 

voluntat política d’acabar amb la segregació racial. Als anys vuitanta, però, les idees de 

«llibertat, individualitat i competició tan arrelades a la mentalitat nord-americana
108

» 

van comportar la divulgació de la lògica de l’elecció de centre, que sovint perpetuava 

les dinàmiques segregadores per raça. El model de les Magnet schools combinava la 

lluita contra la segregació escolar i la voluntat d’escollir el centre educatiu per part de 

les famílies. El tret distintiu del programa rau en l’especialització temàtica i/o 

pedagògica d’aquestes escoles –o bé d’un grup d’alumnes del centre-, característica que 

converteix el centre estigmatitzat en atractiu per famílies de divers origen social. 

L’objectiu era, sobretot, atraure famílies blanques de classe mitja cap a escoles on 

l’alumnat era majoritàriament negre amb un baix nivell socioeconòmic. 

L’especialització temàtica es duia a terme mitjançant acords de col·laboració amb 
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organitzacions no governamentals, empreses, institucions culturals, etc. El centre oferia, 

així, coneixements especialitzats en una matèria en funció del seu partner, que actuava 

com a eix vertebrador del projecte educatiu i del currículum i per tant no deixava de 

banda les altres matèries, sinó que en millorava els resultats. La innovació del programa 

actuava com a font d’atracció de famílies de capital social més elevat i contribuïa, així, 

a la diversificació de la composició social d’aquests centres, disminuint, alhora, les 

dinàmiques de segregació
109

. 

A Catalunya, la Fundació Jaume Bofill ha creat i impulsat el programa homònim: 

Magnet: aliances per a l’èxit educatiu, i la Fundació La Pedrera amb el Departament 

d’Ensenyament ha impulsat el projecte Escoles Tàndem. Ambdós projectes apliquen la 

innovació pedagògica, que actua com a factor distintiu del centre, per motivar 

l’assistència voluntària dels alumnes i les famílies. Alguns dels exemples inclouen 

partenariats vinculats a l’art a través de la col·laboració amb museus com el MNAC o 

el MACBA; la música, amb el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, 

l’ESMUC o l’Escola de Músics; la ciència, amb l’Institut de Ciències del Mar o 

l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona; o amb institucions universitàries com la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida o facultats concretes com 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL, etc.
110

 

«Les escoles magnet aposten per combinar de manera estratègica tres principis claus: la 

lluita contra la segregació escolar, la tria de centres per part de les famílies i la 

innovació educativa», tres factors que com s’ha vist fins ara formen part del cicle de 

reproducció de les lògiques segregadores. Mitjançant projectes innovadors, singulars i 

distintius –un dels factors que més incideix en la lògica de tria de centre educatiu, 

sobretot actualment-, les escoles amb una composició social complexa, impulsen la 

diversificació del seu alumnat, frenant així la segregació escolar. D’aquesta manera 

s’afavoreix l’equitat i la igualtat d’oportunitats, tot generant comunitats educatives 

heterogènies. Per Tarabini, a partir de l’experiència de les escoles Magnet dels Estats 

Units se’n poden extreure tres lliçons extrapolables a la seva aplicació a Catalunya. Cal 

que els projectes educatius en el marc de les Escoles Magnet es dissenyin i s’apliquin 

partint de la voluntat d’eradicar la segregació i amb mecanismes que ho possibilitin; les 
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polítiques d’elecció d’escola s’han de combinar amb polítiques d’integració escolar per 

evitar que les lògiques de la demanda escolar perpetuïn les dinàmiques de «re-

segregació»; i, per últim, és fonamental que el projecte educatiu innovador impliqui tota 

la comunitat educativa
111

 –sobretot les famílies, indistintament al seu origen social-. Les 

conclusions que s’extreuen de l’aplicació del programa Magnet en escoles d’entorns 

desfavorits són extrapolables a tots els projectes d’innovació pedagògica degut a 

l’estreta relació que s’observa entre innovació i segregació.  

5- Conclusions 

L’emergència del debat educatiu en un context caracteritzat per la immediatesa i la 

velocitat, per l’accés il·limitat a la informació i pel caràcter efímer de les necessitats i 

els coneixements, evidencia la relació entre l’educació i la realitat de l’entorn. La 

concepció generalitzada –històricament- de l’educació com a eina que permet als 

individus adquirir les habilitats i les competències –no només intel·lectuals- per viure i 

conviure en societat té com a conseqüència la necessitat d’adaptar l’educació a la 

realitat dels individus. La consciència de canvis importants en el context global pel que 

fa a les maneres de comunicar-se i de relacionar-se entre els individus i el món ha fet 

emergir aquesta necessitat d’adaptar l’educació al nou context concret. La urgència 

d’aquest debat s’evidencia mitjançant la implicació de tots els agents educatius: 

institucions, professorat i famílies en favor d’ «un enfocament humanista d’aprenentatge 

al llarg de la vida
112

». 

 A Catalunya, en un context educatiu concret marcat per la manca de recursos i la poca 

iniciativa per part de les Administracions, el procés de canvi pedagògic ha sigut 

impulsat des de diferents entitats privades amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona sota el nom d’Escola Nova 21. L’èxit del projecte –en formen part 480 

centres educatius de tot Catalunya- permet constatar la voluntat generalitzada i 

compartida de la comunitat educativa catalana –pública i privada concertada- de 

transformació pedagògica
113

. Tanmateix, també demostra la manca de suport i 
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acompanyament que fins ara havien rebut, per part de les administracions públiques, les 

escoles que oferien projectes educatius singulars. Les crítiques pel caràcter privat de la 

iniciativa han pressionat la implicació del Departament d’Ensenyament, que juntament 

amb altres institucions educatives, han impulsat el programa Xarxes per al canvi, la 

institucionalització del procés de transformació pedagògica a Catalunya.  

El repte més important que planteja la tendència actual d’innovació educativa és la seva 

relació amb les dinàmiques de segregació escolar. La distribució desigual de la població 

a Barcelona implica una distribució també desigual dels recursos, factors que incideixen 

en les oportunitats educatives dels infants i els joves. Com s’ha vist, existeix una 

correlació entre riquesa i nivell formatiu i, per tant, els barris on les famílies disposen de 

més recursos, el percentatge d’individus amb estudis superiors és major. En canvi, la 

relació entre diversitat social i oportunitats d’aprenentatge és inversament proporcional. 

En aquells barris on hi ha una major població immigrada –que són els que tenen una 

renda més baixa-, la població amb estudis superiors és minoritària. El context social és, 

doncs, un factor amb una incidència clau en les oportunitats educatives a la ciutat. Les 

pràctiques i les metodologies que duen l’etiqueta d’innovadores requereixen més 

recursos materials i, sobretot, immaterials de difícil accés pels centres d’alta complexitat. 

Això provoca, en primer lloc, una certa elitització de la innovació educativa: les escoles 

amb una composició social més afavorida tenen més facilitats a l’hora d’implementar 

aquest tipus de pràctiques que requereixen més implicació dels docents, de les famílies, 

etc.  

La posada en marxa de projectes educatius singulars ha sigut possible gràcies al 

desplegament de l’autonomia dels centres mitjançant la Llei Educativa Catalana, que 

dona més marge d’actuació a les escoles per desenvolupar iniciatives singulars. El 

Síndic de Greuges de Catalunya alerta, però, de pràctiques en detriment dels principis 

d’equitat educativa i igualtat d’oportunitats arran de l’increment d’autonomia dels 

centres.  

En segon lloc, la posada en marxa de projectes educatius innovadors ha comportat la 

aglomeració de famílies afavorides en els centres que els implementen. Així, les 

lògiques de segregació i exclusió social que ja existien a la ciutat de Barcelona a causa 

                                                                                                                                                                          
de Catalunya o el nou model pedagògic que impulsen els Jesuïtes, però que queden al marge dels 

programes educatius públics.   
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de la polarització social entre barris, s’han estès dins els barris perpetuant les 

desigualtats socials i d’oportunitats educatives en funció dels recursos de les famílies. 

La reproducció de les dinàmiques segregadores en l’àmbit educatiu té a veure amb tres 

factors: les condicions d’escolarització, la demanda educativa i el composició social de 

l’entorn. Així, quan els centres ofereixen projectes educatius que responen a la demanda, 

es modifica o reforça la composició social de l’entorn del centre amb una tendència 

homogeneïtzadora. En l’actual procés de renovació pedagògica, com s’ha anat dient, el 

nou model educatiu atrau, sobretot, famílies amb un nivell socioeconòmic i cultural alt, 

fet que produeix dinàmiques de «gentrificació escolar». Amb aquesta lògica, doncs, es 

perpetua l’estigmatització i la segregació dels centres que queden al marge de la 

tendència innovadora per manca de recursos (materials i immaterials, en els que s’hi pot 

incloure la desmotivació dels docents, etc.). 

Davant d’aquesta situació, els autors coincideixen en reclamar l’acció preferent per part 

de les Administracions públiques en els centres d’entorns desfavorits, per la complexitat 

social i les dificultats que comporta en el desenvolupament de la tasca educativa, i en 

aquells que no omplen places en primera opció, tant en forma d’inversió econòmica 

com de suport i acompanyament. Els mateixos autors reivindiquen la necessitat 

d’impulsar polítiques que afavoreixin la diversitat social en els centres educatius per tal 

d’assegurar l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Així com regular i controlar, 

mitjançant auditories, per exemple, les pràctiques que es desprenen de l’autonomia dels 

centres. Cal atraure famílies amb major capital social cap a les escoles d’entorns 

complexos per afavorir l’heterogeneïtat. Aquesta atracció, però, s’ha de complementar 

amb polítiques que impliquin i motivin les famílies tradicionalment vinculades a aquests 

centres per tal d’evitar-ne l’exclusió i l’expulsió. Un bon exemple en són els programes 

de partenariat entre centres d’entorns complexos amb institucions, empreses, etc. a 

partir de l’especialització temàtica dels projectes educatius, que actuen com a focus 

d’atracció tant de noves famílies com de les de l’entorn; les anomenades Magnet 

Schools dels Estats Units que ja s’han impulsat a Catalunya a través de diferents 

fundacions. 

Cal tenir en compte, també, les conseqüències de la presència del debat educatiu sobre 

innovació pedagògica als mitjans de comunicació i les múltiples publicacions que 

incorporen els noms de les escoles innovadores tenen en la perpetuació d’aquestes 

dinàmiques de segregació. El protagonisme que aquests centres adopten contribueix a 
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generar distincions dins el mateix circuit públic, en detriment de la igualtat de 

condicions d’escolarització, aspecte que incideix tant en l’estigmatització dels centres 

com en la seva composició social i la de l’entorn.  

En aquest punt cal afegir la incidència que pot tenir-hi, també, Escola Nova 21. La 

voluntat d’estendre a totes les escoles públiques la nova concepció sobre l’educació i els 

projectes que se’n desprenen, així com la incorporació de centres d’alta complexitat en 

el programa, sembla demostrar el seu compromís amb l’equitat educativa, que s’hauria 

d’incorporar al seu discurs. Tenint en compte la capacitat de lideratge d’Escola Nova 21, 

que es tradueix en influència sobre la comunitat educativa, es considera important 

integrar pràctiques i polítiques internes en pro de la igualtat d’oportunitats i la lluita 

contra les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat i Catalunya. L’escola pública ha 

de poder arribar a tothom independentment del seu capital socioeconòmic i cultural. Si 

l’Administració s’implica i recolza el procés de transformació pedagògica ha de vetllar, 

doncs, perquè aquestes innovacions arribin a tots els centres. Cal afavorir la igualtat de 

condicions dels centres per poder garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i els 

joves.  

La descripció del context global actual mitjançant les propostes teòriques de diferents 

autors ha permès identificar els motius del sorgiment de la voluntat de repensar 

l’educació en l’actualitat, que s’ha traduït, en el context català, en l’emergència d’un 

projecte de transformació pedagògica institucionalitzat i compartit per bona part de la 

comunitat educativa. La contextualització d’aquest projecte a la ciutat de Barcelona ha 

permès constatar una primera evidència: la correlació entre desigualtats 

socioeconòmiques i desigualtats educatives. La divulgació de la transformació educativa 

a la ciutat ha permès conèixer l’experiència d’alguns centres i avaluar les conseqüències 

d’aquests processos innovadors en l’entorn social d’aquests. Escola Nova 21 –que aquí 

s’ha entès com el projecte representatiu de la tendència innovadora a Catalunya- és un 

projecte de durada determinada (3 anys) i quan ja finalitza el primer any de la seva 

implantació es constata que la gestió de la innovació educativa requereix una gestió 

paral·lela de les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat, que comporten desigualtats 

en les oportunitats educatives, i que sinó es veuen perpetuades. L’objectiu de l’educació 

al segle XXI és dotar els infants i joves de les habilitats, els coneixements i els valors 

que permetin la configuració de societats més justes i igualitàries. Cal, doncs, que el 

procés d’adaptació de l’educació al nou context incorpori aquests valors.     
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