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E l millor sistema educatiu
del món és...
El de Finlàndia.

Qui ho diu?
L’informe PISA, de l’OCDE i
de l’IEA (Associació Interna-

cional d’Educadors).
Com ho determinen?

Avaluen alumnes de tots els països: els fin-
landesos destaquen sempre en tot.

I quina explicació té?
No pot ser casualitat! Alguna cosa fan per
excel·lir...

Ho sap, vostè?
Sí. M’he dedicat quinze anys a estudiar
aquest cas, i no és el fred!

El fred?
S’ha dit que el clima fred els impel·leix a es-
tudiar. Però Finlàndia comparteix clima
amb altres països… que no destaquen tant.

Quina és la clau, doncs?
N’hi ha tres: el valor de la lectura, el valor de
la infantesa i la preparació del professorat.

Anem a pams: la lectura.
Pels luterans, és imprescindible llegir la Bí-
blia per salvar l’ànima! Si no, et condemnes.

I no val si te la llegeix algú altre?
No. Has de llegir-la tu mateix.

En l’Espanya catòlica te la llegia el cape-
llà i te la interpretava, per si de cas.
El 1808, els finlandesos van acceptar jurar
fidelitat al tsar si els garantia escoles que en-
senyessin a llegir els nens cecs...

I això perdura?
La lectura té una aura sagrada, allà, no hi ha
ni un sol analfabet. Tothomdóna summa im-
portància a la comprensió lectora.

Entesos... Passema la segona clau: el va-
lor de la infantesa.
Ho diuen els finlandesos: “El nostre tresor
nacional són els nostres nens”. Els seus
bons d’inversió són els seus fills. I no és xer-
rameca: hi inverteixen de debò.

Per exemple?
La mare té dotze mesos de baixa amb sou, i
el pare, dos mesos. Si trien treballar, l’Estat
els paga una cuidadora. I l’escolarització és
gratuïta, incloent-hi el dinar, ambmenús nu-
tritivament perfectes: els dissenya el Con-
sell de Pediatria de Finlàndia.

A quina edat s’escolaritza els nens?
Als set anys. Durant aquests set anys, mare i
fill tenen hospital, anàlisis… de franc, i l’Es-
tat retribueix els pares.

Perquè són bons pares.
Sí, però de debò: ve a casa un treballador

social per verificar que el dormitori del nen
estigui en les millors condicions...

I la tercera clau...
La formació del professorat.

Què té d’especial?
Ser professor de nens és el màxim honor!
“Guardians del tresor”, anomenen els pro-
fessors. I tothom vol ser professor, però no-
més hi arriben els millors dels millors!

Com els seleccionen?
Només els estudiants que tenen més bon
currículum poden optar a fer Magisteri.

Hi ha una nota de tall?
Sí: la facultat de Magisteri només accepta
estudiants amb un 9,5 de nota mitjana.

Altíssima!
Sí, però a més han de passar una revàlida:
els examinen d’empatia, talents artístics… I
al final, es matriculen només els millors.

Empatia?
Habilitat per sintonitzar amb la sensibilitat
infantil, calidesa humana per als nens.

I els talents artístics?
Es valora que el professor tingui sensibilitat
estètica, que sàpiga una mica de música, di-
buix, pintura... Pels finlandesos, l’aprenen-
tatge és bonic, ha de ser ple de bellesa.

Algun exemple?
He vist el professor ensenyar als nens l’abe-
cedari tocant-los el piano, cantant-lo tots
junts. És emocionant! I l’emoció és la via
d’aprenentatge més eficaç.

Per què se’ls ensenya a llegir tan tard?
Consideren que abans és innecessari. Això
sí, tots els dibuixos animats estan subtitu-
lats en finès. I, a partir dels set anys, família
i professorat s’impliquen a fons.

Quin és el resultat de tot plegat?
Que, amb menys inversió que d’altres,
obtenen resultats excel·lents. Les escoles
depenen dels alcaldes: saben que perdran
les eleccions si no són modèlics!

Quant cobren els professors?
Més o menys com aquí.

Podríem aplicar aquí aquest model?
Una olivera no podria créixer a Finlàndia...
I aquí el seu model no trobaria l’ecosistema
sociocultural idoni. Però, si més no, sí que
ens hauria de motivar a fer alguna reflexió.

I quina és la seva reflexió?
La llei Wert fa èmfasi en la “qualitat”, però
aquí el 30% de l’alumnat abandona el siste-
ma educatiu! És una tragèdia nacional: així
no hi ha qualitat que valgui. I fracassarà.

Sí?
Cal consensuar les lleis, perquè, si no tens
tota la societat pedalant en una mateixa di-
recció, la llei es quedarà quieta.

Quina hauria de ser la prioritat?
Garantir l’equitat: que tothom tingui lesma-
teixes facilitats i avantatges. El sistema edu-
catiu finlandès, excel·lent, no diferencia en-
tre el fill de l’obrer i el fill del cap de lamulti-
nacional més gran: està cobert per a tothom
de la mateixa manera.

VÍCTOR-M. AMELA

DAVID AIROB

LA CONTRA

“Elsnenssónel tresor
nacional finlandès”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tinc 50 anys. Sóc de Barcelona. Sóc psicòleg, pedagog i docent. Sóc casat i tinc dos fills,
en Pau (8) i en David (6). Política? Equitat, igualtat d’oportunitats. Sóc catòlic… i una mica
luterà. Dono testimoni del sistema educatiu finlandès, per si pot ser útil

Melgarejo, malalt de
càncer, està content:
passi el que passi, ha
aconseguit deixar ben
explicat el sistema educa-
tiu finlandès al seu llibre
Gracias, Finlandia (Plata-
forma). Ha estudiat a
fons la societat finlande-
sa i ha detectat el factor
previ al sistema educatiu
que ho explicaria tot: el
valor prioritari del ciuta-
dà finlandès és “formar-
se a si mateix”. Cada per-
sona es fa dues pregun-
tes: “què he fet amb la
meva vida?” i “què he
fet per a la meva comuni-
tat?”. Satisfer aquestes
dues inquietuds els por-
ta a valorar de debò
l’educació. “Els nostres
fills són els nostres bons
del Tresor a vint anys”,
diuen els finlandesos,
que han fet de l’escola la
seva prioritat nacional.
Aquí, em sembla que no.

“Gràcies, Finlàndia”

XavierMelgarejo,pedagog
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SegonsPISAestemestancats.Quèli
passa a l’educació aCatalunya?
Que tenimuna crisi enorme. És im-
possiblequeaunnoinol’afectiveure
problemes econòmics a casa. O que
alsfillsdelsimmigrantsal’aturnoels
angoixi la incertesadesi tornenono.

L’estudi registra diferències exces-
sives entre els resultats dels alum-
nes nadius i immigrants. ¿Però ai-
xònopassa a tot arreu?
No. Això és interessant. Madrid té
unsíndexsd’immigraciócomelsnos-
tres però treuen millors resultats,
sensequesiguinbons. Iaixòquehan
retallatmésqueaquíeneducació.Vol
dirqueaquíhihaalgunacosaqueno
vabé.Tenimmoltescrisissolapades.
L’econòmica, lideia.Lasocial.Deva-
lors.Política.Finsitotd’identitat,de
si somonodins l’estat espanyol.

ElsresultatsdePISAl’amoïnenmolt?
PISA mesura competència lectora,
matemàticaicientífica.Perònomesu-
raressobrecomportamentcívic.Xan-
gai,Singapur,HongKong,elJapó,Co-
rea del Sud... estan creixent ambuna
cultura de competitivitat tan bèstia
que supera el valor de la construcció
social.ÉsunacompetènciaentreelJa-
póilaXinaoentrelaXinaiTaiwanque
emrecordalad’EuropaabansdelaPri-
meraGuerraMundial:estractadede-
mostrar qui ésmillor.Ho sento, però
jo vull un altre món. I tot això ho es-
tan pagant amb estrès. Al Japó hi ha
gairebé unmilió de nens que arriben
als17i18anysdesfetsemocionalment
perl’exigènciatremendad’arribarala
universitatdeprimeraqueelsdoniun
sou i unprestigi deprimera.

L’informePISAafirmaqueelsalum-
nes de 15 anys deCatalunya suspe-

“Si no anem
més enllà de la
competitivitat
estemvenuts”

ANTONI
BASSAS

Sí. I el perill que hi ha amb PISA és
que, volent-ho ono, està creant una
pressió a la societatmundial cap a la
competitivitat. AmbPISA s’està es-
tructurant un currículummundial,
per primera vegada a la història.
D’unamaneramolt subtil, peròesva
dientqueHongKong,SingapuroCo-
readel Sud sónelmodel a seguir.

I aCatalunya, quinmodel tenim?
Molt burocràtic, i l’escola s’apalanca.
I, a més, ens equivoquem si pensem
queel sistemaeducatiunomés inclou
l’escola,perquètétrespotes:escola,fa-
míliaisocietat.AFinlàndiatenenbons
resultats perquè les famílies creuen
queelbéméspreuatquehandetrans-
metre als infants és l’educació.

Tambéhopensem, això, nosaltres.
Sí, peròdesprésnoho fem.AFinlàn-
dia els adultsprediquenamb l’exem-
pleiesformenpermanentment.Més
deldobled’adultsenformacióperma-
nentque lamitjanade l’OCDE.Ides-
prés el prestigi. AFinlàndia sermes-
tre és unhonor i, en cas de conflicte,
els pares els respecten. Els polítics
que tenen la carrera de mestre són
mésbenvalorats.Aquí, ihodicclara-
ment, no ens sentimreconeguts.

Doctor en pedagogia i expert en Finlàndia

XAVIER
MELGAREJO

nen en competència científica. Què
vol dir això?
Doncs que, quan els pregunten, per
exemple,quinessubstànciesnecessi-
tenper fabricar-neuna altra, lamei-
tat tenen dificultats per contestar.
Calculiquantsenginyers,físicsoquí-
micspodensortirdelsistemaeduca-
tiu català.

Peròestembéencomprensiólectora.
Somllunyde l’ideal.ACatalunyaen-
cara més, perquè hem de tenir un
moltbondominidel català.Perquè?
Ho vaig aprendre amb els finlande-
sos: si volemperviure comasocietat
imantenirlaidentitatésmoltimpor-
tant el domini de la llengua. I, per
tant,lacompetèncialectorahauriade
serunaprioritatestratègicanacional.

Ensaniriabéfermenysanàlisisintàc-
tica i escriure iparlarmésenpúblic?
La sintaxi és important. Però quan
entriunsenyoracomprar,vostènoli
farà una anàlisi sintàctica. Li farà un
discurslògicsobreelproductequeha
devendre.Perdefensarunprojecteo
tenir unabona relació, fins i tot amb
laparella, és essencial parlar bé.

Per aquè eduquem?Per competir?
És lapregunta.Per formarpersones.
Ambconeixements, però ambsentit
ètic, compromíssocial, empatiaamb
els problemesdels altres, de la pare-
lla, dels fills, dels treballadors si són
empresaris,delscompanyssisóntre-
balladors.Personescapacesdevibrar
amblavida,iquelluitinpelsdretshu-
mans. Si no creem ciutadans anant
mésenllàdelacompetitivitat,queai-
xò és el que PISA està mesurant,
anemvenuts, eh?

PISAmesura la competitivitat.

Perfil El doctor en
pedagogia Xavier

Melgarejo afirma que

Catalunya i Espanya

volen uns alumnes poc

creatius i ambuna certa

dependència de l’estat.

Que hi hamolt poca

llibertat a les escoles

per crear individus

responsables d’ells

mateixos que

s’arrisquin, que innovin,

que creïn empreses, que

tinguin pensament

crític. I això quan, per

ell, els nostres fills són

els bons del tresor. És

un gran especialista en

l’educació a Finlàndia.

I lluita contra un

càncer.

l’entrevista
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moltíssim.Allàelprimerdeprimària
és comferdos cursos intensius.

I a la televisió hi ha subtítols.
Semblaunatonteriaperònohoés.És
elquelideiadeltercerengranatgede
les estructures socioculturals. La te-
levisió enversióoriginal permetque
tothomaprengui llengües estrange-
res, idesprés,pelssubtítols, aprenen
a llegir. Estan entusiasmadíssims!
Poden llegir els dibuixos animats! I,
esclar, comque els rètols van tan rà-
pid, necessiten llegir ràpidament.

Vostè té fills?
Sí, dos, de sis i vuit anys.

Si li diuen: “Pare, vull sermestre”,
què els dirà? Sí, però aFinlàndia?
No, els diré que ésunhonor sermes-
tre,perquètreballemambels tresors
del país, que són els fills. I que es for-
min bé per transmetre’ls llengües,
matemàtiques i tambéun sentit ètic
de la vida.Tantdebohopugui veure.

Diu això perquè ha passat per un
càncer depulmó.
Sí, el tinc encara. I no he fumatmai.
És genètic... no sabenbenbé...Me’ls
he de creure, ime’ls crec. Ara el càn-

FRANCESCMELCION

Ilasocietatfinlandesacomhiajuda?
Home, té uns horaris que permeten
arribaracasaaunahoradecent,ique
puguis estar llegint ambelnano.

Aquíésunavergonya:nensquearri-
bend’un entrenament a les deu.
Iésquepotsera lesnounohihanin-
gú a casa... Per què els hem tingut, si
no, els fills? I ens sentimmalament
perquènopodemestar-hi.Noésque
novulguem,ésquenopodem!L’estat
del benestar nòrdic vol dir, entre al-
trescoses,quehasdepoderarribara
casad’hora i tenir una vida social.

Vostè va fer la tesi doctoral sobre la
formaciódelsmestres finlandesos i
la va qualificar d’extraordinària.
Tenen una nota de tall de 9,5. I, des-
prés,encaraelsfanprovesd’idoneïtat.
Busquenpersonessensibles, empàti-
quesamblacanalla,quehaginestaten
unesplai ounaONG... I, si no, que fa-
cin enginyeria o medicina... Cobren
uns1.600,1.800euros,itenenantigui-
tat.Elprestigid’unmestreaFinlàndia
equival al d’unenginyer aquí.

¿Exigirunanotade tallmésalta so-
lucionaria res?
Ésperillós. Perquè si apugemels re-

quisits sense que la societat vulgui
canviarelsseusvalors, elqueenspot
passar és quenohi entri ningú [riu].

AFinlàndia,¿cadagovernfaunallei
d’educaciónova?
Ho van fer al revés. Els sindicats, el
professorat, les universitats i el go-
vernesvanpassarquatreocincanys
debatent per a què volien educar. I
vandecidirqueperal’equitatilaqua-
litat a la vegada. I després van fer un
pactenacionalilalleinos’hatocaten
40 anys.Només el currículum, cada
10 o 12 anys. I li diré més, a Finlàn-
dia, l’educació és seguretatnacional.
Té un veí que és un monstre, que
abanseral’URSSiaraésRússia.Ivan
dir-se, fa 40 anys: “Lluitar-hi és im-
possible. Però si ensmengen, que si-
guem indigeribles, i per això hem
d’estimar molt la nostra llengua, la
nostra educació i els nostres valors,
quequanRússianosiguitanfortator-
narema sobreviure”.

Diualllibrequealsnensnoelsense-
nyenallegiriescriurefinsals7anys.
Al·lucines...Johevistclassesaprimer
deprimàriaambtotselsnenssenseni
ideade lletres.Ésbestial entrar-hi al
capd’unsmesosiveurequehanaprès

cer està aturat, i no sé quant viuré, si
3mesos o 3 anys, però penso donar
tota la guerra quepugui permillorar
l’educació.Sime’nsurto,fantàstic.Si
no,hauré tingutunavidamoltmaca.

Hohaexplicatenunllibrequeesdiu
Ante laadversidad, amory libertad.
Jo era director delCol·legi Claret de
Barcelona, i un dia em vaig trobar
moltmalament. Tenia una vèrtebra
trencadaiemdeien:“Vostès’hafotut
una castanya impressionant”. I jo:
“Doncs nome’n recordo...” I al final
emvandir:“Delpulmó,elcàncerliha
passat als ossos. Li ha trencat la vèr-
tebra, se li ha estès al fèmur, a la cin-
tura...”Ivasertotaunalluitaperdes-
cobrir, a la Vall d’Hebron, que hi ha
unamedicacióqueparadeltotaquest
càncer. Comsi no el tinguessis. Però
éstemporal.Normalmentelmedica-
menttéunefectede12o14mesos.En
porto 24, i estic aquí al peudel canó,
en el bon sentit, no sé quant viuré...
Primert’enfadesit’entristeixesmolt.
Vaighaverdeplegar, els ossosesvan
reconstruir,elcànceresvaparar,em
van escriure centenars d’alumnes i
exalumnes... Vaig tenir un tsunami
d’afectedelspares,noushopodeuni
imaginar...M’agraïenquehavia llui-
tat per ells, i va ser fantàstic.

És creient?
Sí, sí. Bé, quan vaig estar en aquest
momentque li dic...

...es va enfadar ambDéu.

...una bestiesa! Vaig fer una cosa que
potser no està bé, però l’explico. No
emfavergonyadir-ho.Hovaigapren-
dredeVicençFerrer:“Quanpassisun
moment difícil, si ets creient, parla
ambDéu, encaraquesigui cridant”. I
vaigpensar:“Hòstia, i tantsi licrido!”
Livaigdirdetot,i livaigcridarcomno
es pot ni imaginar! Jo, que m’havia
passat 12 anys ensenyant programes
deprevenció contra el tabac a l’esco-
la... perquè aningú li agafi un càncer.
I emtoca ami!Té collons...

Què li va contestarDéu?
Després de cridar, pensava: “Ostres,
tu, però si hi ha algunnano que grà-
cies a això que hem fet algun dia no
passaelque joesticpassant,quema-
co que haurà sigut, no?” I aleshores
a poc a poc vaig deixar de cridar. Pe-
rò tambévaigpensar: “Coi, hihauna
cosaquenolivulldonar,queéslame-
vavida”.Esclar,ésl’únicqueetqueda
al final. I, encara queno s’ho cregui,
vaigacabarpensant:“Siéselquevols,
jo t’ho dono, i fes ambmi el que vul-
guis”.Idesd’aleshoresemsentomolt
enpauambmimateix.Pensoquèse-
ràdelsmeusfills,peròconfioqueDéu
no els deixarà de qualsevolmanera.
Però almenys sí que puc lluitar pels
nensque tincara i aquí. I fer-hoamb
tota lamevapassió i afecte.

Empermet que li doni lamà?
Sí,home!Peramitambéésunhonor!

Per favor.e

Educació
“AFinlàndia
lafeina
etpermetser
acasaabona
hora,i llegir
amblacanalla”

PISA ”S’està estructurant un currículummundial per primera vegada
a la història”Finlàndia ”Van consensuar queeducarienen l’equitat

i la qualitat. Van fer unpactenacional i en40anysnohan tocat la llei”

l’entrevista

Mireuelvídeo
aAraTV







Llibertat de tria escolar: per a qui?
La implementació de la zona única d’escolarització, experimentada a
la Comunitat de Madrid, hauria de permetre una major llibertat de tria
escolar, però una anàlisi en major profunditat mostra que només
algunes famílies se’n veurien beneficiades.

Ricard Benito i Isaac González - Sociòlegs

El dret a la llibertat de tria escolar ha esdevingut un lloc comú recorrent en el
discurs de determinats partits polítics i d’alguns sectors de la comunitat educativa.
Defensen que les famílies haurien de poder triar l’escola dels seus fills sense que
l’administració imposés cap tipus de restricció. Sota l’impuls d’aquesta exigència, la
Comunitat de Madrid i alguns municipis han iniciat el camí cap a la implementació
de la zona única d’escolarització, suprimint així les àrees d’influència de les
escoles per a la matriculació escolar. Sobre el paper, amb aquest canvi es
garanteix que totes les famílies puguin triar lliurement l’escola dels seus fills.

A primera vista, els arguments són difícils de rebatre: per què una família no pot
portar el seu fill a l’escola que desitgi? Però en analitzar-ho amb cert deteniment
descobrim que es tracta d’un plantejament profundament enganyós. És evident
que les escoles tenen places limitades i que si totes les famílies desitgessin anar a
la mateixa escola el sistema quedaria col.lapsat. Convé recordar que en cas que
no hi hagi sobre-demanda, totes les famílies accedeixen de forma automàtica a
l’escola desitjada, fins i tot si no responen a cap dels criteris que els afavoririen a
entrar-hi. Per tant, la qüestió central no és si les famílies poden triar l’escola que
desitgin, sinó com arbitrem aquelles situacions en les quals una escola tingui més
demanda que places disponibles

Una condició sine qua non per a que les famílies puguin triar escola és que les
escoles no siguin les que trien les famílies. Per tant, és imprescindible fixar uns
criteris objectius que regulin l’accés a les escoles sobre-demandades per tal
d’assegurar que no són les escoles les que desempaten pel seu compte (estem
parlant d’escoles finançades públicament, siguin de titularitat pública o privada). A
nivell estatal, existeixen tres criteris generals de prioritat en l’accés; tenir germans
escolaritzats al centre, la proximitat de l’escola al domicili i el nivell de renda
familiar quan és molt baix (equivalent a la Renda Mínima d’Inserció). Aquests
criteris generals poden ser complementats per les Comunitats Autònomes. A la
Comunitat de Madrid actualment trobem com a criteris complementaris la condició
de família nombrosa o que els pares siguin ex-alumnes de l’escola (criteri, aquest
darrer, que també funciona a Catalunya). En cas de sobre-demanda s’apliquen en
primera instància els criteris generals. Si un cop aplicats aquest criteris perduren
les situacions d’empat entre famílies, s’apliquen els criteris complementaris. I si un
cop aplicat aquest segon paquet de criteris persisteixen les situacions d’empat,
l’accés s’arbitra mitjançant un sorteig.



La implantació de la zona única d’escolarització implica la desactivació de l’únic
criteri de prioritat que afecta a totes les famílies: la proximitat a l’escola. D’aquesta
forma, passen a adquirir un paper central criteris que només afecten a una part de
les famílies i que fins ara tenien un caràcter complementari, com ara la condició de
família nombrosa o el fet que els pares hagin estudiat a l’escola seleccionada. Així,
a la Comunitat de Madrid, la implementació del model de zona única implica que
les famílies nombroses o els ex-alumnes d’una escola passen a tenir prioritat en
les situacions de sobre-demanda, i en canvi no es garanteix a les famílies que els
seus fills podran ser escolaritzats relativament a prop de casa seva. Per tant, no
ens trobem davant d’una ampliació dels marges de tria per al conjunt de famílies,
sinó que s’atorga un avantatge competitiu per accedir a les escoles més desitjades
a un determinat perfil de famílies.

Si el que realment es pretén és establir un model on totes les famílies puguin triar
escola, caldria perseguir, com a mínim, dos objectius. El primer, que l’elecció es
produeixi en condicions d’igualtat, i això passa indefectiblement per fixar uns
criteris de priorització el menys arbitraris possibles (a parer nostre, la proximitat és
força menys arbitrària que el número de fills). El segon objectiu hauria de ser
combatre la segregació escolar, perquè mentre la composició social difereixi
substancialment entre els centres, les eleccions de les famílies estan massa
condicionades pel convenciment de que no estan triant entre escoles diferents,
sinó entre escoles desiguals. En canvi, si es reduïssin els nivells de segregació
escolar, les eleccions de les famílies tendirien a estar més orientades cap a
aspectes relacionats amb les característiques pedagògiques de les escoles, que
no pas pel perfil socioeconòmic del seu alumnat.

En aquest sentit, cal preguntar-se si el model de zona única afavoreix l’increment
dels nivells de segregació escolar. La resposta és que tot apunta a que sí, perquè
és un model que, a les ciutats grans, beneficia les famílies que disposen de major
capacitat per escolaritzar els seus fills lluny de casa, i que solen ser precisament
les de major estatus socioeconòmic. L’increment de la mobilitat interurbana
potencia que les escoles de barris d’estatus socioeconòmic mitjà o baix tendeixin a
perdre els alumnes residents de major estatus socioeconòmic. Val a dir que el
model oposat a la zona única, que és el model amb àrees de proximitat petites,
també tendeix a afavorir la segregació escolar, atès que reprodueix la segregació
residencial dels barris i, alhora, afavoreix la fugida de determinades famílies
residents en barris d’estatus socioeconòmic baix cap a escoles concertades
d’altres barris.

Podem imaginar, però, un model a mig camí que, lluny de potenciar la segregació
escolar, estableixi unes condicions que n’afavoreixin la seva reducció. Aquest
model passaria per dibuixar àrees de proximitat que integressin diverses escoles
públiques i diverses escoles concertades (garantint així la llibertat de tria de les
famílies) i que, alhora, “trenquessin” les fronteres naturals de barris socialment
homogenis. L’objectiu seria dibuixar àrees amb un nivell d’heterogeneïtat social
similar.

Lògicament, la zonificació escolar no pot, per si mateixa, contrarestar les
dinàmiques de segregació escolar. Caldria acompanyar el model de zonificació
que proposem amb l’impuls d’altres instruments i polítiques que es troben a l’abast
dels ajuntaments i de l’administració educativa, com ara l’ampliació i reducció del
número d’alumnes per aula a les escoles en funció del perfil del seu alumnat, o la



reserva d’un número suficient i igual de places per a alumnes amb Necessitats
Educatives Específiques (NEE) a totes les escoles (per aconseguir-ne una
distribució homogènia).

En qualsevol cas, la implementació de la zona única afavoreix una llibertat de tria
escolar: la d’uns quants privilegiats. Ho fa a costa d’incrementar la incertesa en el
procés de tria per a la majoria, d’abolir la proximitat de l’escola com a criteri,
malgrat ser un factor de primera necessitat per a moltes famílies, i, en definitiva,
d’allunyar el sistema educatiu de les condicions objectives que farien possible a
tothom gaudir dels nivells de llibertat de tria factibles en condicions d’igualtat.

http://www.eldiario.es/catalunya/diarieducacio/Llibertat-tria-escolar-per-
qui_6_111698832.html


