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Esquema de la presentació

1. Origen de les polítiques compensatòries

2. Tres models de polítiques d’acció prioritària: característiques i evolució

3. Condicionants i fases de les polítiques compensatòries a Catalunya

4. Alguns indicadors sobre la situació dels centres socialment desafavorits i valoració del model 
actual

5. Idees per a una nova agenda



Origen de les polítiques d’acció prioritària

Per què la inversió educativa no es tradueix en 

igualtat d’oportunitats educatives?



Conclusions dels informes
• L’origen social és el principal predictor dels resultats educatius

• Igualar recursos no té un efecte igualador sobre els resultats

• Cal intervenir per compensar el desavantatge social (el reforç de les teories 

sobre el dèficit cultural)

• La intervenció del professorat és decisiva

• La barreja social té efectes positius (el poder del peer effect)

• Cal realitzar acció positiva (donar més als que menys tenen)

PARADIGMA DE L’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA



Punt de partida Principals mesures Característiques actuals

EUA

• Brown vs. Board of Education
(1954)

• 60’s Coleman Report i “guerra 
contra la pobresa” (Johnson)

• Llei d’Educació Primària i 
Secundària de 1965

• Busing
• Discriminació positiva 

adreçada a estudiants i a les 
escoles amb més dificultats 
(recursos extraordinaris)

• Rendició de comptes en 
proves estandarditzades

• Canvi d’escola en cas de baix 
rendiment

• No Child Left Behind (2001-
2015)

• Every Student Suceeds Act
(2015)

Regne Unit

• 1967 Plowden Report
• 1968 Education Priority Areas

• Incentius salarials al 
professorat

• Suport lingüístic per a 
alumnes immigrants

• Orientació familiar

• Estímul a aliances públic-
privades

• Diversificació de l’oferta
• Education Action Zones (New 

Labour)
• Pupil Premium (2015) 

(Conservatives)

França

• 1981 Zones d’Education
Prioritaire (ZEP)

• Primera territorialització de la 
política educativa (criteris 
d’elegibilitat escolars i 
territorials)

• Augment de recursos humans 
i financers

• Incentius salarials al 
professorat

• Reducció de ràtios
• Promoció de carrera docent 

en ZEP (atracció de millor 
professorat)

• Intervenció individualitzada
• Mobilitat de millors 

estudiants ZEP a escoles de 
major prestigi



Context sociohistòric 

• Inhibició històrica de l’Estat: la LODE no s’aprova fins el 1985

• Dualització del sistema educatiu (al llarg de molt anys l’escola pública és 
l’escola dels pobres).

• La consolidació d’un sistema de quasi-mercat que reprodueix desigualtats i 
facilita la concentració d’alumnat socialment desafavorit.

• Polítiques neoconservadores que han gairebé ignorat la situació de 
desavantatge social d’escoles i territoris.

• L’absència de la dimensió territorial en l’articulació de la política educativa 
(cultura centralista de l'administració educativa).



Fases Model d’intervenció Target Principals mesures Paradigma educatiu 
(implícit)

Primera fase: 
Programa 
d’Educació 
compensatòria 
(1983 – 2003)

Polítiques compensatòries 
d’intervenció selectiva i pal·liativa
Programa d’Atenció Escolar al 
Marginat Social (PAEMS)

Minories ètniques: 
Població gitana

Finançament extra I 
recursos humans 
(limitacions 
quantitatives) 
Creació dels CAEP (1996)

Teoria del dèficit cultural

Segona fase: Pla
de Llengua i 
Cohesió Social 
(PLIC) 
(2004 – 2009) 

Integració lingüística i educació 
intercultural per a la cohesió social 
en un context plural emergent.

Alumnat d’origen
immigrat

Suport pedagògic i 
lingüístic/ Currículums
individualitzats.

Dret a l’educació i 
igualtat d’oportunitats/ 
Atenció a la diversitat

Tercera fase: 
LEC: Autonomia 
escolar davant 
la complexitat 
social (2009 –
2019)

Provisió de recursos humans a 
escoles d’elevada complexitat
Auditories pedagògiques

Escoles amb elevada 
proporció d’alumnat 
desafavorit

Identificació i classificació 
d’escoles de màxima 
complexitat

School Effectiveness



Característiques del model actual

• El Departament d’Educació classifica les escoles de ‘màxima 

complexitat’ a partir del context social del centre (nivell educatiu dels 

pares, estatus ocupacional, presència d’alumnat immigrant, presència 

d’alumnat amb NEE).

• El Departament d’Educació, mitjançant un decret, fa pública la llista 

de centres públics considerats de màxima complexitat (aprox. 340)
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Una regulació insuficient

• Recursos addicionals als centres en funció de les característiques socioeconòmiques i tipologia 
de famílies (art. 48.5 LEC)

• Regulació del complement retributiu de la direcció en funció de la complexitat del centre (art 
142.10 LEC; art. 30.2 Decret de direccions)

• Priorització dels acords de coresponsabilitat amb els centres que desenvolupin estratègies 
orientades a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i 
culturals especialment desafavorides (art. 12.2. Decret d’autonomia)

• Plantilles docents en funció de la complexitat (art. 6 i 9 Decret de Plantilles)

• Creació d’equips docents cohesionats als centres de dificultat especial (art 17.4. Decret de 
Plantilles)

• Possibilitat que les direccions dels centres escolars d’especials dificultats pugin proposar el 
nomenament de noves incorporacions per a llocs de treball ordinaris (art 26.3. Decret de 
Plantilles)



Limitacions del model actual

• Classificació i estigmatització

• Limitacions metodològiques en la identificació (absència de referències a 

rendiment escolar; absència de valoració d’entorn territorial; incertesa en 

actualització de les dades)

• Manca de claredat en les mesures compensatòries associades a la complexitat 

(desigual capacitat de negociació dels centres?)

• Absència de política per al sector concertat

• Quin és el llindar de la complexitat? 

• Necessitats d'acompanyament i suport poques vegades satisfetes



Idees per a una nova agenda: Principis orientadors

• Evitar la segregació i la concentració de complexitat social als centres

• Potenciar la prevenció: més polítiques actives que reactives

• Evitar l’estigmatització

• Més enllà de l’escola: de centres a territoris socialment complexos

• Més enllà dels recursos materials i humans: acompanyament

• De la intervenció sistèmica a les polítiques de subjectivitat

• Avaluar l’impacte de la política



Idees per a una nova agenda: propostes

• Creació de Zones d’Acció Prioritària (ZAP)

• Política de recursos humans a les ZAP

• Finançament per formula (complexitat social com a continu)

• Formació del professorat

• Pla de suport sòcio-pedagògic (educació més enllà de l’escola)

• Escola i entorn: Consells educatius territorials (comunitat educativa, 
representants locals, agents socials del territori).



GRÀCIES!

xavier.bonal@uab.cat
@xavierbonal

@gepsuab
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