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L
a Cristina és la meva filla, té quinze 
anys i fa quart d’ESO. Ella i 64.000 
alumnes més a Catalunya acaben 
l’ensenyament obligatori i han de 
prendre la primera gran decisió de 
la seva vida.
 Podria buscar feina, però és difícil 

quan l’atur juvenil supera el 40% i l’expectativa 
salarial és baixa sense qualificació específica. Tot 
i així, hi ha un 27% d’alumnat d’ESO que abando-
na l’estudi. La Unió Europea considera inviable 
més d’un 10% de llocs de treball sense qualifica-
ció. ¿Estem creant un 17% d’atur sistèmic? Injust 
per a les persones i ineficient per a l’economia. 
Aquest és el primer gran repte del sistema educa-
tiu: que segueixi estudiant el 90% de l’alumnat.
 Si la Cristina no aprova el Graduat però vol es-
tudiar, pot cursar un Programa de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI), que, ara, a Catalunya, 
permet obtenir en un any competències profes-
sionals en un de 25 oficis possibles. Si ha d’es-
tudiar un 90% de l’alumnat, s’han de crear pla-
ces noves en PQPI. Sabem que el curs actual hi 
ha 7.315 places a Catalunya i que en farien fal-
ta unes 10.000 però ignorem la taxa d’abando-
nament i d’acreditació així com l’ocupabilitat 
generada perquè el Govern de la Generalitat no 
ha publicat mai aquestes dades. S’ha de crear 
amb urgència un servei d’orientació i informa-
ció, únic i públic que permeti la informació i l’as-
sessorament a les persones que volen formar-se 
i, alhora, a les empreses que busquen personal. 
Catalunya es podria convertir en un campus de 
la formació que estalviaria redundàncies i fa-
ria més eficient tot el sistema postobligatori i al 
llarg de la vida. 
 Aquest servei podria assessorar la Cristina a 
triar, si aprova l’ESO, entre 44 titulacions de for-
mació professional de grau mitjà, nou ensenya-
ments artístics, sis especialitats esportives i tres 
modalitats de batxillerat. Haurà d’orientar-se 
primer entre dos camins principals: el batxille-
rat, que amplia coneixements generals i implica 
estudis posteriors, o formació professional, que 
permet obtenir en dos anys una acreditació que 
faculta per treballar, i que està tenint una bona 
taxa d’ocupabilitat, fins i tot malgrat la crisi.
 L’alumne tria a partir del que sap. Si ha tin-
gut èxit escolar acostuma a encaminar-se cap al 
batxillerat. Qui tria la formació professional so-
vint és perquè no s’atreveix a seguir les assigna-
tures acadèmiques, no ho fa atret pel que coneix 
del món del treball, sinó en funció de la seva re-
lació amb el coneixement acadèmic. No ho fa per 
un projecte de futur, sinó per un rebuig al passat. 
El món del treball és l’activitat que permet la vi-

da de la humanitat, però té poc pes en la progra-
mació escolar. Aquest problema ens indica un al-
tre dels grans reptes del sistema educatiu: revisar 
els continguts de l’educació obligatòria. José An-
tonio Marina reflexiona que no eduquem per te-
nir bons resultats escolars sinó bons resultats vi-
tals. L’educació obligatòria ha de formar perso-
nes capaces de prendre decisions sobre la pròpia 
vida perquè puguin ser autònomes, lliures, soli-
dàries i capaces d’aprendre. I per això, en aquest 
tram educatiu cal actuar sobre totes les condici-
ons que estan produint desigualtat, incidint so-
bre el fenomen de la guetització escolar. La línia 
de sortida a la llibertat ha de ser la mateixa per a 
tothom.
 Però l’educació de la Cristina no va comen-
çar amb l’ensenyament obligatori.  És en les pri-
meres etapes de la vida quan l’impacte educatiu 
és més rellevant i on es modelen les desigualtats 
més significatives per causa de les diferències cul-
turals entre famílies i de les oportunitats d’accés 
a una educació infantil de qualitat en el tram de 
zero a tres anys. La Comissió Europea ha posat en 
marxa un pla d’acció que aposta per la univer-

salització de l’educació infantil com a base d’un 
aprenentatge permanent, de la integració social, 
i d’ocupabilitat en el futur. Cal valorar també els 
efectes de reactivació econòmica que comporta 
l’extensió de l’educació infantil al facilitar l’acti-
vitat econòmica femenina. Aquesta ha de ser una 
prioritat també a Catalunya. 
 Així com l’educació obligatòria és l’educació 
de la igualtat, la postobligatòria és la del mèrit, 
l’especialització i la cooperació. Compartint els 
grans referents de la cultura humana, cada perso-
na ha de trobar el seu itinerari. ¿La Cristina podrà 
començar l’itinerari de la seva llibertat? Si tria 
la formació professional, trobarà algunes difi-
cultats. En els dos últims cursos, unes 18.000 sol-
licituds cada any no van trobar la plaça que desit-
javen. Aquesta és una altra fita: la creació de pla-
ces de FP. ¿I com es poden crear, en una economia 
canviant, de manera que siguin útils a les perso-
nes i útils a les empreses? Necessitem un sistema 
que integri els agents socials i econòmics, educa-
ció i treball, i que actuï amb agilitat, compartint 
finançament i presa de decisió, i que es relacioni 
amb el servei d’orientació i informació.
 Si tria el batxillerat, s’orientarà cap a l’edu-
cació superior que haurà d’explorar d’aquí dos 
anys. La titulació superior, sigui professional o 
universitària, ja no és garantia d’ocupabilitat ni 
de gran sou, perquè els ordinadors ja estan subs-
tituint professionals qualificats en tasques com-
plexes però que segueixen normes explícites, 
com abans van substituir la gent de les cadenes 
de muntatge. Però l’educació superior ens possi-
bilita la creació de coneixement, tan apassionant 
i tan necessària també per a l’economia del país. 
És clau per al país invertir en investigació i inno-
vació.
 Més formació no garanteix més benestar ni 
més igualtat. Més educació, sí, perquè l’educació 
comporta un compromís ètic amb la humanitat, 
amb la construcció d’un món millor. Sigui quin 
sigui el teu itinerari, Cristina, que sigui lliure i 
educat.
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El 27% dels alumnes d’ESO abandonen els estudis. 
La UE considera inviable més d’un 10% de llocs de 
treball sense qualificació. ¿Estem creant un 17% d’atur 
sistèmic? Aquest és el primer gran repte del sistema 
educatiu: que segueixi estudiant el 90% de l’alumnat. 
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