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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
La investigació que recull aquesta tesi pretén plantejar una sèrie de qüestions que fan 

referència al Sistema Educatiu català en el període d’aplicació de la LOGSE -especialment per 

als nivells obligatoris- des del punt de vista econòmic. Existeixen diversos estudis sobre el 

procés educatiu, sobre la reforma des del punt de vista pedagògic; però, en la bibliografia 

consultada, no s’ha trobat un estudi que signifiqui una visió global del període d’aplicació de la 

LOGSE des de la perspectiva econòmica. 

 

El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989), resultat de l’estudi previ a la 

redacció de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) defineix els objectius 

generals que pretenia la reforma del Sistema Educatiu1.  

Els motius adduïts són: el desfasament existent entre la conclusió de l’escolarització obligatòria 

i l’edat mínima laboral, l’orientació exclusiva del Batxillerat a la Universitat, l’absència de 

regulació educativa prèvia als sis anys, i la configuració d’una FP absent de la formació general 

de base, excessivament acadèmica i desvinculada del món productiu, entre d’altres. La finalitat 

és l’homologació en el context europeu. 

Els objectius educatius passaven per la renovació curricular, la reestructuració i dotació de 

recursos als centres, el recolzament i exigència als serveis d’orientació, la millora de la formació 

inicial i permanent del professorat, i més inspecció. 

 

La previsió de finançament es recull a la LOGSE, en la Disposició Addicional 3era 1: 

 

“Los Poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos 
económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, con 
el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos. 
Al objeto de situar nuestro sistema educativo en el nivel que permita su plena 
homologación en el contexto europeo, respondiendo a las necesidades derivadas de la 
movilidad y el libre establecimiento, el gasto público al finalizar el proceso de aplicación 
de la reforma será equiparable al de los países comunitarios.” 

 

L’equiparació de la despesa respon a una equiparació en la qualitat, com la Llei afirma en la 

Disposició Addicional 3ª 3: 

 

“Con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza, las Administraciones 
educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de 
aplicación de la presente ley, la consecución de los siguientes objetivos: 
 

                                                
1 “Ampliar la educación básica en condiciones de obligatoriedad y gratuidad hasta los dieciséis años, llevándola hasta 
la edad mínima laboral” 
“Reordenar el actual sistema educativo con el establecimiento de las etapas de educación infantil que abarcan hasta 
los seis años de edad, […] y Formación Profesional que, además de estar presente en la formación de Base, se 
organizará específicamente en módulos profesionales, los primeros al término de la ESO y los segundos al término de 
Bachillerato.” 
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a) Un número máximo de alumnos por aula de 25 para la educación primaria y de 30 
para la educación secundaria obligatoria.  
 
b) Una oferta de formación permanente del profesorado para la aplicación y desarrollo 
de la ley.  
 
c) La incorporación a los centros completos de educación obligatoria de, al menos, un 
profesor de apoyo y la creación de servicios  de apoyo para atender dichas 
necesidades en los centros incompletos.  
 
d) La inclusión en los planes institucionales de formación permanente del profesorado 
de licencias por estudio u otras actividades para asegurar a todos los profesores a lo 
largo de su vida profesional la posibilidad de acceder a períodos formativos fuera del 
centro escolar.  
 
e) La creación de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional que atiendan a los centros que impartan enseñanzas de régimen general de 
las reguladas en la presente ley.” 

 

El que es pretén en aquesta investigació és esbrinar o demostrar si des dels orígens la LOGSE 

estava condemnada al fracàs perquè no es van preveure els problemes de finançament que 

tindrien les CCAA, a banda de donar resposta a les qüestions que es plantegen en l’apartat de 

Metodologia pel que fa al SE en general en la vessant econòmica, i concretament al cas de 

Catalunya. S’ha dit que a Catalunya es va avançar la implantació de la reforma; per tant, 

s’hauria d’haver enfrontat abans que d’altres CCAA als problemes que se’n derivaven. Per altra 

banda, les decisions que es van prendre des de l’Administració van poder influir decisivament 

en el desenvolupament de l’aplicació de la LOGSE. Tots aquests aspectes podrien configurar 

un model específic d’educació, o de reforma de l’educació, per a Catalunya.  

 

“[…] La evaluación y estudio de dimensiones parciales del SE, por amplias que 
resulten, no aportan conclusiones sobre el sistema en su globalidad, si antes no se han 
definido los componentes del mismo, sus relaciones jerarquizadas y el modo científico 
de abordar el análisis”.2 

 

La investigació que es vol dur a terme ha de situar aquesta qüestió en un marc de referència 

que tindrà en compte els següents aspectes: 

 

Mentre la primera reforma educativa dels anys 70 es va portar a terme en mig d’una 

important crisi3, força perllongada en el temps en un espai de més d’una dècada, els anys 80 

es van caracteritzar per canvis molt importants en l’estructura administrativa de l’Estat, canvis 

socials, de valors i actituds de la societat catalana. La reforma dels anys 90 -que també s’ha 

de circumscriure en el marc d’una crisi econòmica limitada, pal·liada en gran mesura pels fons 

de cohesió europeus- es porta a terme en una conjuntura ben diferent, tant política com social. 

 
                                                
2 Libro Blanco para la Reforma del SE 1989. Cap. XIV. 11. També el citem com Libro Blanco o Llibre Blanc. Quan es 
faci referència a l’esborrany del MEC de 1999 sí s’especificarà. 
3 La crisi es caracteritza per l’increment del preu del petroli, l’estancament del PIB, una important inflació i un tipus 
d’interès molt elevat i que va provocar atur. L’atur es va convertir en el principal problema social, especialment entre els 
joves de l’Estat Espanyol en aquella època. Es dóna també un desequilibri molt important de la Balança de pagaments, 
entre d’altres fets. 
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La taxa de dependència de la població4 pel perllongament de l’esperança de vida és alta. Per 

tant, l’activitat educativa, objecte d’aquesta tesi, s’emmarca en els aspectes que fan 

referència als estudiants, que no formen part de la població activa, i que estan de forma 

obligatòria -però transitòria- en el SE. La formació d’adults -que poden trobar-se o no dins el 

grup de població dependent- no és objecte d’aquesta tesi. 

 

En el context històric i polític en el qual s’ha de situar l’aplicació de la LOGSE, cal fer esment a 

la crisi de 1993. A banda d’aquesta circumstància, hi havia les exigències de Maastricht per 

arribar a la convergència europea, unes exigències molt serioses i estrictes. Hi ha diversos 

factors que impliquen un esforç pressupostari que sembla no deixar marge per incrementar els 

recursos destinats a educació. L’existència del Libro Blanco de 1989  previ a la LOGSE, i 

l’elaboració d’un nou Libro Blanco per part del Ministerio de Educación del primer Govern en 

del PP, indiquen que es pretenia unificar uns criteris per fer una llei de finançament, però 

aquest darrer Libro Blanco no va arribar mai a ser publicat. 

 

En el moment de l’aprovació de la LOGSE, la immigració no representava cap problema 

rellevant. Aquesta circumstància sorgeix molt al final de la seva implantació: grans 

concentracions d’immigrants que fan que els alumnes autòctons de barris molt concrets es 

converteixin en minoritaris dins la que havia estat la seva pròpia escola. Aquestes són 

circumstàncies que obligaran a l’execució d’estratègies noves, que depassen la tesi que es 

presenta. 

 

Per portar a terme aquesta investigació s’elaborarà, en primer lloc, el marc de referència 

imprescindible per ubicar els antecedents, els fets i els conjunts de propietats dels elements 

que composen el sistema educatiu (SE), centrant-nos -específicament- en els que afecten 

l’aspecte econòmic.  

 

Aquest marc de referència tindrà en compte els següents aspectes: 

 

El govern de l’Estat, amb la LOGSE, estableix un canvi d’estructura en el SE -amb el rerefons 

de la homologació respecte la resta d’Europa-; aquest canvi d’estructura té unes 

conseqüències econòmiques. El que es pretén en aquesta investigació és analitzar les 

conseqüències econòmiques en el període transitori d’aplicació de la LOGSE a Catalunya 

(1990-2002); alhora es produeix un canvi de conjuntura, que afecta agreujant o alleugerint 

l’impacte econòmic d’aquest canvi estructural. Paral·lelament, s’estudiaran les fonts d’obtenció 

de recursos per aplicar aquest canvi, i com han actuat les altres CCAA.  

 

Un element necessari per investigar aquestes qüestions serà situar la llei en el marc històric i 

legal, a més de contemplar els aspectes col·laterals polítics i socials que l’emmarquen. 

                                                
4 Població fora de l’edat laboral/població activa potencial. 
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La metodologia per analitzar els diversos aspectes del SE pot ser molt diversa, en funció del 

fragment de realitat en el qual es vulgui aprofundir: una seria la possibilitat i conveniència 

d’avaluar el rendiment dels centres escolars, examinant la seva organització, funcionament i 

resultats. En el cas d’aquesta tesi, es deixa aquesta opció per a d’altres investigacions. Com 

indica el Libro Blanco de 1989, “[…] la investigación educativa tiene -y debe tener- una 

naturaleza intermetodológica”5. Per a les qüestions que ens ocupen en la nostra recerca es 

posarà l’èmfasi en els aspectes econòmics del canvi. L’anàlisi en profunditat es farà a partir de 

dades oficials exhaustives, i no a partir de prospeccions. El pressupost executat pot ajudar com 

un indicador rellevant, sigui per comparar unes determinades partides pressupostàries, sigui 

analitzant l’evolució de les partides comparativament amb una altra CA, o bé comparant amb 

altres partides del mateix pressupost. 

 

S’ha de procurar no caure en un constructivisme que sigui rigorós en el mètode però del què 

resultin unes conclusions irrellevants per al SE; però tampoc es pretén aconseguir resultats 

rellevants però que no tinguin garanties de què les dades siguin extrapolables. 

A més de l’anàlisi dels elements propis del SE, s’han de tenir molt en compte les 

característiques pròpies del SE en un context autonòmic, que també afecta la metodologia 

emprada, sobre tot pel que fa a la consecució de dades fiables i oficials: 

  

“[...] el proceso de descentralización ha dado lugar a una dificultad transitoria para 
contar con datos estadísticos, estudios o evaluaciones del conjunto del SE Español. En 
la medida en que aumenta el grado de descentralización de un SE, la necesidad de 
esos estudios, datos y evaluaciones, se hace mayor”.6 

  

Per tant, la dualitat que es podria plantejar en aquest aspecte de la recerca és: Sistema 

homogeni, tancat i amb molt poc intercanvi d’informació VS sistemes oberts, heterogenis i 

intercanviant informacions. 

 

Quant a la forma del mètode pot ser la clàssica: quantitativa o qualitativa, contínua o puntual, 

uniforme (igual per a tots els centres i institucions) o pluriforme (diferent en funció de les 

opcions educatives, nivells, etc). Cada aspecte parcial de l’anàlisi demanarà un tipus de 

mètode o un altre, en funció dels objectius que es vulguin aconseguir. 

 

Quant a continguts (allò que s’analitza i avalua) es pot diferenciar entre valoració de dades o 

d’instruments, marc de referència implícit o explícit, avaluació comparant el SE de la CA de 

Catalunya amb d’altres CCAA. Per a aquests aspectes serà convenient comptar amb els 

indicadors formulats i emprats per l’OCDE en les anàlisis que realitza periòdicament de la 

situació de l’ensenyament a la UE, explicant-los i comentant-ne l’ús que en fem a la nostra 

investigació. 

                                                
5 Libro Blanco para la Reforma del SE 1989. Cap. XVI. 6 pag. 235. 
6 Libro Blanco para la Reforma del SE 1989. Cap. XVI. 19 pag. 238. 
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El Libro Blanco de 1989 proposava veure si la reforma ha estat un procés gradual, sostingut i 

sistemàtic7. En el cas d’aquesta tesi el que es pretén és observar i analitzar el procés de canvi 

en l’estructura del SE, i les conseqüències que aquest canvi té en l’aspecte econòmic. No 

estudiem -per tant- els processos i procediments educatius, sinó quines conseqüències ha 

tingut el canvi d’estructura en el SE en l’eficiència dels recursos per al funcionament del nou 

SE, així com també les limitacions i deficiències. 

 

Es podria formular aquest canvi estructural en el SE a partir de la LOGSE: 

 

LOGSE = REESTRUCTURACIÓ = REORGANITZACIÓ del SE 

 

S’estudiarà com s’ha portat a terme aquest canvi d’estructura a Catalunya, especialment els 

aspectes econòmics. Metodològicament l’observació dels components del SE i de l’evolució 

dels pressupostos executats serà una eina fonamental. 

 

Metodològicament, es compararan alguns aspectes d’algunes actuacions portades a terme per 

l’administració autonòmica a Catalunya amb d’altres CCAA. 

 

En aquesta Introducció s’ha pretès fer una presentació general de les qüestions sobre les quals 

es vol aprofundir en la tesi.  

 

 

                                                
7 Libro Blanco para la Reforma del SE 1989. Cap. XIX. 1 pag. 269. 
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2. MARC DE REFERÈNCIA 
 

Richard Köhler indica en el seu article sobre metodologia de la investigació financera que, 

després de situar el problema que es vol investigar, és necessari establir el marc de referència 

(frame of reference) com a següent pas en el procés investigador: “After having characterised 

the problem under investigation (Subject Matter of Business Administration) a definition of the 

basic concepts and the development of a conceptual  frame of reference are the next stages in 

this process.”1 

 
2.1. Marc Legal del Sistema Educatiu de l’estat Espanyol 
 

2.1.1. Tractats i convenis supranacionals 

 

Un sistema educatiu delimita una realitat econòmica-jurídica en la qual l’ordenació dels 

recursos ve subordinada pel dret a l’educació. Per tant, els drets de la persona a l’educació són 

previs a la regulació de les constitucions i de les lleis, precisament perquè la seva existència és 

prèvia a la tasca legisladora. 

 

Com a conseqüència, tota convenció, tractat internacional, constitució o llei només hauria de 

limitar-se a declarar, reconèixer o garantir, que no a constituir, el dret a l’educació, en la mesura 

que li és preexistent. Essent el dret a l’educació cabdal en un sistema de protecció dels drets 

de l’home, ha estat regulat pels moderns sistemes constitucionals i declaracions de drets 

fonamentals. 

 

L’article 26 de la Declaració universal dels drets humans diu: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental2. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos”.3 

 

                                                
1 Richard KÖHLER: “Research Methods as a Means of Carrying Out Research and Achieving Research Goals”, p. 
2135.  
2 Aquest marc jurídic té molta importància i conseqüències econòmiques derivades també pel que fa al finançament de 
la LOGSE, com es veurà més endavant. 
3 Adoptada i proclamada per l’Assemblea General en la seva resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948. 
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Per la seva banda, coincidint amb la Declaració universal dels drets humans, l’art. 14 de la 

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea4 i copiat idènticament en el Tractat pel qual 

s’establia una Constitució per a Europa -que recull els drets fonamentals de la Unió- en l’apartat 

del dret a l’educació, art. II-74 deia5: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y 
permanente. 
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad 
de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así 
como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos 
conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. 

 

Aquest tractat va més enllà que el primitiu tractat de la Comunitat Econòmica Europea6, donat 

que aquest últim només procurava que l’ensenyament no perjudiqués la lliure circulació de 

persones en aquesta comunitat. Així es pretenia, en virtut del que disposa el paràgraf c) del art. 

3 del Tractat, la supressió, entre els Estats membres, dels obstacles a la lliure circulació de 

persones i serveis, que constitueix un dels objectius de la Comunitat. Aquesta supressió 

implica, per als nacionals dels estats membres, en particular, la facultat d’exercir una professió, 

per compte propi o aliè, en un estat membre que no sigui aquell on hagin adquirit les seves 

qualificacions professionals. Deixem fora del marc de referència els tractats bilaterals com per 

exemple els tractats Església – Estat. 

 

2.1.2. Règim Constitucional Espanyol 
 

Els articles 148 i 149 de la Constitució no estableixen l’ensenyament no universitari com a 

competència exclusiva ni de l’Estat ni de les CCAA. 

L’article 149.3 de la Constitució -com a calaix de sastre- estableix que les matèries no 

atribuïdes expressament a l’Estat per aquesta Constitució, podran correspondre a les CCAA en 

virtut dels seus Estatuts. La competència sobre les matèries que no s’hagin assumit 

correspondrà a l’Estat. Malgrat això, el dret a l’educació apareix recollit en la secció 

corresponent als drets fonamentals i llibertats públiques. Concretament a l’article 27 es 

reconeix el dret a l’educació per a tothom. 

  

“1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. 
2. L’educació tindrà com objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en 
el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats 
fonamentals. 
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin 
la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions. 
4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 

                                                
4 2000/C 364/01. 
5 Aquesta Constitució segueix en data maig 2006 en període de reflexió, pel “no” francès i holandès.  
6 Tractat de Roma, 25/3/1957. 
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5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una 
programació general de l’ensenyament, amb la participació col·lectiva de tots els 
sectors afectats i la creació de centres docents. 
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres 
docents, dins el respecte als principis constitucionals. 
7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en 
la gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics, en la forma 
que la llei estableixi. 
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de 
garantir el compliment de les lleis. 
9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que 
la llei estableixi. 
10. Es reconeix l’autonomia de les universitats, en la forma que la llei estableixi.” 

 

Com a conseqüència és d’aplicació l’article 81 de la Constitució, d’acord amb el qual seran lleis 

orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, 

entre ells, el dret a l’educació. Per tant, el dret a l’educació requereix prèviament una llei 

orgànica a la qual han d’ajustar-se els Estatuts d’autonomia i la regulació de l’ensenyament. De 

tota manera, la competència en matèria d’ensenyament pot atribuir-se amb caràcter ple a cada 

CA en virtut del seu respectiu Estatut, respectant la regulació del dret fonamental a l’educació. 

 

La LOGSE (Llei d’Ordenació General del Sistema educatiu)7 -Llei 1/1990 de 3 d’Octubre (BOE 

de 4 d’Octubre de 1990)- desenvolupa el dret fonamental a l’educació i per tant és d’aplicació a 

totes les CCAA, les quals n’estan subjectes en la regulació que desenvolupin. 

 
2.1.3. Antecedents històrics de la LOGSE 
 

2.1.3.1.  Període pre-constitucional: Llei General d’Educació 14/1970 

 

La llei 14/1970 de 4 d’agost “Ley general de educación y financiación de la reforma educativa” 

(LGE) és la norma anterior a la Constitució de l’Estat espanyol de 1978, i, per tant, la seva 

regulació es basava en les normes fonamentals de la Llei dels “Principios del Movimiento” del 

règim totalitari anterior.  

 

L’art. 1 definia les finalitats de l’educació: 

 

“1. La formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la 
preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto 
cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción social y 
el fomento del espíritu de convivencia; todo ello de conformidad con lo establecido en 
los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. 
2. La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el ejercicio de 
actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo social, 
cultural, científico y económico del país. 

                                                
7 D’ara endavant LOGSE, i SE per Sistema Educatiu. 
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3. La incorporación de las peculiaridades regionales, que enriquecen la unidad y el 
patrimonio cultural de España, así como el fomento del espíritu de comprensión y de 
cooperación internacional”. 

 

El dret a l’educació i la seva gratuïtat en els trams obligatoris venia regulat en l’art. 28: 

 

“1. Todos los españoles, de conformidad con lo establecido en la Declaración novena 
de la Ley de Principios del Movimiento Nacional y el art. 5 del Fuero de los Españoles, 
tienen derecho a recibir y el Estado el deber de proporcionar una educación general y 
una formación profesional que, de acuerdo con los fines establecidos en el artículo 
anterior, les capacite para el desempeño de una tarea útil para la sociedad y para sí 
mismos. 
2. La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles. 
Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también 
obligatoria y gratuitamente, una formación profesional del primer grado. 
Una vez conseguidos los fines a que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno 
extenderá al Bachillerato la gratuidad de la enseñanza. 
Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a la Educación General 
Básica y a una formación profesional del primer grado de forma gratuita. 
3. Para hacer posible el ejercicio del derecho de los españoles a la educación en los 
niveles posteriores al obligatorio, el Estado dará plena efectividad al principio de 
igualdad de oportunidades, en función de la capacidad intelectual, la aptitud y el 
aprovechamiento personal, mediante la concesión de ayudas, subvenciones o 
préstamos necesarios a los alumnos que carezcan de los indispensables medios 
económicos. 
4. Para la consecución de los objetivos que se determinan en la presente Ley se 
arbitran en la misma los créditos necesarios, incluso los expresados en las 
disposiciones adicionales y se obtendrán los recursos precisos para su financiación. 
5. Se sancionará a quienes incumplan o dificulten el cumplimiento del deber de 
educación obligatoria.” 

 

L’art. 3 configurava l’educació com a servei públic fonamental. 

 

“1. La educación, que a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público 
fundamental, exige a los Centros docentes, a los Profesores y a los alumnos la máxima 
colaboración en la continuidad, dedicación, perfeccionamiento y eficacia en sus 
correspondientes actividades, con arreglo a las singularidades que comportan las 
diversas funciones que les atribuye la presente Ley y sus respectivos estatutos. 
2. La profesión docente exige en quienes la ejercen relevantes cualidades humanas, 
pedagógicas y profesionales. El Estado procurará, por cuantos medios sean precisos, 
que en la formación del profesorado y en el acceso a la docencia se tengan en cuenta 
tales circunstancias, estableciendo los estímulos necesarios, a fin de que el 
profesorado ocupe en la sociedad española el destacado nivel que por su función le 
corresponde. 
3. El estudio constituye para los alumnos un deber social. El Estado valora y exalta esta 
actividad como modalidad del trabajo y la protegerá con la fuerza de la Ley, haciéndola 
compatible con el cumplimiento de los demás deberes.” 

 

 

 

 

 
                                                
8 En el període de la II República espanyola, es va establir com obligatori de 6 a 12 anys, i gratuït dels 6 als 18. 
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2.1.3.2.  Primer període constitucional (1978 – 1985): la LOECE9 

 

Amb posterioritat a la Constitució de 1978 s’aprova un conjunt de mesures urgents de reforma i 

finançament en matèria d’ensenyament, que bàsicament es troben en les lleis dels 

pressupostos generals de l’Estat i lleis d’aprovació de crèdits especials per a centres docents 

estatals i no estatals, retribucions de professorat i personal dels centres d’ensenyament. Entre 

elles trobem la llei 13/1979 de 2 d’octubre de concessió d’un crèdit extraordinari per a centres 

no estatals; la llei 8/1981 de 21 d’abril de retribució de mestres de taller de formació 

professional i altres centres, i la llei 21/1981 de 6 de juliol de mesures urgents en matèria 

educativa, que incrementa les places de plantilla i dota de mitjans econòmics per a la seva 

retribució pel Ministerio de Hacienda amb càrrec als crèdits del Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

 

En referència a la LOECE diu d’ella la LODE en el seu preàmbul que  

 

“Ha supuesto un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu constitucional, al 
soslayar, por un lado, aspectos capitales de la regulación constitucional de la 
enseñanza como son los relativos a la ayuda de los poderes públicos a los centros 
privados y a la programación general de la enseñanza y, por otro, al privilegiar 
desequilibradamente los derechos del titular del centro privado sobre los de la 
comunidad escolar, supeditando la libertad de cátedra al ideario e interpretando 
restrictivamente el derecho de los padres, profesores y alumnos a la intervención en la 
gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos”. 

 

2.1.3.3.  Període previ a la LOGSE (1985 – 1990) La LODE 
 

Com es diu a l’exposició de motius de la llei,  

 

“la extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los 
ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades 
modernas. En efecto, el desarrollo de la educación, fundamento del progreso de la 
ciencia y de la técnica, es condición de bienestar social y prosperidad material, y 
soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas. No es de 
extrañar, por ello, que el derecho a la educación se haya ido configurando 
progresivamente como un derecho básico, y que los estados hayan asumido su 
provisión como un servicio público prioritario”. 

 

En definitiva, es volia un desenvolupament del dret a l’educació en coherència amb la regulació 

constitucional d’aquest dret. La seva exposició de motius afirma que  

 

“tras el derecho a la educación (art. 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza (art. 27.1 
b); al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen 
más oportuna para sus hijos (art. 27.3), figuran el derecho a la libertad de cátedra (art. 
20.1) y la libertad de conciencia (arts. 14, 16, 20, 23). Y si se garantiza la libertad de 
creación de centros docentes (art. 27.6), también se responsabiliza a los poderes 

                                                
9 Llei Orgànica de l’Estatut de centres escolars R.1980, 1441. 
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públicos de una programación general de la enseñanza (art. 27.5) orientada a asegurar 
un puesto escolar a todos los ciudadanos. Finalmente, la ayuda a los centros docentes 
(art. 27.9) tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos 
en el control y gestión de esos centros sostenidos con fondos públicos (art. 27.7). 
Corresponde al legislador el desarrollo de estos preceptos, de modo que resulten 
modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo normativo”. 

 

La LODE pretén superar las directrius de la Llei Orgànica de l’Estatut de centres escolars 

(LOECE), i segons es diu a l’Exposició de motius de la nova llei, es dedueix la idea d’alleugerir 

el deficient funcionament que tenia el règim d’ensenyament derivat de la LGE de 1970.  

Afirma que la llei anterior pretenia l’obligatorietat i gratuïtat de l’Educació bàsica unificada, on 

es considerava l’ensenyament com un servei públic de responsabilitat prioritària de l’estat. 

S’observaven deficiències en el seu finançament. També, segueix referint-se a la LOECE, 

l’especial recolzament als centres educatius privats feia decréixer el desenvolupament dels 

públics, amb la qual cosa semblava amenaçat el desenvolupament del sistema mixt educatiu. 

Aquesta situació voldrà ser millorada per la LODE. Caldrà analitzar si s’ha corregit -amb el pas 

dels anys-, i els alumnes de la pública s’han incrementat respecte els de la privada o no.  

 

També parlarem a l’apartat que tracta la titularitat de l’ensenyament a Espanya de la següent 

afirmació de la LODE:  

 
“[...] A la red dual integrada por estos dos últimos tipos de centro encomienda la ley la 
provisión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad. La regulación de ésta se 
asienta en dos principios de importancia capital en el sistema educativo diseñado por la 
Constitución, programación y participación, cuyo juego hace posible la cohonestación 
equilibrada del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza”.10 

 

Es pot fer la següent sistematització de la LODE: 

 

A. Protecció del dret a l’educació en igualtat de condicions 

 

• Declaració del dret a l’educació: article 111. 

• Compliment efectiu del dret: a l’article 2, en el Títol Preliminar es determinen 

les finalitats de l’activitat educativa12 

                                                
10 LODE, Preàmbul, paràgraf dotzè. 
11 “1. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su propia 
personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de 
educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en los demás niveles 
que la ley establezca. 
2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y 
vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad 
económica, nivel social o lugar de residencia del alumno. 
3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados 
uno y dos de este artículo”. 
12 “La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros 
docentes a que se refiere la presente Ley, los siguientes fines: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
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• Dret de llibertat de càtedra dels professors: article 3 . 

• Protecció dels drets dels pares a l’educació dels seus fills: article 413. 

 

B. Sistema mixt d’educació: concurrència de l’educació pública i de l’educació privada. 

 

Del que diu l’art. 4 es dedueix la lliure concurrència de l’educació pública amb la privada, amb 

la condició que no quedi compromesa la igualtat en el dret a l’educació. En aquest sentit, el 

Preàmbul, als paràgrafs tretzè i catorzè, afirma: 

 

“Al Estado y a las Comunidades Autónomas, por medio de la programación general de 
la enseñanza, corresponde asegurar la cobertura de las necesidades educativas, 
proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares, dignificando una 
enseñanza pública insuficientemente atendida durante muchos años y promoviendo la 
igualdad de oportunidades. El mecanismo de la programación general de la enseñanza, 
que debe permitir la racionalización del uso de los recursos públicos destinados a 
educación, se halla regulado en el Título II. 
Tal programación debe asegurar simultáneamente el derecho a la educación y la 
posibilidad de escoger centro docente dentro de la oferta de puestos escolares 
gratuitos, pues tal libertad no existe verdaderamente si no está asegurado aquel 
derecho para todos.” 

 
“Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle cabal y armónicamente los 
principios que, en materia de educación, contiene la Constitución española, respetando 
tanto su tenor literal como el espíritu que presidió su redacción, y que garantice al 
mismo tiempo el pluralismo educativo y la equidad. A satisfacer esta necesidad se 
orienta la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación.”14 

 

C. Repercussions del dret a l’educació en el finançament 

 

Les directrius principals de la LODE que s’analitzen breument per la seva repercussió en el 

finançament del dret d’educació són les següents: 

 

L’educació és un dret bàsic per al benestar social i la prosperitat material que serveix de suport 

a les llibertats individuals; essent un dret bàsic, requereix un servei públic prioritari que no 

permeti la discriminació i desigualtat dels ciutadans per raons de naixement, raça, sexe, religió 

o opinió. 

 

                                                                                                                                          
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y estéticos. 
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.” 
13 “[…] en los términos que las Disposiciones legales establezcan, tienen derecho: 
a) A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la 
presente Ley. 
b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos. 
c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” 
14 LODE, Preàmbul paràgraf novè. 
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En el seu Preàmbul, la LODE ja reconeix la insuficiència de recursos destinats a l’ensenyament 

obligatori i l’estancament relatiu de recursos destinats al sector públic, i assumeix que aquest 

fet “fuera consolidando opciones educativas alternativas, cuando no contrapuestas, que 

prolongaban de hecho las fracturas ideológicas que secularmente habían escindido la sociedad 

española en torno a la educación”15, i afirma que aquest transfons històric “explica la 

complejidad de los elementos que configuran el marco educativo establecido por la constitución 

española [...]”.16 

  

El títol preliminar només parla d’educació bàsica que permeti el desenvolupament de la pròpia 

personalitat i realitzar una activitat útil a la societat. I diu “esta educación será obligatoria y 

gratuita en el nivel de educación general básica y en su caso, en la formación profesional de 

primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca”17; és a dir, principalment 

dels 6 als 14 anys, a més de la gratuïtat de la FPI que comprenia edats entre els 14 i 16 anys.. 

 

Classifica els centres docents entre els privats i els sostinguts amb fons públics. Dels centres 

sostinguts amb fons públics diferencia els privats concertats dels de titularitat pública. Reconeix 

una xarxa dual integrada pels centres privats concertats i els de titularitat pública i és a aquests 

centres als qui la llei encomana la provisió de l’educació obligatòria en règim de gratuïtat.18 Per 

tant, caldrà parar atenció en si aquest fet és important o no a l’hora de l’assignació de recursos.  

 

A l’Estat i les CCAA correspon assegurar la cobertura de les necessitats educatives, 

“proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares, dignificando una enseñanza 

pública insuficientemente atendida durante muchos años y promoviendo la igualdad de 

oportunidades”19. Es reconeix la insuficiència estructural de recursos públics destinats a 

l’ensenyament públic, i implícitament també a l’ensenyament privat concertat. 

 

Segons la LODE, el mecanisme de la programació general de l’ensenyament és el que hauria 

de permetre la racionalització de l’ús de recursos públics destinats a l’educació. Ho 

desenvolupa en el Títol Segon.  

 

És de la Constitució -segueix la LODE- d’on deriva l’exigència de l’aplicació dels recursos de la 

despesa pública en ensenyament: Per una banda, que la distribució de la despesa pública sigui 

equitativa i que s’orienti a finançar la gratuïtat -instrument de la programació-. L’expressió 

                                                
15 Paràgraf sisè. 
16 Paràgraf setè. 
17 LODE art. 1. 
18 Segons el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, p. 21, “el establecimiento de una red integrada de 
centros públicos y privados concertados con los poderes públicos […] capaz de asegurar la satisfacción del derecho de 
todos a la educación a través de la programación general de la enseñanza” és un dels dos aspectes crucials per a 
l’organització actual de l’ensenyament. (L’altre aspecte és la participació en el control i la gestió de l’ensenyament per 
part dels integrants de la comunitat escolar, a través dels Consells Escolars). 
19 LODE, Preàmbul paràgraf tretzè. 
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“orientació a finançar la gratuïtat” marca clarament que aquesta gratuïtat no es pot aconseguir i 

que el legislador sap que no és abastable en el moment de fer-la ni de desenvolupar-la. 

 

L’estratègia per optimitzar el rendiment educatiu de la despesa és el control d’aquesta despesa 

per part de la participació de pares20, professors i alumnes (intervenció social) més que la 

intervenció estatal.  

 

L’article 14 de la LODE defineix els requisits mínims per impartir els ensenyaments amb 

garanties de qualitat21. Els requisits enumerats a la LODE són: titulació del professorat, ràtio 

alumnes-professor, instal·lacions docents i esportives i places escolars. 

 

L’art. 20 de la LODE diu que “una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos 

[...] garantizará tanto la efectividad del derecho a la educación como la posibilidad de escoger 

centro docente”. Com es demostrarà més endavant, això no ha estat així i la falta de previsió 

ha donat lloc a la improvisació (barracons, falta de places a l’escola concertada per 

plantejaments apriorístics, no interrelació entre el desenvolupament urbanístic i industrial i el 

desenvolupament educatiu...). També la LODE determina que per a la programació de noves 

places s’ha de tenir en compte l’oferta existent de centres públics i concertats (més endavant 

es demostrarà que s’ha anat produint una substitució de centres docents concertats per centres 

docents públics22). 

 

L’any 1985 es deia, referent al sous dels docents dels nivells concertats, que seran abonats per 

l’administració i que tendiran gradualment a fer possible que la seva remuneració sigui anàloga 

al de la pública. Les diferències s’han anat reduint però no s’han eliminat del tot. 

 

En resum, la LODE diu d’ella mateixa que “se orienta a la modernización y racionalización de 

los tramos básicos del sistema educativo español, de acuerdo con lo establecido en el mandato 

constitucional en todos sus extremos”, i més endavant “una norma de convivencia basada en 

los principios de libertad, tolerancia y pluralismo”.23 

 

També s’estableix el caràcter gratuït de l’ensenyament post-obligatori en centres públics, 

declarat per la Llei 12/1987 de 2 de juliol, sobre l’establiment de la gratuïtat dels estudis de 

Batxillerat, Formació Professional i Arts Aplicades i Oficis Artístics en els Centres Públics, i 

també s’estableix l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no 

universitaris. 

                                                
20 L’any 1997 només un 4,69% dels pares de l’ESO de l’escola pública participava a les eleccions dels representants en 
els òrgans de representació i el 1998 només el 4,07%. A l’etapa de Primària la participació era un xic més elevada, 
encara que manifestament insuficient: al 1997 el 17.57% o al 1998 el 18,01 % de participació. (Elaboració pròpia) 
21 Aquestes garanties de qualitat són desenvolupades per el RD. 1027/91 de 14 de Juny... 6 anys més tard. 
22 Veure apartat 5.1.3.2. 
23 Preàmbul, últim paràgraf. 
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Com s’analitzarà en aquesta tesi, tot això té implicacions substancials a l’hora del repartiment 

de despesa i recursos entre ambdós tipus d’educació -pública  i privada-. Els recursos públics 

són per definició escassos; d’aquí que l’única solució eficient sigui la racionalització de costos 

entre els centres docents i la participació en condicions d’igualtat d’uns i altres en el sistema 

educatiu. D’aquí la necessitat d’optimitzar la despesa pública que comporta el 

desenvolupament dels centres públics i el funcionament racional del sistema de concerts per 

evitar discriminacions en el finançament de les despeses dels centres privats, que faria il·lusori 

l’efectiu desenvolupament del dret del ciutadà a triar la educació més convenient als seus 

interessos que dins els principis constitucionals pot oferir el sistema educatiu. 

 

Llei 12/87  

 

La llei 12/87 de 2 de Juliol, basant-se en la Constitució espanyola de 1978, concretament en 

l’art. 27.4, que estableix que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, segueix la Llei 

Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, que ha vingut a garantir la 

gratuïtat de l’ensenyament bàsic, encara que la plena escolarització dels nens compresos entre 

els sis i els catorze anys és ja una realitat des de fa temps. 

 

Paral·lelament la llei 12/87 argumenta que s’ha vingut accentuant en els últims anys la 

tendència a la generalització de l’escolarització dels joves fins els setze anys, la qual cosa 

aconsella la supressió de les taxes acadèmiques per als alumnes que cursen estudis de 

Batxillerat, Formació Professional i Arts Aplicades i Oficis Artístics en Centres públics, així com 

la d’aquells que venen abonant els alumnes que cursen dits estudis en Centres privats. Tot 

plegat amb la finalitat de fer efectiu el dret que tots tenen d’accedir a nivells superiors 

d’educació, segons el que disposa l’art. 1er, 2, de la LODE. 

 

D’altra banda, l’art. 27.7 de la Constitució reconeix el dret dels professors, dels pares i, en el 

seu cas, dels alumnes, a intervenir en el control i gestió dels Centres sostinguts amb fons 

públics. Per la seva banda, la LODE atribueix, en el seu art. 42.1, c), al Consell Escolar dels 

Centres l’aprovació del seu pressupost. 

 

Dita Llei 12/87 aspira a extreure les màximes conseqüències dels referits preceptes, de manera 

que, juntament amb una reordenació i homogeneïtzació de les taxes acadèmiques, s’arribi a la 

necessària autonomia de gestió econòmica dels Centres docents públics, tant pel que fa a 

l’elaboració i aprovació del seu pressupost com al contingut i modificacions d’aquest, sense 

perjudici, naturalment, de l’indispensable control que la utilització dels recursos públics 

comporta. 
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L’ art. 1 estableix la gratuïtat, en dir que: 
 

“Uno. Los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos serán gratuitos en los Centros públicos, no estando sujetos al pago de tasas 
académicas. 
Dos. Tampoco estarán sujetos al pago de dichas tasas los alumnos de los Centros 
privados que cursen los mencionados estudios”. 

 

Es determinen en l’art. 2 les taxes acadèmiques: 

“Las tasas académicas se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en cuanto no 
se oponga a lo regulado en ésta por la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, y sus normas de desarrollo.” 

 

2.1.4. La LOGSE 

 

El sistema educatiu ha de determinar-se de conformitat amb el dret a l’educació, i  per tant, la 

seva regulació ha de convergir amb les especificitats d’aquest dret. Així, es pot sistematitzar 

aquesta llei en els següents aspectes fonamentals: 

 

A. Igualtat davant la llei i no discriminació. 

 

Com s’afirma en l’Exposició de motius: 

“El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a 
las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita 
conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la 
realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. 
Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de 
manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la 
solidaridad. 
En la educación se trasmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en 
sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se 
adquieren los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo, se prepara para 
la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales. La 
madurez de las sociedades se deriva, en muy buena medida, de su capacidad para 
integrar, a partir de la educación y con el concurso de la misma, las dimensiones 
individual y comunitaria. 
De la formación e instrucción que los sistemas educativos son capaces de 
proporcionar, de la transmisión de conocimientos y saberes que aseguran, de la 
cualificación de recursos humanos que alcanzan, depende la mejor adecuación de la 
respuesta a las crecientes y cambiantes necesidades colectivas. 
La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la 
desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan 
un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente 
con la dinámica de la sociedad.”24 

 

“La igualdad de todos los españoles ante el contenido esencial del referido derecho, la 
necesidad de que los estudios que conducen a la obtención de títulos académicos y 
profesionales de validez general se atengan a unos requisitos mínimos y 
preestablecidos, justifican que la formación de todos los alumnos tenga un contenido 

                                                
24 LOGSE, Preàmbul, paràgrafs segon a cinquè. 
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común, y para garantizarlo se atribuye al Gobierno la fijación de las enseñanzas 
mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículo. A su vez las 
Administraciones educativas competentes, respetando tales enseñanzas mínimas, 
establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo. La ley encuentra su fundamento en la igualdad ante el contenido 
esencial del derecho a la educación así como en las competencias que la Constitución 
Española atribuye al Estado, singularmente en los apartados 1.1, 1.18 y 1.30 del art. 
149 de la misma. Igualmente favorece y posibilita, con idéntico respeto a las 
competencias autonómicas, un amplio y rico ejercicio de las mismas”.25 

 

B. La Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu dóna forma jurídica a la proposta i es 

converteix en l’instrument essencial de la reforma. 

 

Amb la consecució d’objectius tan fonamentals com l’ampliació de l’educació bàsica, portant-la 

fins els setze anys, edat mínima legal d’incorporació al treball, en condicions d’obligatorietat i 

gratuïtat; amb la reordenació del sistema educatiu, establint en el seu règim general les etapes 

d’educació infantil, educació primària, educació secundària -que comprèn l’educació secundària 

obligatòria, el batxillerat i la formació professional de grau mitjà-, la formació professional de 

grau superior i l’educació universitària; amb la prestació a tots els espanyols d’un ensenyament 

secundari; amb la reforma profunda de la formació professional i amb la millora de la qualitat de 

l’ensenyament, aquesta llei tracta no només de superar les deficiències del passat i del present 

sinó, per damunt de tot, de donar resposta adequada i ambiciosa a les exigències del present i 

del futur. 

 

C. L’extensió del dret a l’educació i el seu exercici per un major nombre d’espanyols en 

condicions homogèniament creixents de qualitat són, en elles mateixes, els millors instruments 

per lluitar contra la desigualtat  

 

Però la llei, a més de incloure en el seu articulat nombroses previsions igualment útils, dedica 

específicament el Títol Cinquè a la compensació de les desigualtats en l’educació. Per mitjà de 

les accions i mesures de caràcter compensatori, de l’oferta suficient de places escolars en 

l’ensenyament post-obligatori, de la política de beques i ajuts a l’estudi que asseguri que 

l’accés sigui només en funció de la capacitat i el rendiment de l’alumne, el sistema educatiu 

contribuirà a la reducció de la desigualtat social. A més, el desenvolupament d’una política per 

a les persones adultes, connectada també amb el principi d’educació permanent, i el tractament 

integrador de l’educació especial, seran elements rellevants per evitar la discriminació. 

 

L’art. 63 i ss regulen el principi d’igualtat “efectiva” del dret a l’educació, a través del mecanisme 

compensatori de situacions desfavorables26. 

                                                
25 LOGSE, Preàmbul, paràgraf trenta-un. 
26 “1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, los Poderes 
públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos 
territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello. 
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L’art. 64 afirma que  
“las Administraciones educativas asegurarán una actuación preventiva y compensatoria 
garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para la escolarización, 
durante la educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales, por la 
procedencia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen geográfico o por 
cualquier otra circunstancia, supongan una desigualdad inicial para acceder a la 
educación obligatoria y para progresar en los niveles posteriores.” 

 

Finalment, l‘art. 65 diu que  
“1. En el nivel de educación primaria, los Poderes públicos garantizarán a todos los 
alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio en los términos que resultan 
de la aplicación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 
2. Excepcionalmente, en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria 
en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los 
niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la 
enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma 
gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado”. 

 

De tot el que s’ha dit anteriorment es dedueix que la igualtat no pretén un tractament uniforme 

per a tot el territori, independentment de la ubicació, llengua, cultura o caràcter de 

l’ensenyament. Això es deu a que no hi ha desigualtat més gran que pretendre un tractament 

unívoc per als qui presenten aquestes peculiaritats, la qual cosa no faria sinó augmentar les 

diferències en detriment del principi de solidaritat.  

 

Aquests són els aspectes fonamentals de la llei, que contempla, a més, nombroses previsions 

relatives a les equivalències i adaptacions dels títols actualment existents, a la modificació 

d’alguns apartats de la Llei Orgànica del Dret a l’Educació referits a centres docents, a les 

adaptacions dels actuals centres, a l’atribució a cossos docents d’impartir els ensenyaments de 

règim general i especial, així com a les condicions bàsiques per al ingrés en aquests cossos 

docents i la mobilitat del professorat, a les competències i cooperació dels municipis i altres 

disposicions que determinen els règims transitoris de centres i de docents. 

 

D. Bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents, establint el marc per a 

l’ordenament per part de les Comunitats Autònomes de la seva Funció pública docent, i 

assegura els drets dels funcionaris independentment de l’Administració de procedència 

 

Atenent a la conveniència que, una vegada fixat l’horitzó al qual s’aspira, es pugui procedir a 

arribar-hi d’una manera progressiva i graonada, donant temps i ocasió a la realitat de la qual es 

parteix per a que vagi integrant els canvis que la van transformant, la llei determina per a 

l’aplicació total de la reforma un calendari temporal de deu anys. Un període -sembla- realista i 

prudent, que permetrà, a més, avaluar progressivament els efectes de l’aplicació. 
                                                                                                                                          
2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten las 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas fijarán sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.” 
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La implantació de la reforma, a través d’un procés perllongat, destaca la conveniència 

d’assegurar un ampli compromís que asseguri que comptarà amb els mitjans suficients i 

necessaris per a l’efectiva posada en pràctica. Un compromís polític i social que s’ha de 

construir sobre la base de la planificació realitzada, que es conté en la Memòria Econòmica 

(que no es troba enlloc) que acompanya el text normatiu, i que ha de manifestar-se en les 

successives lleis pressupostàries. 

 

E. Homologació amb Europa 

 

“nuestros estudios y titulaciones se atengan a las referencias compartidas y sean 
homologables en el ámbito de la CE”27. “Al objeto de situar nuestro SE en el nivel que 
permita su plena homogeneización en el contexto europeo, respondiendo a las 
necesidades derivadas de la movilidad y el libre establecimiento, el gasto público al 
finalizar el proceso de aplicación de la reforma será equiparable al de los países 
comunitarios.”28 

 

F. Reforma de la formació Professional 

 

“Uno de los problemas del sistema educativo vigente hasta ahora que precisan de una 
solución más profunda y urgente [...] Comprenderá ésta, tanto la formación profesional 
de base, que se adquirirá por todos los alumnos en la educación secundaria, como la 
formación profesional específica [...]”29 (“la formación profesional comprenderá el 
conjunto de enseñanzas que [...] capaciten para el desempeño cualificado de las 
distintas profesiones. Incluirá también aquellas [...] dirigidas a la formación continua en 
las empresas y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores [...]”30). “Los 
estudios profesionales regulados por la presente ley podrán realizarse en los centros 
ordinarios y en centros docentes específicos, siempre que reúnan los requisitos 
mínimos que se establezcan, y que se referirán a titulación académica del profesorado, 
relación numérica alumno-profesor e instalaciones docentes.”31 

 

 

De les lleis estatals anteriors que afecten el marc de la implantació de la LOGSE32 ja hem 

destacat la Llei Orgànica del dret a l’educació LODE33, antecedent històric immediat i que 

segueix vigent en la major part del seu articulat tant en el moment inicial de la LOGSE com 

durant la seva implantació. 

 

 
 
 

                                                
27 LOGSE, Preàmbul. 
28 LOGSE, Disposició Addicional Tercera. 
29 LOGSE, Preàmbul. Es desenvolupa en el Capítol IV.  
30 LOGSE, art. 30, 1. 
31 LOGSE, art. 33, 4. 
32 Ley 1/1990 de 3 de Octubre (BOE de 4 de Octubre de 1990). 
33 Ley Orgànica 8/1985. de 3 de Julio, reguladora del derecho a la educación. BOE núm. 159 de 4 de Julio de 1985. 
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Homologació d’estudis i nivells qualitatius respecte Europa. Motiu principal de la LOGSE 
(exposició de motius de la llei) 

 

Dels motius adduïts per a l’elaboració de la llei, la qüestió de la homologació d’estudis i nivells 

qualitatius respecte a la resta de Europa era molt important, potser el principal: 

 

“La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que camina, cada 
vez más nítidamente hacia un horizonte común para Europa”34  

 

En un sentit més ampli, els motius exposats al preàmbul de la LOGSE i que la justifiquen són 

les diferents transformacions que s’han produït o que es produiran en la societat:  

 

“prepararse para las transformaciones que se avecinan, contando con una mejor 
estructura, con mejores instrumentos cualitativos y con una concepción más 
participativa y de adaptación al entorno”35  

 

També la necessitat de donar una “correcta solución a problemas estructurales, [...], errores de 

concepción, insuficiencias y disfuncionalidades que se han venido manifestando o agudizando 

con el transcurso del tiempo”36; en cita alguns: carència de configuració educativa del tram de 3 

a 6 anys previ a l’ensenyament obligatori, desfase entre l’acabament de l’etapa obligatòria (14 

anys a la LODE) i l’edat mínima laboral (16 anys), l’existència de una doble titulació en acabar 

l’EGB37, etc. 

 

En el preàmbul, el legislador es veu obligat a explicar per què no s’ha fet abans aquesta llei:  

 
“razones de distinto tipo abogaron porque se abordara de forma serena, madura y 
reflexiva. La experiencia comparada de los países más avanzados de nuestro entorno 
nos enseña que los cambios relevantes requieren amplios periodos de maduración y de 
consenso en la comunidad educativa y en el conjunto social”.38  

 

Diu que el nou model ha estat experimentat (innovació metodològica i canvis curriculars) i que 

s’ha fet una reflexió a fons en el sí de la comunitat educativa i de la societat. El govern de 

l’estat va presentar el Llibre Blanc per la reforma educativa de 198939. Després, amb els 

                                                
34 LOGSE Preàmbul, paràgraf 7. 
35 LOGSE Preàmbul, paràgraf 17. 
36 LOGSE Preàmbul, paràgraf 18. 
37 A la LODE, quan s’acabava l’etapa d’EGB, els qui aprovaven tenien el graduat escolar, i els que no, el certificat 
d’escolarització, que estroncava qualsevol possibilitat de seguir estudis de règim general. Els qui tenien el certificat 
d’escolarització, només podien optar per la Formació Professional. No podien treballar, perquè ja s’havia produït la 
reforma del mercat laboral, posant l’inici de l’edat laboral als 16 anys. (Estatut dels Treballadors, 10 de març 1980: 
“Artículo Sexto.-Trabajo de los menores. Uno. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años”) La 
LOGSE reconeix que aquest tipus d’educació era massa acadèmica i desvinculada i allunyada del mon productiu. Ara 
bé, després de la Logse, els qui volen treballar immediatament acabada l’ESO no saben cap ofici… 
38 Preàmbul LOGSE, paràgraf 20 
39 El Govern de l’Estat va presentar el 1989 el Libro Blanco para la reforma del sistema educativo. “El Libro Blanco no 
sólo contiene la propuesta de reforma, perfilada ya de manera definitiva, sino que incorpora un arduo trabajo de 
planificación y programación llevado a cabo sincrónicamente con el debate y ajustado finalmente al resultado del 
mismo. El esfuerzo realizado ofrece un conocimiento muy detallado de la realidad educativa de la que partimos y habrá 
de permitir una gran precisión en la introducción de los cambios necesarios para mejorarla en los términos de la 
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mateixos arguments, afirma, mirant a la futura implantació de la Llei “...Por estas razones son 

siempre amplios los periodos de aplicación de tales reformas”40. 

 

A pesar dels ambiciosos objectius que pretenia, la LOGSE va ser aprovada sense preveure un 

finançament addicional per a la seva aplicació. 

  

“La Reforma entrañaba, ante todo, un profundo cambio en la mentalidad y en la 
formación inicial y continua del profesorado, imposible de acometer en poco tiempo y 
con escasos recursos. Pero implicaba también un esfuerzo financiero de primer orden, 
en contraste con las restricciones impuestas por entonces a la economía, tanto en 
España como en otros países. Económicamente hablando, la Reforma pecaba de 
excesivo optimismo y alegría. Aunque como he dicho anteriormente la LOGSE era 
positiva en sus aspiraciones, padeció en este punto una visible dosis de irrealismo, que 
contrasta con el tono mesurado y hasta restrictivo de las reformas practicadas en 
países cercanos. La mejor prueba de ello la encontramos en que, durante sus primeros 
seis años de andadura, bajo el mismo gobierno socialista que la defendió y sigue 
defendiéndola con denuedo, el legado financiero que se le destinó no fue nada 
boyante, sino insuficiente, como sus partidarios más decididos hubieron de admitir.”41 

 

Plantejaments de tipus econòmic es van plasmar en el Libro Blanco elaborat pel següent 

govern, però que no va arribar a veure la llum pública, a pesar que es va elaborar de manera 

completa.42 

 

                                                                                                                                          
reforma. El Libro Blanco propone igualmente un amplio y prudente calendario para su aplicación y refleja en términos 
económicos el coste previsto para su implantación.” 
40 LOGSE Preàmbul, paràgraf 20. 
41 Garrido, José Luis (Catedràtic d’Educació Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia): “¿Qué 
hacer con la LOGSE?”. Cuadernos de Pedagogía. Octubre-2000 
42 El Llibre Blanc del MEC s’entrega al Congrés el Març de 1999. Existeix un esborrany del Octubre del 1998 donat a la 
revisió per part de les CCAA. El títol definitiu va ser “Las necesidades financieras del SE”. 
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2.1.5. Lleis posteriors a la LOGSE 

LOPEG43 

Els principis d’actuació es recullen a l’article 1, i es basen en la LOGSE:  

“Al objeto de que la actividad educativa se desarrolle atendiendo a los principios y fines 
establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: 
a) Fomentarán la participación de la comunidad educativa en la organización y 
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición de 
su proyecto educativo. 
b) Apoyarán el funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 
c) Impulsarán y estimularán la formación continua y el perfeccionamiento del 
profesorado, así como la innovación y la investigación educativas. 
d) Establecerán procedimientos para la evaluación del sistema educativo, de los 
centros, de la labor docente, de los cargos directivos y de la actuación de la propia 
administración educativa. 
e) Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones que se le asignan 
en la presente Ley”. 

 

a. Dret de participació 

 

En el SE espanyol, mitjançant la constitució dels Consells Escolars dels centres, es va 

començar a desenvolupar un sistema de participació en el qual estan presents el professorat, 

l’alumnat, les famílies, el personal d’administració i serveis, els representants municipals i els 

titulars dels centres privats, portant així a terme els drets constitucionalment reconeguts a 

l’aplicació pràctica en el treball dels centres. 

S’ha d’assegurar que aquesta participació, que és ja un component substantiu de l’activitat 

escolar, es dugui a terme en els centres amb les condicions òptimes, i que en els centres on 

s’imparteixi formació professional específica s’estengui al món empresarial, amb el qual 

s’associen els continguts dels nous ensenyaments. I això és el que es recull a l’art. 2.44 

 

                                                
43 Ley Orgánica 9/1995 de 20-11 de Participación, Evaluación y Gobierno de centros docentes. Deroga: Ley 14/1970 de 
4 agosto 1970 General de Educación y Financiación de la reforma educativa en los siguientes arts.: art.1, art.2.1, en 
cuanto se opongan art.2.2, en cuanto se opongan art.4, en cuanto se opongan art.5.1, art.5.5, en cuanto se opongan 
art.6.2, en cuanto se opongan art.13, art.19, art.54.1, art.54.2, art.54.4, art.55, art.56.1, art.56.2, art.57, art.58, art.59, 
art.60, en cuanto se opongan art.61.1, art.62.1, art.62.2, art.62.4, art.62.5, art.89.2, art.89.4, art.94.1, art.94.2, en 
cuanto se opongan art.94.3, art.95.2, art.99.1, art.125, en cuanto se opongan art.126, en cuanto se opongan art.127, en 
cuanto se opongan art.128, en cuanto se opongan art.129, en cuanto se opongan art.130, en cuanto se opongan 
art.131. 
44 “1. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar. Los profesores lo 
harán también a través del Claustro, en los términos que se establecen en la presente Ley. 
2. Los padres podrán participar también en el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones. 
Las Administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el 
Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro. 
Asimismo, las Administraciones educativas reforzarán la participación de los alumnos y alumnas a través del apoyo a 
sus representantes en el Consejo Escolar. 
3. Las Administraciones educativas fomentarán y garantizarán el ejercicio de la participación democrática de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa.” 
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L’art. 3 fa referència a la participació en activitats escolars complementàries i extraescolars, i 

promoure així “la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en 

que éstos desarrollan su labor.”45 

 

Es parla també, d’una manera indirecta, del finançament d’aquests activitats complementàries i 

extraescolars. 

 

“4. Los Consejos Escolares podrán establecer convenios de colaboración con 
asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades 
extraescolares y complementarias, de acuerdo con lo que al efecto dispongan las 
Administraciones educativas.” 

 

b. Promoció del desenvolupament professional dels docents 

 

Aquesta llei tracta també de la importància del desenvolupament professional dels docents i 

dels sistemes que permetin millorar les seves perspectives professionals, tant en l’exercici de 

l’ensenyament com en la possible promoció a les responsabilitats de coordinació, gestió o 

direcció. La bona pràctica docent, recompensada amb l’adequat reconeixement social, ha de 

ser la base dels incentius professionals. 

A més, la millora de la qualitat de l’ensenyament exigeix ampliar els límits de l’avaluació, per a 

que es pugui aplicar de manera efectiva al conjunt del sistema educatiu, tant en els 

ensenyaments, com en els centres i professors (art. 31)46. 

 

A l’art. 32 es desenvolupa el marc de la formació del professorat, que exigirà -encara que no 

s’explicita- uns recursos, per poder promoure “la actualización y el perfeccionamiento de la 

cualificación profesional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la 

evolución del campo científico y de la metodología didáctica en el ámbito de su actuación 

docente”, així com “la formación permanente de los profesores que imparten áreas, materias o 

módulos en las que la evolución de los conocimientos o el desarrollo de las técnicas y de las 

estrategias didácticas lo requieran en mayor medida”, incloent-hi també “la formación 

específica del profesorado relacionada con la organización y dirección de los centros, la 

coordinación didáctica y el asesoramiento”. 

                                                
45 Aquest article desenvolupa els canals de participació i organització d’aquestes activitats complementàries, i les 
defineix dins la programació del centre: “2. La organización y el funcionamiento de los centros facilitará la participación 
de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos, a título individual o a través de sus asociaciones y sus 
representantes en los Consejos Escolares, en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades 
escolares complementarias. A los efectos establecidos en la presente Ley, se consideran tales las organizadas por los 
centros docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario escolar. 
3. Asimismo, se facilitará dicha participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades extraescolares.” 
46 “1. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que la valoración de la práctica docente sea 
tenida en cuenta en el desarrollo profesional del profesorado, junto con las actividades de formación, investigación e 
innovación. 
2. Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a 
la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento 
social de la función docente.” 
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A la Disposición Adicional Sexta es parla concretament dels plans de formació del professorat 

dels centres sostinguts amb fons públics: 

 

“Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la 
participación, en sus planes de formación, del profesorado de los centros sostenidos 
con fondos públicos, lo mismo que en los programas de investigación e innovación.” 

 

c. Funció inspectora: control de productivitat: article 3647    

 

d. Potenciació de competències autonòmiques 

 

Aquesta Llei pretén delimitar i afiançar les competències bàsiques, i impulsar les de les 

Administracions educatives de les Comunitats Autònomes amb competències en educació. A 

aquestes CCAA i al Ministerio de Educación y Ciencia se li reconeixen i atribueixen tant 

competències com responsabilitats, tant per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, com 

també en la reglamentació estatutària i en l’organització de l’autonomia dels centres, 

d’avaluació i de la inspecció. 

 

e. Autonomia de centres educatius 

 

En l’art. 5 s’afirma que  

 

“Los centros dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y 
pedagógica, que deberá concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes 
proyectos educativos [art. 648], curriculares y, en su caso, normas de funcionamiento.” 

                                                
47 “Las funciones de la inspección educativa serán las siguientes: 
a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros 
educativos, tanto de titularidad pública como privada. 
b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de 
reforma educativa y de renovación pedagógica. 
c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la 
función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los 
mismos. 
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que 
afecten al sistema educativo. 
e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones 
educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la 
autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.” 
48 “1. Los centros elaborarán y aprobarán un proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos, las prioridades y los 
procedimientos de actuación, partiendo de las directrices del Consejo Escolar del centro. Para la elaboración de dichas 
directrices deberá tenerse en cuenta las características del entorno escolar y las necesidades educativas específicas 
de los alumnos, tomando en consideración las propuestas realizadas por el Claustro. En todo caso se garantizarán los 
principios y objetivos establecidos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, de Regulación del Derecho a la Educación. 
2. Las Administraciones educativas establecerán el marco general y colaborarán con los centros para que éstos hagan 
público su proyecto educativo así como aquellos otros aspectos que puedan facilitar información sobre los centros y 
orientación a los alumnos y a sus padres o tutores, y favorecer, de esta forma, una mayor implicación del conjunto de la 
comunidad educativa. 
3. El proyecto educativo de los centros privados concertados podrá incorporar el carácter propio al que se refiere el art. 
22 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, que en todo caso deberá hacerse 
público.” 
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Pel que fa a la gestió de recursos, es parla dels centres públics, en l’art. 7: 

 

“1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con lo establecido en la 
presente Ley, así como en la normativa propia de cada Administración educativa. 
2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 
centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y 
suministros, con los límites que en la normativa correspondiente se establezcan. El 
ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará 
sometido a las disposiciones que regulan el proceso de contratación y de realización y 
justificación del gasto para las Administraciones educativas. 
3. Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios 
para cumplir sus objetivos con criterios de calidad, las Administraciones educativas 
podrán regular, dentro de los límites que en la normativa correspondiente se haya 
establecido, el procedimiento que permita a los centros docentes públicos obtener 
recursos complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar. Estos recursos 
deberán ser aplicados a sus gastos de funcionamiento y no podrán provenir de las 
actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de alumnos en 
cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas 
establezcan. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial 
apoyo a aquellos centros que escolaricen alumnos con necesidades educativas 
especiales o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas. 
4. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 
centros públicos las competencias que éstas determinen, responsabilizando a los 
Directores de la gestión de los recursos materiales, puestos a disposición del centro.” 

 

Pel que fa als Centres concertats, se’n parla a la Disposició Final Primera: 

 

“2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado 
anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en 
los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades 
Autónomas, no pudiendo, en éstos, ser inferior al que se establezca en los primeros. 
3. En el citado módulo, la cuantía del cual asegurará que la enseñanza se imparta en 
condiciones de gratuidad, se diferenciarán: 
a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las 
cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a los titulares de 
los centros. 
b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de 
administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento y conservación y las de 
reposición de inversiones reales, sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones 
ni intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a 
los aplicados a los centros públicos. 
7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las 
características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la 
gestión de sus recursos económicos y humanos.” 

 

Així com també a la Disposició Transitòria Quarta, on es parla específicament de la 

“Adecuación de los conciertos educativos”: 

 

“A medida que se produzca la implantación de los nuevos niveles educativos se 
procederá a la fijación de los importes de los módulos económicos establecidos, de 
acuerdo con el art. 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
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Derecho a la Educación, modificado por la disposición final primera.1 de la presente 
Ley, en función de las condiciones y características que finalmente se deriven de las 
nuevas enseñanzas.” 

 

 g. Igualtat de tracte i escolarització: finançament 

 

“1. En el marco de lo establecido en el art. 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, las Administraciones educativas garantizarán 
la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, manteniendo en todo caso una distribución 
equilibrada de los alumnos, considerando su número y sus especiales circunstancias, 
de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora. A estos efectos, se 
entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, 
en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones 
sociales o culturales desfavorecidas. 
2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de 
escolarizar a los alumnos a los que hace referencia el punto anterior, de acuerdo con 
los límites máximos que la Administración educativa competente determine. En todo 
caso se deberá respetar una igual proporción de dichos alumnos por unidad en los 
centros docentes de la zona de que se trate, salvo en aquellos supuestos en que sea 
aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a los alumnos. 
Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para 
atender adecuadamente a estos alumnos. Los criterios para determinar esas 
dotaciones serán los mismos para los centros sostenidos con fondos públicos. Además, 
para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro 
educativo, las Administraciones educativas podrán colaborar con otras 
Administraciones, instituciones o asociaciones con responsabilidad o competencias 
establecidas sobre los colectivos afectados. 
3. Con el fin de ampliar la oferta del segundo ciclo de la educación infantil, las 
Administraciones educativas podrán establecer sistemas de financiación con 
Corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas titulares 
de centros concertados, sin fines de lucro. Las Administraciones educativas 
promoverán la escolarización en este ciclo educativo de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan diversos niveles 
educativos, el procedimiento inicial de admisión de alumnos se realizará al comienzo 
de la oferta del nivel objeto de financiación correspondiente a la menor edad, de 
acuerdo con los criterios que, para los centros públicos, se establecen en el art. 20 de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 
debiendo garantizarse, en todo caso, que no exista ningún tipo de discriminación de los 
alumnos, por razones económicas o de cualquier otra índole, para el acceso a dichos 
centros.” 

Les lleis LOCE (govern del PP, que no va arribar a entrar en vigor) i LOE (que el Congrés dels 

Diputats va aprovar el 6 d’abril de 2006) no s’inclouen perquè no son l’objecte d’aquesta tesi i a 

més no han arribat a entrar en vigor durant l’elaboració d’aquesta tesi.   
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2.2. Marc competencial autonòmic del Sistema Educatiu de l’estat Espanyol 

 

2.2.1. Marc Estatutari de l’educació 

 

Recollim els textos de la competència educativa de les diferents autonomies, que són bastant 

similars. Els agrupem per Comunitats històriques i Comunitats no històriques. El text recollit en 

els diferents estatuts d’autonomia és la base legal de les transferències educatives de l’Estat a 

cada CA. 

 

2.2.1.1.  Comunitats històriques 

 

País Basc -LO 3/1979 de 18-12-79-, article 16 : 

 
“En aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional 1 de la Constitución, es de la 
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del art. 27 de la 
Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al 
Estado el art. 149.1.30 de la misma y de alta inspección necesaria para su 
cumplimiento y garantía. 
Disposición Transitoria Tercera  
1. Las transferencias que hayan de realizarse en materia de enseñanza, tanto de los 
medios patrimoniales como personales, con los que el Estado atiende actualmente sus 
servicios en el País Vasco, se realizarán conforme a los programas y calendarios que 
establezca la Comisión Mixta de transferencias que se crea en la disposición transitoria 
segunda. 
2. El traspaso de los servicios de enseñanza se hará a la Comunidad Autónoma o, en 
su caso, a las Diputaciones Forales”. 

 

Catalunya -LO 4/1979, de 18-12-79-, article 15: 

     
“Es de la competencia plena de la Generalidad la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 CE y leyes 
orgánicas que, conforme al apartado 1 art. 81 de la misma, lo desarrollen; de las 
facultades que atribuye al Estado el núm. 30 apartado 1 art. 149 CE, y de la alta 
inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.” 

 

Galícia -LO 1/1981 de 4-4-81, article 31: 

  
“Es de la competencia plena de la Comunidad Autónoma gallega la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme al apartado primero 
del art. 81 de la misma, lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el núm. 
30 del apartado 1 del art. 149 de la Constitución, y de la alta inspección necesaria para 
su cumplimiento y garantía. 
Disposición Transitoria Séptima   
Las transferencias que hayan de realizarse en materia de enseñanza para traspasar a 
la competencia de la Comunidad Autónoma los servicios y centros del Estado en 
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Galicia, se realizarán de acuerdo con los calendarios y programas que defina la 
Comisión Mixta.” 

 

Navarra LO 13/1982, de 10-08-82, article 47: 

“Es de la competencia plena de Navarra la regulación y administración de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de 
lo establecido en los preceptos constitucionales sobre esta materia, de las Leyes 
Orgánicas que los desarrollen y de las competencias del Estado en lo que se refiere a 
la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y de la alta inspección del Estado para su cumplimiento y 
garantía.” 

 

2.2.1.2. Comunitats no històriques 

 
“La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veintisiete de la Constitución y en las Leyes 
orgánicas que, conforme el apartado uno del artículo ochenta y uno de la misma lo 
desarrollen de las facultades que atribuye al Estado el número treinta del apartado uno 
del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía.”49 

 

Amb el mateix text i regulació, 

 

Andalusia LO 6/1981 de 30-12 art. 19.1 

Astúries LO 7/1981 de 30-12 art. 13, 1, f 

Cantàbria -LO 8/1981 de 30-12-81- (Art. 25 I)  

Rioja LO 3/1982 de 9-6 11.1,c 

Múrcia LO 4/1982 de 9-6 art. 13.1, f  

València LO 5/1982 de 1-7 art. 35 ídem 

Aragó LO 8/1982 2-8 37.1, a 

Castilla- La Manxa LO 9/1982 competència en ensenyament i formació professional art. 35, 1, ll 

Canàries LO 10/1982 de 10-8, art. 34, A, 6 

Castella-Lleó LO 4/1983 de 25-2 art 29. 14 Ensenyament en tots els seus nivells i formació 

professional. Centres universitaris i planificació educativa. 

 

Amb un text diferent però molt semblant, 

 

Extremadura LO 1/1983 art. 12.1  

 

“Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, 
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 y de la Alta inspección para su cumplimiento y garantía.” 

                                                
49 Cfr.  Andalucía LO 6/1981 i següents. 
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Illes Balears LO 2/1983 art. 11.10  

 

“La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, 
sin perjuicio del art. 27 de la Constitución Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las 
facultades que atribuye al Estado el art. 149, 1, 30, de la misma y de la alta inspección 
necesaria para su cumplimiento y garantía.” 

 
Madrid  LO 3/1983 de 25-2, article 30:  

 

“En relación con la enseñanza, la Comunidad de Madrid asumirá las competencias y 
funciones que le correspondan en el marco de la legislación general o, en su caso, de 
las delegaciones que pudieran producirse, fomentando en ambos casos, en su ámbito, 
la investigación y cuantas actividades favorezcan el bienestar social y el acceso a la 
cultura de los habitantes de Madrid.” 

 
 

2.2.2. Marc de Transferències 

 

L’estat ha anat transferint competències educatives, començant per les comunitats històriques. 

Aquestes competències s’han transferit amb els recursos corresponents després d’una 

negociació tècnica i política. 

A totes les CCAA amb competències transferides, ha existit abans, durant i immediatament 

després de la implantació de la LOGSE diferents conflictes no atribuïbles directament a la 

LOGSE. Conflictes que es poden resumir en lluites pel poder polític emmarcat en una dualitat 

de legislació: les lleis estatals marc o bàsiques50 i les lleis autonòmiques, i lluites de poder 

econòmic: sense autonomia financera, no hi ha autonomia política. La LOGSE en determinats 

moments pot haver servit com una eina més per manifestar el conflicte existent. El grau de 

descentralització de l’estat sempre pot fer marxa enrere51. Suggerim que aquest grau de 

descentralització de l’estat es podria mesurar pel grau d’autonomia financera52, legislativa53 i 

judicial54. 

 

No totes les CCAA tenien competències transferides en el moment de l’aparició de la LOGSE. 

El fet que en algunes CCAA es produís el traspàs de competències durant l’etapa final del 

desenvolupament de la implantació de la LOGSE fa pensar en una dificultat afegida en el 

desplegament de la LOGSE en aquestes Comunitats: un canvi d’administració d’estatal a 

administració autonòmica i un canvi de model educatiu. 

                                                
50 Font de conflicte de competències: la normativa bàsica envaeix competències educatives. Per exemple, el decret 
d’humanitats de la ministra Esperanza Aguirre: cfr. diaris de l’època. 
51 Sempre existeix el risc que l’estat busqui fer una llei d’homogeneïtzació com  es va fer amb la LOAPA en l’àmbit 
autonòmic. Un nou estatut que contemplés competències plenes en matèria educativa resoldria el problema de dualitat 
de competències. 
52 El Concert Econòmic de Catalunya reconegut per un nou estatut d’autonomia podria suposar un canvi substancial 
d’autonomia. 
53 Un nou estatut d’autonomia per Catalunya que incorporés les competències plenes en educació, podria resoldre el 
problema de dualitat legislativa Estat – Generalitat. 
54 El Tribunal Superior de justícia de Catalunya com a última instància. 
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2.2.2.1.  CCAA amb competències plenes abans de la LOGSE 

 

Decrets de transferència: 

 

País Basc Reial Decret 2808/1980, de 26 de setembre, en matèria d’ensenyament  

Catalunya Reial Decret 2809/1980, de 3 de octubre, en matèria d’ensenyament  

Galícia Reial Decret 1763/1982, de 24 de juliol, en matèria d’ensenyament 

Andalusia Reial Decret 3936/1982, de 29 de desembre, en matèria d’educació 

Canàries Reial Decret 2091/1983, de 28 de juliol, en matèria d’educació 

Comunitat Valenciana Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d’educació 

Comunitat foral de Navarra Reial Decret 1070/1990 de 31 de agosto, de traspàs de funcions i 

serveis de l’administració de l’estat en matèria d’ensenyaments no universitaris  

 

2.2.2.2.  CCAA amb competències transferides durant i després de la 
implantació de la LOGSE 

 

Llei orgànica 9/1992, de 23 de desembre, de transferència de competències a comunitats 

autònomes que van accedir a l’autonomia per la via de l’article 143 de la Constitució: 

 

“El objeto de esta ley es transferir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.2 de 
la Constitución, competencias de titularidad estatal a diversas comunidades 
autónomas. título II. competencias sobre educación: se transfiere a las comunidades 
autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, región de Murcia, Aragón, Castilla la 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla León la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, que se realizaran de acuerdo a las condiciones 
que se especifican.” 

 

Illes Balears: Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis 

de l’administració de l’estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria 

d’ensenyament no universitari. BOE Reial Decret 1876/1997 9712/12, Ministeri 

d’Administracions Públiques 1681-1685. 

 

La Rioja: Reial Decret 1826/1998, de 28 de agost, sobre traspàs de funcions i serveis de 

l’administració de l’estat a la Comunitat autònoma de La Rioja en matèria d’ensenyament no 

universitari. BOE, Reial Decret 1826/1998 9808/28, Ministeri d’Administracions Públiques 

9809/24 31802-31892. 

 

Aragó: Reial Decret 1982/1998, de 18 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de 

l’administració de l’estat a la Comunitat autònoma d’Aragó, en matèria d’ensenyament no 

universitari. BOE, Reial Decret 1982/1998 9809/18, Ministeri d’Administracions Públiques 
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9810/23 35026-35027 i 1-390. Reial Decret 1458/2005, de 2 de desembre, sobre traspàs de 

professors […] ensenyament no universitari, i que es transcriu com annex d’aquest reial decret. 

 

Cantàbria: Reial Decret 1876/1998, d’11 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de 

l’administració de l’estat a la Comunitat autònoma de Cantàbria en matèria d’ensenyament no 

universitari. 9812/11 Ministeri d’Administracions Públiques 9901/20 17 2525-2732. 

 

Principat d’Astúries: Reial Decret 2O81/1999, de 3O de desembre, sobre traspàs de funcions 

de l’Estat al Principat, en matèria d’ensenyament no universitari. 

 

Castilla-Lleó: Reial Decret 9/2001, de 12 de gener, sobre traspàs de professors d’educació 

general bàsica […] de 31 de juliol, en matèria d’ensenyament no universitari. 

 

Comunitat de Madrid: Reial Decret 926/1999, de 28 de maig, Acord de traspàs de les funcions i 

serveis de l’Administració i en matèria d’ensenyament no universitari […] Reial Decret 

1889/2000, de 20 de novembre. 

 

Així també, Extremadura, Castella-La Manxa i Múrcia. 

 

 

2.2.2.3. Marc de Transferències Educatives de l’Estat a Catalunya 

 

A Catalunya les competències educatives van ser transferides des de 198055. El DOGC núm. 

1620 publica mitjançant una ordre del Departament de la Presidència, el RD 2809/1980 de 3 

d’octubre, sobre el traspàs de serveis en matèria d’ensenyament. Aquest RD transfereix els 

serveis d’ensenyament, les institucions i els mitjans materials i personals. Es fa un inventari de 

béns, persones i crèdit pressupostari que es va transferint a mesura que es va donant publicitat 

al DOGC. L’última publicació de una transferència de aquesta primera etapa es publica el 8 de 

Setembre de 1982 amb el govern de la UCD. A finals de 1982, canvia el govern de l’estat i les 

dues majories absolutes del PSOE56 -partit d’àmbit estatal- aturen els traspassos en matèria 

educativa. Ja fins 1990, amb el traspàs de la partida de Concerts Educatius a les CCAA amb 

competències i el DOGC de 8 de Novembre de 1991, no es torna a veure cap transferència a 

Catalunya en matèria competencial educativa. A partir de 1991, es van completant traspassos 

començats el 1980: es transfereixen els ensenyaments educatius de Batxillerat a distància 

                                                
55 DOGC 1621 de 30.12.1980 publica el RD 2809/1980 de 3 d’octubre del Departamento de presidencia del 
Estado/10200 sobre la transferència de serveis de l’estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament. 
Correcció d’errades en DOGC 204 p.482 de 3.3.1982, en DOGC 287 p.2928 de 22.12.1982 i en DOGC 640 p.211 de 
24.01.1986.  
56 El Partido Socialista Obrero Español obté a les eleccions de 28 d’octubre de 1982 202 escons de 350 totals,  A les 
eleccions de 22 de juny de 1986 obté 184 escons de 350 totals, a les eleccions de 29 d’octubre de 1989 obté 175 
escons dels 350 totals i a les eleccions de 6 de juny de 1993 el PSOE obté 159 escons/350 totals que complementa 
amb els 17 escons de CiU. 
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INBAD57 (35.519.492 pts)58; es transfereixen els centres educatius dependents de la Seat59 

(4.347 m2 + 4.829 m2); es traspassa la funció d’expedició de títols acadèmics i professionals 

d’ensenyaments de primària, secundària i professionals60 que té afectacions actives. Ja amb un 

nou canvi de partit en el govern61, es transfereixen els centres educatius dependents del 

Ministeri de Defensa62 (494.615.272 pts); es transfereixen els centres de Montornés63, i a l’any 

2002 acaba el traspàs dels professors de Religió64 (1.700.697.188 pts de 2001)65. Queden 

encara competències educatives pendents de traspassar66. 

                                                
57 DOGC 1515 de 8.11.1991 p.5640 publicació del RD 1579/1991 de 18 d’octubre del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat. 
58 Es tenen en compte només els imports pressupostaris. Els imports patrimonials no es consideren en tota la tesi. Es 
podria fer però no serà objecte d’estudi. No es farà una anàlisi patrimonial de la transferència. 
59 DOGC 1710 de 15.01.1993 p.1257 publicació del RD 45/1993 de 15 de gener del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat. 
60 DOGC 2087 de 11.08.1995 p.6052 publicació del RD 1399/1995 de 4 d’agost del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat. 
61 A les eleccions de 1996 el Partit Popular obté 156 escons i pot governar amb el suport dels 16 escons de CiU i els 4 
escons de C.C.176/ 350 escons. Paral·lelament el PP garanteix a CiU la governabilitat de Catalunya. A les eleccions de 
2000 el Partido Popular obté majoria absoluta 183 escons/350. 
62 DOGC 2612 de 02.04.1998 p.4295 publicació del RD 392/1998 de 13 de març del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat i DOGC 2662 de 17.06.1998 p.7356. 
63 DOGC 2898 de 28.05.1999 p.7205 publicació del RD 773/1999 de 7 de maig del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat i DOGC 3335 de 26.02.2001 p.2638. 
64 DOGC 3416 de 25.06.2001 p.9507 publicació del RD 615/2001 de 8 de juny del Departament de  Presidència del 
Govern de l’estat, DOGC 3447 de 7.08.2001 p.12.411 i DOGC 3671 de 5.07.2002 p.12.184. 
65 Afectació a 1 de setembre de 2001. El cost efectiu a gener de 2002 és de 11.975.194,93 €. La valoració provisional 
de 1999 era de 9.779.661,03 € que va ser objecte de revisió del fons de suficiència com a conseqüència de la 
incorporació del cost efectiu d’aquest traspàs 
66 Per exemple: l’alta inspecció, segueix depenent de l’estat, el sistema de beques d’estudis -materials escolars-... 
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2.3. Marc de finançament de l’educació 

 

Essent l’ensenyament competència plena de la Generalitat, correspon ara descriure el règim 

dels recursos d’aquesta CA per fer front a les despeses inherents a aquesta matèria. 

“La aprobación de la LODE en 1985 supone el establecimiento en España de una red 
integrada de centros públicos y centros privados concertados, que debe garantizar el 
derecho a la educación a todos los ciudadanos y regular la participación de los distintos 
agentes sociales en la organización y el desarrollo de la enseñanza. Con esta ley, se 
pretendía además zanjar el viejo contencioso entre escuela pública y escuela privada, 
originado en parte por la fuerte implantación que esta ultima ha tenido tradicionalmente 
en el país. La enseñanza en España se financia con fondos públicos y privados. Los 
primeros proceden de la Administración Central (del MEC principalmente) y de las 
Administraciones Autonómicas y Municipales. Los segundos son los que destinan las 
familias a cubrir sus gastos particulares en educación. La distribución de unos y otros 
en la enseñanza es bastante compleja ya que ni todos los gastos privados se destinan 
a la enseñanza privada (como sucede, por ejemplo, con el pago del transporte escolar 
en los centros públicos), ni todos los gastos públicos van a parar a la enseñanza 
pública (por ejemplo, las subvenciones a la enseñanza privada). En los últimos años se 
observa en nuestro país un aumento ininterrumpido de los recursos públicos 
destinados a educación, así como una lenta disminución del gasto privado por el mismo 
concepto […]. No obstante, una comparación de es-tos datos con los del resto de la 
Comunidad Europea muestra que el porcentaje de PIB que España destina a la 
educación es inferior a la media comunitaria, en lo que se refiere al gasto publico. En 
cuanto al gasto privado, la situación se invierte. Así, por ejemplo, mientras en 1987 los 
europeos efectuaban un gasto público de un 5,11% del PIB y un gasto privado de un 
0,35%, en España se realizaba un gasto público del 3,92% del PIB y un gasto privado 
del 0,96% (CIDE, 1992). La implantación de la LOGSE exigirá en los próximos años un 
incremento sustancial de los recursos destinados a la educación, dado que el coste 
total de la Reforma para el conjunto del Estado se ha estimado en 1 billón 317 millones 
de pesetas […]”.67 

2.3.1. Marc Constitucional 

 

Els articles 156 i 157.1 regulen aquestes matèries establint el següent: 

“156.1. Les Comunitats Autònomes gaudiran d’autonomia financera per a acomplir i 
exercir les seves competències d’acord amb els principis de coordinació amb la 
Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols. 
156.2. Les Comunitats Autònomes podran actuar com a delegats o col·laboradors de 
l’Estat en la tasca de recaptació, gestió i liquidació dels recursos tributaris d’aquest, 
d’acord amb les lleis i els Estatuts. 
157.1. Els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per: 
a) Impostos cedits totalment o parcialment per l’Estat; recàrrecs sobre impostos 
estatals i altres participacions en els ingressos de l’Estat. 
b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials. 
c) Transferències d’un Fons de Compensació Interterritorial i altres assignacions a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de dret privat. 
e) El producte de les operacions de crèdit.” 

                                                

67 Inmaculada Egido Gálvez, Carlos Hernández Blasi: Cuadernos de Pedagogía, nº 210, enero de 1993. 
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Per altre costat, el règim dels recursos de les CCAA es troba limitat per la Llei Orgànica de 

finançament de les CCAA. L’article 158 de la Constitució diu: 

“1. En els Pressupostos Generals de l’Estat es podrà establir una assignació a les 
Comunitats Autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que 
hagin assumit i de la garantia d’un nivell mínim en la prestació dels serveis públics 
fonamentals en tot el territori espanyol. 

2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de 
solidaritat es constituirà un Fons de Compensació destinat a despeses d’inversió, els 
recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats 
Autònomes i les províncies, en el seu cas...” 

L’article 157.3 diu: 

“L’exercici de les competències financeres enumerades en l’anterior apartat 1, les 
normes per a resoldre els conflictes que poguessin sorgir i les possibles formes de 
col·laboració financera entre les Comunitats Autònomes i l’Estat podran ser regulats per 
mitjà d’una llei orgànica”. 

Del que s’ha dit fins ara es dedueix que hi ha dos pilars sobre els quals es recolza la 

competència d’ensenyament a la CA de Catalunya: per una banda la Llei Orgànica de 

finançament de les CCAA i les seves disposicions complementàries, i per l’altra, els aspectes 

financers resultats de la LOGSE.  

 

2.3.2. Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes68 

 

En l’article 1 es parla d’autonomia financera:    

“1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y 
ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las 
Leyes y sus respectivos Estatutos.” 

 

L’article 2 defineix els principis de la coordinació de l’activitat financera de les CCAA amb la 

Hisenda de l’Estat:  

“a) El sistema de ingreso de las Comunidades Autónomas, regulado en las normas 
básicas a que se refiere el artículo anterior, deberá establecerse de forma que no 
pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales ni suponer la 
existencia de barreras fiscales en el territorio español, de conformidad con el apartado 
dos del artículo ciento cincuenta y siete de la Constitución. 

 

                                                
68 Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes. 
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b) La garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos cuarenta punto uno, ciento treinta y uno y 
ciento treinta y ocho de la Constitución corresponde al Estado, que es el encargado de 
adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna 
y externa, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio 
español. 

c) La solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones que consagran los 
artículos segundo y los apartados uno y dos del ciento treinta y ocho de la Constitución. 

d) La suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las 
Comunidades Autónomas”; 

el principi de solidaritat interna: 

“2. Cada Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio territorial y 
por la realización interna del principio de solidaridad.”; 

i el tractament fiscal: 

“3. Las Comunidades Autónomas gozarán del tratamiento fiscal que la Ley establezca 
para el Estado.” 

En el capítol II es fa referència als recursos de les CCAA:  

“1. De conformidad con el apartado uno del artículo ciento cincuenta y siete de la 
Constitución, y sin perjuicio de lo establecido en el resto del articulado, los recursos de 
las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. b) Sus 
propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Los tributos cedidos, total o 
parcialmente, por el Estado. d) Los recargos que pudieran establecerse sobre los 
impuestos del Estado. e) Las participaciones en los ingresos del Estado. f) El producto 
de las operaciones de crédito. g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de 
su competencia.” 

Pel que fa a l’obtenció d’ingressos, aquests podran procedir de: 

“[2.] a) Las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. b) Las transferencias del 
Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga 
general del Estado a los efectos previstos en los artículos segundo, ciento treinta y 
ocho y ciento cincuenta y ocho de la Constitución.” 

En l’article 13 planteja les bases de negociació del percentatge de participació en la recaptació 

dels impostos estatals:  

“[1] a) El coeficiente de población. b) El coeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. c) La cantidad equivalente a la aportación 
proporcional que corresponda a la Comunidad Autónoma por los servicios y cargas 
generales que el Estado continúe asumiendo como propios. d) La relación inversa de la 
renta real por habitante de la Comunidad Autónoma respecto a la del resto de España. 
e) Otros criterios que se estimen procedentes, entre los que se valorarán la relación 
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entre los índices de déficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al 
territorio de la Comunidad Autónoma y el conjunto del Estado y la relación entre los 
costos por habitante de los servicios sociales y administrativos transferidos para el 
territorio de la Comunidad Autónoma y para el conjunto del Estado. 

2. El porcentaje de participación a que se refiere el número anterior se determinará en 
el período transitorio para cada Comunidad Autónoma, aplicando las normas 
contenidas en la disposición transitoria primera de la presente Ley. 

3. El porcentaje de participación de cada Comunidad Autónoma únicamente podrá ser 
objeto de revisión en los siguientes supuestos: a) Cuando se amplíen o reduzcan las 
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y que anteriormente realizase el 
Estado. b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos. c) Cuando, se lleven a 
cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado. d) Cuando, 
transcurridos cinco años después de su puesta en vigor, sea solicitada dicha revisión 
por el Estado o por la Comunidad Autónoma. 

4. En cualquier caso, el porcentaje de participación se aprobará por Ley.” 

L’article 15 afirma que 

“1. El Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios 
públicos fundamentales de su competencia. 

2. Cuando una Comunidad Autónoma, con la utilización de los recursos financieros 
regulados en los artículos once y trece de la presente Ley Orgánica, no pudiera 
asegurar un nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos 
fundamentales que haya asumido, se establecerá a través de los Presupuestos 
Generales del Estado, con especificación de su destino, una asignación 
complementaria cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los 
términos que señala el artículo ciento cincuenta y ocho, uno, de la Constitución. 

3. Se considerará nivel mínimo de prestación de los servicios públicos, a los que hacen 
referencia los apartados anteriores, el nivel medio de los mismos en el territorio 
nacional. 

4. Si estas asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas hubieren de 
reiterarse en un espacio de tiempo inferior a cinco años, el Gobierno propondrá, previa 
deliberación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las Cortes Generales la 
corrección del porcentaje de participación en los ingresos del Estado, establecido en el 
artículo trece de la presente Ley Orgánica.” 

Per altra banda, cada CA 

“5. […] deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la utilización que ha 
efectuado de las asignaciones presupuestarias percibidas y del nivel de prestación 
alcanzando en los servicios con ellas financiados.” 

Sobre el “Fondo de Compensación Territorial” en parla l’article 16: 

“1. De conformidad con el principio de solidaridad interterritorial a que se refiere el 
apartado dos del artículo ciento cincuenta y ocho de la Constitución, en los 
Presupuestos Generales del Estado, se dotará anualmente el Fondo de Compensación 
Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado, tal y 
como se determina en el artículo cuatro coma dos, b), de esta ley Dicho Fondo se 
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distribuirá por las Cortes Generales entre Comunidades Autónomas, provincias que no 
formen parte de ninguna Comunidad Autónoma y territorios no integrados en la 
organización provincial de conformidad a lo establecido en el artículo setenta y cuatro 
coma dos de la Constitución. 

El Fondo de Compensación Interterritorial se dotará anualmente con una cantidad no 
inferior al treinta por ciento de la inversión pública que para cada ejercicio haya sido 
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado. 

El Fondo se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos 
desarrollados y se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios: a) La inversa de la 
renta por habitante. b) La tasa de población emigrada de los diez últimos años. c) El 
porcentaje de desempleo sobre la población activa. d) La superficie territorial. e) El 
hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular. f) Otros criterios que se 
estimen procedentes. 

La ponderación de los distintos índices o criterios se establecerá por Ley y será 
revisable cada cinco años. 

2. La transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial recibidas deberán 
destinarse a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de 
infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y 
equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en 
general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y 
riqueza entre los habitantes de los mismos. 

3. El Estado, Comunidades Autónomas, Provincias que no formen parte de ninguna 
Comunidad Autónoma y territorios no integrados en la organización provincial, con el fin 
de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, de común acuerdo determinarán, según 
la distribución de competencias existentes en cada momento, los proyectos en que se 
materializan las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensación 
Interterritorial. 

4. Cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de 
los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, así como 
del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de 
ejecución. [...]” 

Sobre els pressupostos de la Comunitat Autònoma, l’article 21 indica: 

“1. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas tendrán carácter anual e igual 
período que los del Estado, e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los 
Organismos y Entidades integrantes de la misma y en ellos se consignará el importe de 
los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas Comunidades. 

2. Si los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas no fueran 
aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará 
automáticamente prorrogada la vigencia de los anteriores. 

3. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios 
homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos 
Generales del Estado.” 
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2.3.3. Evolució del Marc Financer Autonòmic a l'Estat espanyol 

 

El sistema financer autonòmic a l’Estat Espanyol des de la LOFCA i abans respon a dos 

sistemes diferents: el sistema de concert econòmic i el sistema de finançament autonòmic 

comú. 

 

2.3.3.1. Sistema de Concert Econòmic 

 

La CA del País Basc i la CA de Navarra disposen de legislacions forals pròpies. La Constitució i 

els respectius estatuts d’autonomia69 els reconeixen el dret a gaudir del Sistema de Concert 

Econòmic, que consisteix bàsicament en que aquestes CCAA paguen a l’Estat part dels 

ingressos obtinguts en la recaptació dels impostos estatals dins el seu territori concertat. 

L’import que paguen correspon als serveis que l’Estat conserva en els seus territoris. 

 

2.3.3.2.  Sistema Comú 

 

La resta de les CCAA, inclosa Catalunya, s’acullen al sistema anomenat comú, regulat per la 

LOFCA70. Dins aquest grup, podríem establir una classificació segons el nivell competencial: 

les comunitats constituïdes per les vies establertes en l’article 151 de la Constitució, com és el 

cas de Catalunya, i les instituïdes per la via de l’article 143 (anomenades com autonomies de 

via lenta). 

 

2.3.3.2.1. Evolució del Sistema de Finançament 

 

“En els primers anys de configuració de les comunitats autònomes el sistema de 
finançament va consistir en un model per via de la despesa, és a dir, l'Administració 
central transferia a les comunitats autònomes els recursos necessaris per a finançar les 
seves competències. L’objectiu era dotar les comunitats autònomes d’uns recursos 
suficients perquè puguin prestar els serveis públics inclosos entre les seves 
competències. També es va incorporar al sistema de finançament la solidaritat entre les 
comunitats autònomes, la qual cosa va comportar la creació d’un fons de recursos amb 
un caràcter altament redistributiu (el Fons de compensació interterritorial). 
 
Progressivament es van anar cedint els tributs a les comunitats autònomes, donant pas 
així als ingressos tributaris com a font de recursos autonòmics. De fet, ja en el primer 
redactat de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) de 
l’any 1980 s’enumeraven els tributs que es podien cedir a les comunitats autònomes.71  

                                                
69 Disposició addicional Primera de la Constitució Espanyola. “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos 
de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de 
la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.”.  
Llei Orgànica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatut d’Autonomia per al País Basc.  
Llei Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra BOE 16-08-
1982, modificada per la Llei Organica 1/2001, de 26 de març, per la qual es modifica la Llei Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. (BOE 28-03-2001) 
70 Llei orgànica de finançament de les comunitats autonòmes. LO 8/1980, de 22 de Setembre, BOE del 01/10/1980. 
71 L'impost de successions i donacions, el de patrimoni, el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i 
la taxa sobre el joc. 
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Paral·lelament a aquest procés s’iniciaren els traspassos de serveis sanitaris i 
assistencials a determinades comunitats autònomes. Aquests serveis s’han finançat 
des de l’inici fins l’any 2001 mitjançant transferències de recursos, les quals provenien 
de diversos acords de finançament sanitari que determinaven el càlcul de les 
transferències que corresponien a cada comunitat autònoma i la seva evolució. 

Tornant al finançament dels serveis comuns, els diferents acords de finançament varen 
començar a tractar i a incidir sobre la necessitat de dotar les comunitats autònomes de 
més autonomia financera i de corresponsabilitat fiscal. En un primer pas es va assignar 
a les comunitats un percentatge de la quota líquida de l'irpf declarada pels residents en 
el seu territori. Com a segon pas es va augmentar aquest percentatge amb la cessió 
d’un tram de l’impost a les comunitats autònomes i se les va dotar de certa capacitat 
normativa sobre els tributs cedits, incloent-hi el tram cedit de l'irpf.”72 

El sistema de finançament de les CCAA -llevat del País Basc (“sistema de cupo”) i Navarra 

(Hisenda foral pròpia)73- s’ha anat modificant.  

 

Amb anterioritat a la LOGSE, i fins a l’any 1986, per al finançament de l’educació provinent de 

l’estat s’aplicava un sistema de transferències finalista -transferida a la Generalitat de 

Catalunya-. Des de 1987 el finançament de l’educació provinent de l’estat passa a un sistema 

de transferències indiferenciat dins l’import global que es rep per tots els conceptes globalitzats. 

Aquesta qüestió es tractarà en l’apartat d’origen de fons estatals per al finançament de 
l’educació. 

                                                
72http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/generalitat/generalitat/recursos/sistema/financer.jsp (23/12/05). 
73 Vid. 2.2.1.1. 

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/generalitat/generalitat/recursos/sistema/financer.jsp
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESI DE LA TESI 

 

Aquesta tesi planteja un seguit de qüestions que fan referència al sistema educatiu en el 

període en què es va implantar la llei d’educació -LOGSE-.  

 

L’objecte material d’aquesta tesi està constituït per algunes variables del SE -centres, grups, 

alumnes i professors- específicament en l’etapa obligatòria de 6 a 16 anys (PRIMÀRIA i ESO), 

en el període de la implantació i aplicació de la LOGSE. 

 

Avaluarem aquestes variables des del punt de vista econòmic i fonamentalment 

quantitativament, bo i tenint en compte que ni les actuacions del govern són totes de caire 

econòmic, ni els objectius de la Llei poden ser transcrits sempre en termes de finançament, i 

que són moltes les variables que intervenen en un procés de decisió i actuació de govern, que 

en ocasions no es concreten en determinacions pressupostàries.  

 

Considerem, però, que els pressupostos executats és l’indicador de màxima objectivitat que 

tenim a l’abast a l’hora d’avaluar de manera consistent les actuacions concretes i visibles d’un 

govern referides a l’objecte material. Assumeixo que els pressupostos executats reflecteixen 

les actuacions d’un govern i que el gap que es produeix entre el pressupost inicial -objectius, 

voluntat política- i el pressupost executat -realitat, actuació política- reflecteix limitacions, 

ineficiències, ineficàcies o millores en les actuacions realitzades respecte les previstes. 

 

Entre totes les actuacions portades a terme que han quedat reflectides en els pressupostos 

executats o en l’endeutament contret, algunes seran analitzades.  

 

L’objecte formal -l’angle d’enfocament de la investigació- es concreta en alguns aspectes de la 

nova legislació i en particular en alguns objectius de la llei que afecten l’alumnat a Catalunya en 

el procés de la reestructuració dels ensenyaments en règim general. 

 

El Libro Blanco de 1989, antecedent immediat a l’aprovació de la LOGSE, planteja tot un seguit 

de problemes que dificulten que un canvi en el model educatiu es pugui dur a terme en 

profunditat. Alguns dels objectius que aquest estudi presentava com necessaris, però 

insuficients per ells mateixos per produir canvis reals1 -rati professor/alumnes, reforma 

curricular, etc.-,  es tornen a reformar en la nova Llei.  

                                                
1 Cap XVIII 3. del Llibre Blanc “Ni los meros cambios estructurales, o de ordenación escolar, ni el voluntarismo de la 
Administración, expresado en forma de normativa oficial, ni tampoco el voluntarismo  y el esfuerzo de los profesores, 
bastan por sí solos, para llegar a efectuar verdaderos procesos de cambio en las actividades educativas. Las recetas 
fáciles, en las que dos decenios atrás se confiaba, como la reducción de la “ratio” profesor/alumnos, las reformas 
curriculares o el incremento de la dotación de medios didácticos a las escuelas, aunque ciertamente necesarios, se han 
mostrado incapaces, por sí solas, de alcanzar los objetivos deseados. La propuesta de reforma educativa únicamente 
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Avaluarem quantitativament -també des del punt de vista econòmic- les variables del SE -

centres, grups, alumnes, professors-. Concretament s’avaluaran algunes actuacions realitzades 

pel govern de la Generalitat -reflectides en els pressupostos executats i l’endeutament- en el 

període d’implementació de la LOGSE. 

  

Avaluarem el SE i la seva evolució d’acord amb els recursos econòmics disponibles i els 

recursos aplicats -el pressupost executat-, i es compararà amb com ha actuat alguna altra CA i 

si la seva actuació ha estat similar o diferent en les variables esmentades del SE. 

 

Referent a l’agent a analitzar, aquest serà l’administració de l’Estat i la Generalitat: l’Estat en 

allò que fa referència a l’origen dels fons, i la Generalitat en tant en quant és l’agent de 

assignació i de aplicació dels fons. 

 

Els pressupòsits en què es basa la hipòtesi d’aquesta tesi són: 

 

- El canvi es produeix sobre un sistema en funcionament, en una situació evolutiva 

concreta i en un context social, polític i econòmic que condiciona la implantació del nou 

SE. La inèrcia pròpia del SE existent previ i durant la implantació de la LOGSE és 

important. 

- No necessàriament totes les variacions de necessitats de recursos -que incideixen en 

la despesa- referits al SE en aquest període, es deriven de l’aplicació de la LOGSE:  

Per exemple, donar resposta a una determinada necessitat social, implementar uns 

determinats objectius polítics, etc., poden coincidir o no amb les necessitats de 

recursos derivats de l’aplicació de la LOGSE. En un altre àmbit, referit als traspassos 

de competències del MEC a les CCAA previs a la llei, si aquests traspassos de 

competències varen ser transferits en situació deficitària o en mal estat tampoc aquests 

es derivarien de l’aplicació de la LOGSE. 

 

Per tant, alguns elements que condicionen la implementació d’aquest canvi d’estructura i dels 

altres canvis -dificultant o facilitant-ne el procés- en el SE català a la dècada dels 90 són els 

descrits anteriorment i concretats en: la situació inicial abans del canvi -punt de partida-, el 

model triat i la realitat social, econòmica i política. 

 

En funció d’aquests elements, la hipòtesi que planteja aquesta tesi és: 

 

En el cas de Catalunya, algunes actuacions en matèria educativa del govern de la Generalitat 

des d’una avaluació econòmica, i en particular en la implantació i aplicació dels objectius 

                                                                                                                                          
alcanzará sus fines si acierta a conjugar los distintos factores capaces de producir el cambio en los procesos reales de 
enseñanza y aprendizaje”. 
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LOGSE referits al alumnat de  6 a 16 anys, foren inadequades o insuficients per diversos 

motius: 

 

Precisament perquè en els seus termes d’aplicació, la llei és tan vaga i àmplia, que cada CA ha 

pogut desenvolupar o no la gran majoria dels objectius, segons les circumstàncies concretes de 

cada Comunitat Autònoma, i les decisions dels seus Governs sobre les prioritats 

pressupostàries, 

 

a Catalunya hi ha hagut dificultats per a la implantació i aplicació de la LOGSE perquè: 

 

1) La Llei no havia previst un finançament adequat per portar-la a terme: 

 

• Per manca d’inventariar les possibles ineficiències pre-existents en el SE i corregir 

situacions inicials desavantatjoses 

• En no tenir en compte els trets diferencials d’algunes CCAA (llevat de la llengua) en la 

seva realitat social, econòmica i política, i l’existència de demandes i necessitats de 

la societat respecte al SE  

 

2) Algunes decisions portades a terme van provisionalitzar i encarir el SE. En el cas de 

Catalunya: 

 

• El model de xarxa de centres docents escollit en el Sistema públic no tenia previst 

un finançament addicional: 

• Per adaptar els existents 

• Per construir-ne de nous 

• La Situació i la reconversió del professorat necessària per adaptar-se a la nova 
estructuració dels ensenyaments 

 

3) Cada Govern autonòmic ha prioritzat els seus objectius -concretats en l’execució dels 

pressupostos2- i, en concret, el govern de la Generalitat va prioritzar l’escolarització del tram 

pre-obligatori, mantenint una inèrcia en el tram obligatori (primària, ESO) i el Batxillerat, i es va 

afeblir considerablement l’escolarització en la FP post-obligatòria. 

 

Totes les qüestions plantejades fins ara es concreten en una sèrie d’objectius d’investigació, 

amb la consecució dels quals es vol arribar a corroborar o negar la hipòtesi de la recerca. 

 

En funció d’aquesta hipòtesi, fixem els següents objectius: 

                                                
2 Les estratègies de govern queden reflectides en les estructures de govern i en els pressupostos executats. Aquesta 
idea es desenvoluparà més àmpliament en els apartats destinats a l’anàlisi. 
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1. L’objectiu principal és analitzar algunes variables del SE (concretament, la demanda -

alumnes-, el model de centres, el professorat i el grup com unitat d’anàlisi del SE) que 

han incidit directa o indirectament en la despesa pública3  

2. En quina mesura aquestes variables han estat afectades per la implantació de la llei4 

3. Qui havia d’aportar els recursos, i si es van aportar5  

4. Pel que fa als recursos APLICATS per a la implementació de la llei, s’ha de veure de 

quina magnitud es tracta6 

5. En el cas concret de Catalunya, analitzarem quines foren les prioritats pressupostàries 

del govern pel que fa a la implementació de la nova llei7  

6. Una vegada determinat a qui correspon el finançament, es pot procedir a comparar 

com han actuat les diferents CCAA i els problemes que s’han plantejat8 

7. Per altra banda, la llei -perquè és tan vaga en els termes d’aplicació- no garanteix un 

SE homogeni per a tot l’estat. Hi ha uns Objectius comuns -que són mínims-, dels quals 

uns coincideixen amb les prioritats ja previstes pels governs autonòmics i d’altres no. 

  

Els dos primers objectius fan referència al Sistema Educatiu. El tercer objectiu fa referència al 

origen dels fons, el quart i cinquè objectiu fa referència a l’aplicació de fons i el 6è i 7è objectiu 

fa referència a l’anàlisi comparativa. Aquesta serà l’estructuració que s’aplicarà en l’apartat 

d’anàlisi.  

 

Queden fora dels objectius de la tesi l’estudi en detall dels trams no obligatoris, així com, per 

descomptat, les qüestions pedagògiques, sociològiques, polítiques i antropològiques, ni entrar 

en judicis de valor sobre la conveniència o no, la correcció o incorrecció d’aquest resultat. Això 

correspon a investigacions des d’altres disciplines. Reafirmar, per altra banda, que la tesi està 

focalitzada en la despesa pública de la Generalitat a Catalunya en el període esmentat. 

Queden fora els esforços realitzats per les famílies i la despesa d’altres administracions i 

organismes públics. Les referències a aquests camps es faran en tant en quant siguin 

necessàries per explicar la hipòtesi. 

 

 

                                                
3 Aquest objectiu emmarca tota la hipòtesi: fa referència a l’objecte material –el SE- que apareix citat en tots tres 
apartats, i concretament a les variables ‘centres’, ‘professorat’ de l’apartat 2, ‘alumnat’ i ‘grups’ de l’apartat 3 –englobats 
en el terme ‘escolarització’.  
4 La implantació de la LOGSE afecta les actuacions en matèria educativa del govern de la Generalitat, com s’indica en 
el principi de la hipòtesi; tanmateix en l’apartat 2 es fa concretament referència al ‘model’ de xarxa de centres, del qual 
se’n parla amb una certa indefinició en la Llei, així com a la ‘reconversió’ del professorat, necessàriament conseqüència 
del canvi d’estructuració dels ensenyaments. També aquest objectiu afecta l’apartat 3, en quant la ‘inèrcia en el tram 
obligatori’ de l’educació a Catalunya –com s’intentarà demostrar-.  
5 L’objectiu 3 fa referència explícita a l’apartat 1 de la hipòtesi i al ‘finançament addicional’ aplicat a la xarxa de centres 
docents (apartat 2). 
6 Esbrinar i analitzar la magnitud dels recursos econòmics és útil per donar resposta a l’apartat 1, pel que fa a si el 
finançament en educació era l’’adequat’. 
7 Aquest objectiu centra l’interès en l’apartat 3 de la hipòtesi. 
8 En l’apartat 5.2 es parla dels ‘trets diferencials’ entre algunes CCAA. 
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4. METODOLOGIA 

 

Seguint la definició i classificacions dels possibles mètodes d’investigació que descriu Köhler 

en el seu article “Research Methods in Business Administration”, plantegem en primer lloc els 
problemes metodològics que fan referència als elements que composen el nou sistema 
educatiu (SE) i que emmarquen les qüestions a avaluar econòmicament des del punt de vista 

de la LOGSE, centrant-nos específicament en algunes de les variables en la mesura que fan 

referència a l’aspecte econòmic. 

 

L’àmbit d’anàlisi d’aquesta tesi es circumscriu principalment a Catalunya. Pel que fa a l’anàlisi 

de l’equiparació de la despesa educativa amb Europa, l’àmbit que s’hauria de fer servir seria el 

de l’Estat Espanyol, per tant quedarà fora de la tesi. 

 

Les polítiques educatives es reflecteixen en la normativa. Les actuacions reals del Govern de 
la Generalitat -independentment de les causes que han portat a realitzar una determinada 

actuació i de les prioritats de govern en cada Departament- es reflecteixen en els 
pressupostos executats i en l’endeutament contret. 
Analitzem les actuacions del Govern de la Generalitat en el període 1990-2002 d’acord amb 

el pressupost executat, agrupats en els grans grups de partides pressupostàries: personal 

docent, despeses de funcionament, transport i menjador, concerts, convenis, obres i 

equipaments, des de la perspectiva del perceptor del servei, considerant que l’alumnat no 

rep directament els diners del pressupost executat ni de l’endeutament, sinó que el rep en 
forma de prestacions: personal docent, despeses de funcionament, centres docents -que es 

concreta en forma d’oferta educativa de grups (i que, al seu torn, es concreten en places 

escolars)-. En alguns casos es podrà arribar a una major concreció perquè disposem d’altres 

nivells de detall, a més del monetari. 

 

Per abordar la qüestió de si les polítiques educatives estaven molt condicionades pels 
recursos existents i potencials (el límit d’endeutament permès) analitzarem si les 

actuacions reals del Govern de la Generalitat van ser escasses perquè els recursos posats a 

disposició per part de l’Estat, a les CCAA amb competències i en concret de la Generalitat eren 

insuficients, és a dir, perquè no hi havia recursos disponibles a la Generalitat per al SE. 

Seguidament s’haurà de veure respecte els recursos disponibles d’aquesta administració 

autonòmica, quina part dels recursos es destinava a ensenyament, i si els recursos posats a 

disposició del SE eren suficients. Finalment s’haurà de veure si el Departament d’Ensenyament 

utilitzava adequadament els recursos de què disposava, ja sigui en termes d’eficàcia, 

d’eficiència o d’equitat.  
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L’anàlisi del Sistema de finançament de l’ensenyament a Catalunya demostrarà si els recursos 

disponibles eren insuficients, suficients o sobradament superiors als que s’aplicaven, és a dir, 

l’actuació que es portava a terme. Contraposant el sistema de finançament i els recursos 

aplicats en relació al SE respondrem a la pregunta de si el finançament era adequat pel que fa 

als trets diferencials i a les ineficiències preexistents. 

 

Per esbrinar si la disponibilitat de recursos era superior a l’actuació política (pressupostos 

executats) cal veure com es finançava l’ensenyament (origen dels fons). En el context de la 

LOFCA, analitzarem la PIE (participació en els ingressos de l’estat). L’origen de fons fa 

referència a la pregunta de qui havia d’aportar els recursos. Metodològicament caldrà veure el 

que preveu la llei, tant la LOGSE com el que està establert en el finançament de l’educació. 

 

Analitzar el SE des del punt de vista de les actuacions portades a terme -recursos aplicats1- 

ajudarà a respondre la pregunta de si efectivament es van aportar els recursos i si els recursos 

aportats eren suficients. La comparació amb algunes de les actuacions portades a terme a 

Catalunya en comparació amb d’altres CCAA i amb d’altres països d’Europa pel que fa als 

recursos aplicats al SE, donarà una visió més relativa i completa de algunes de les actuacions 

analitzades. 

 

Metodològicament partirem de les Estadístiques i documentació oficial que publiquen el 

MEC, la Generalitat de Catalunya i els diferents organismes oficials, es procedirà a  l’Anàlisi 
dels pressupostos en ensenyament o educació: durant la reforma global del SE, resulta 

d’especial interès la comparació entre la situació final del curs 2002-03 amb el curs anterior a la 

reforma 1989-90 i la fotografia intermèdia del curs 1996-97. El canvi més fonamental es refereix 

a l’escolarització completa de la població de 6 a 16 anys, que és l’objectiu prioritari de la 

LOGSE.  Moltes de les estadístiques i documentació oficial al respecte recullen com a concepte 

global ‘Educació Infantil i Primària’, és a dir, sense desagregar l’etapa pre-obligatòria de la 

pròpiament obligatòria.  

 

Caldrà fer esment a alguns indicadors per tal d’establir una comparació amb d’altres CCAA..  

 

D’aquest sistema d’indicadors econòmics que s’apliquen a l’anàlisi del SE -concretament 

dels de l’OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) i l’INCE 

(Instituto Nacional de Calidad y Evaluación)- seleccionarem els indicadors que considerem 

més rellevants. Els indicadors del sistema econòmic els considerem rellevants en tant en quant 

estan en funció del SE i ajuden a explicar-lo. Considerem que hi ha indicadors del SE que 

podríem proposar com rellevants per poder efectuar una comparació homogeneïtzada de 

diferents sistemes educatius. Efectivament, un dels problemes més importants a l’hora de 

                                                
1 L’evolució de la despesa liquidada i l’endeutament contret. 
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comparar diferents sistemes educatius, rau en que les dades disponibles per realitzar aquesta 

comparació no estan homogeneïtzades.  

 

A banda d’aquests indicadors econòmics, hi ha indicadors específics del SE com podrien ser 

la utilització dels actius (hores/aula), la qualitat laboral (hores/professor), la qualitat d’atenció a 

l’alumnat (professor/alumnes, etc.), la qualitat dels espais (alumnes/aula, etc.), la productivitat 

del professorat (hores lectives/professor), etc. D’aquesta multitud d’indicadors possibles del SE, 

només s’utilitzaran aquells que considerem rellevants en funció de la hipòtesi plantejada.  

 

S’ Elaboraran taules i gràfics comparatius. 

 

Pel que fa al Nomenclàtor utilitzat, els conceptes apareixen en gran part definits en 

http://www.mec.es/mecd/estadisticas/educativas/gasto/2002/Metodologia_2002.pdf, (20/08/2004), 

i seguim els continguts de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), 

revisada el 1997 que estableix, entre d’altres conceptes, els nivells d’educació. 

 

4.1. Comparació Normativa/es – Realitat/s 

 

La qüestió pel que fa a l’anàlisi que plantegem en aquest apartat de la  tesi és que un canvi de 

normativa no té per què repercutir automàticament en la realitat. Per a què la realitat s’adeqüi a 

la normativa ha de passar un temps, que és el temps d’aplicació o implantació -en el cas que 

estudiem aquí- de la LOGSE, i que tindrà molta rellevància per veure les necessitats reals de 

finançament addicional, el moment de les necessitats, i la qualitat d’aplicació d’aquesta llei. 

Aquests aspectes fan referència a l’objectiu principal d’aquesta tesi, que és esbrinar les 

dificultats d’implantació i aplicació de la llei per una possible manca de finançament addicional, i 

si aquest finançament addicional es contemplava i definia prou bé a la llei, o a d’altres lleis 

posteriors que fessin referència a la LOGSE, ja que en diverses ocasions, els canvis en la 

realitat van provocar canvis en el procés d’aplicació de la llei. Per tant, caldrà fer esment al 

calendari com indicador del procés d’implantació i de la voluntat d’aplicació. Tanmateix, hi ha 

factors que es defineixen en una norma, que podrien ser d’implantació immediata, i altres que 

requereixen un procés més llarg.  

 

La normativa s’ha d’aplicar dins una realitat preexistent. S’ha de veure si la realitat preexistent 

condiciona la implantació de la norma, en positiu i/o en negatiu. (Per ex., al País Basc es podria 

analitzar si va ser el concert econòmic el que va permetre una implantació ràpida o bé van ser 

les condicions preexistents del SE, o ambdues). 

 

Les diverses normatives obliguen a una part de la societat, i cal tenir en compte per a l’anàlisi 

com actuen aquests agents: per una banda els agents directament implicats (alumnat, docents, 

famílies…), i per altra els agents indirectament implicats (administracions general, autonòmica, 

http://www.mec.es/mecd/estadisticas/educativas/gasto/2002/Metodologia_2002.pdf
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municipal…). En aquest cas, només ens centrem en l’actuació de la Generalitat. Tanmateix, 

referent als sectors afectats -agents- es podria analitzar el grau d’implicació en la implantació i 

aplicació de la llei, i en quin grau afecta això a unes necessitats de recursos econòmics. De tota 

manera aquest aspecte no el tractarem, tal com ja s’ha dit. 

 

L’estructura preexistent també pot condicionar la implantació de la llei: la distribució en Col·legis 

Públics -nous CEIPS-, i Instituts de Batxillerat i de Formació Professional -nous IES, que inclou 

a més del Batxillerat, la segona etapa obligatòria ESO-, suposen en el cas de Catalunya molts 

canvis que afecten tant l’equilibri territorial com la nova estructura de centres. Es podria parlar 

així d’un condicionament estructural, i aquest component estructural s’haurà de diferenciar 

d’altres components, com els pròpiament polítics, ideològics i socials, però els quals no 

aprofundirem en aquesta tesi. 

 

L’estructura de les CCAA no és la mateixa, ni la realitat social tampoc és la mateixa, fins i tot 

dins d’una mateixa CA -i també la CA- amb el pas del temps. L’esquema per analitzar tots 

aquests aspectes és el mateix: en els diversos àmbits, l’aplicació d’una mateixa normativa 

donarà com a resultat realitats diferents. I s’hi han d’afegir també els diferents agents implicats, 

les diferents intencionalitats polítiques de les diverses administracions afectades, etc. 

 

També el mètode de comparar entre el “que ha de ser” i el “ser” ens permetrà esbrinar si 

l’origen dels recursos per al finançament addicional va procedir de les fonts que pertocava, així 

com si existeixen fonts de recursos que s’han de tenir en compte i no es recullen a la llei. 

Qüestions totes que fan referència al segon objectiu de la tesi: qui havia d’aportar els fons 

addicionals –si eren necessaris-, i d’on van procedir en la realitat. I si no hi havia recursos, què 

es va deixar de fer.  

 

Per últim, i atenent al tercer aspecte que s’assenyala als objectius, el mètode comparatiu ens 

permetrà analitzar i arribar a conclusions respecte l’aplicació de la llei; és a dir, si els recursos 

addicionals -si hi foren- es van aplicar als objectius definits de la llei, o bé si es van aplicar 

recursos a d’altres conceptes, tenint en compte els factors que podien influir en els canvis 

d’aplicació: estructurals, dels agents socials, polítics o externs a la pròpia llei (per exemple, els 

canvis en els índex de natalitat, la immigració, etc.), imprevisibles en algun cas, o bé fruit de 

falta de o d’errònia previsió i planificació.  

 

Per tant, caldrà mantenir una doble perspectiva: una perspectiva quantitativa -la magnitud dels 

recursos, monetària, etc.- i una perspectiva qualitativa -a on es van aplicar-. 

 

En conclusió, aplicarem aquest mètode comparatiu entre el què havia de ser segons la 

normativa i el que fou en la realitat: a les exigències de la pròpia llei, en primer lloc, desglossant 

cadascun dels objectius que apareixen citats en la llei; per altra banda, el que van destinar les 
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diverses CCAA -segons les seves competències- a les diverses partides, en comparació amb 

Catalunya; i, per últim, la comparació diacrònica quant a l’evolució d’aplicació de fons als 

diversos objectius de la llei. 

 

L’anàlisi, però, no pot ser simple, perquè la implantació és gradual o progressiva, i perquè 

s’hauran de tenir en compte els diversos factors que hi intervenen:  

els factors del SE com professorat; les necessitats derivades de la llei -que no apareixen 

citades directament-, com inversions, serveis (transport i menjador), i que alhora són fruit de la 

demanda social; i els factors d’entorn -és a dir, dels canvis en la realitat-, que influiran en 

l’evolució de l’aplicació de la llei, i fins i tot en el plantejament d’un canvi de llei d’educació. 

 

4.2 Metodologia d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
 

Cal establir les exigències econòmiques concretes de la pròpia llei i avaluar el seu compliment 

a Catalunya. 

 

Aquestes es recullen sota l’anàlisi dels objectius de la Llei, i el grau d’acompliment que el 

govern de Catalunya ha fet d’aquest objectius. Com es vol demostrar, en un cas encarint i 

provisionalitzant el sistema; en l’altre prioritzant els objectius del govern de la CA per sobre 

d’altres. L’anàlisi es fa conjuntament seguint els objectius que es marquen al capítol d’hipòtesi i 

objectius. 

 

Els objectius de la LOGSE passaven per la renovació curricular2, l’adaptació i modernització 

dels centres3, dotació de recursos als centres4, recolzament als serveis d’orientació5, millora de 

la formació inicial i permanent del professorat6, l’aplicació de mesures per a compensar 

desigualtats7 i més inspecció8, entre d’altres. 

 

Per tal d’establir una sistemàtica d’anàlisi dels objectius de la llei, i d’acord amb la hipòtesi 

establerta en la qual es referia que en els seus termes d’aplicació la llei és tan vaga i àmplia 

que cada CA ha pogut desenvolupar o no la gran majoria dels objectius, segons les 

circumstàncies i decisions de cada CA a Catalunya hi ha hagut dificultats per a la implantació i 

aplicació de la LOGSE. Metodològicament classifiquem els objectius que persegueix la LOGSE 

en: 
 

Objectius definits, que són objectius determinats, d’obligat compliment, concrets i precisos, i 

que les CCAA haurien d’haver completat -com a molt tard-, segons el calendari d’aplicació 

                                                
2 LOGSE: Preàmbul. 
3 LOGSE: Preàmbul. 
4 LOGSE: Disposició Addicional Tercera 1, Disposició Addicional Setena. 
5 LOGSE: Disposició Addicional Tretzena 2. 
6 LOGSE: art. 56, 1-ss. 
7 S’hi dedica tot el Títol V de la Llei. 
8 LOGSE: art. 55, f. 
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establert: a) Obligatorietat fins els 16 anys, b) canvi d’estructuració d’ensenyaments, c) ràtios 

grups, d) equiparació despesa educativa amb Europa, que quedarà fora de la tesi, ja que es 

refereix a l’àmbit de l’estat espanyol i la tesi es centra en Catalunya i com a referent les 

actuacions de les CCAA. 

 
Objectius indefinits (la gran majoria), són objectius indeterminats i de compliment no obligatori 

que permeten graus de desenvolupament molt diferenciats. D’acord amb la redacció de la llei, 

són inconcrets i difusos, els quals cada CA amb competències transferides ha desenvolupat en 

determinat grau, en funció de les decisions dels seus governs: a) formació del professorat, b) 

reforç educatiu, c) millora de la qualitat de l’ensenyament, d) l’educació serà permanent, e) a 

l’ESO formació bàsica de caràcter professional, f) programes de garantia social, g) accions i 

mesures de caràcter compensatori (lluita contra la desigualtat), h) tractament integrador de 

l’educació especial, i) satisfer la demanda escolar en l’educació infantil, j) adaptacions dels 

actuals centres. 

 

Pel que fa als objectius indefinits, l’afirmació que la llei és tan vaga i àmplia en els seus 

termes d’aplicació que cada CA els ha pogut desenvolupar o no segons les pròpies 

circumstàncies i les decisions dels seus Governs -concretades en l’execució dels 

pressupostos9-, aquesta part de la hipòtesi es situa en la conjuntura que cada Govern 

autonòmic ha prioritzat els seus objectius pel que fa al SE. 

 

“Los Poderes públicos establecerán las necesidades educativas derivadas de la 
aplicación de la reforma, de manera que se dé satisfacción a la demanda social, con la 
participación de los sectores afectados.”10  

 

Exigències de la llei com la que estableix que l’administració pública ha de satisfer la demanda 

social, comporten que prèviament s’hagi especificat a què fa referència el concepte de 

‘demanda social’ i quines conseqüències comporta (p.ex., creació de nous centres, noves 

places escolars, finançament de l’escola -pública-privada-, transport escolar, llibres de text, 

menjador escolar, horari lectiu, etc.). 

 

4.3 Estructuració metodològica de l’anàlisi de l’aplicació de la LOGSE 

 

• En relació al SE 

• L’evolució dels recursos en termes d’origen i aplicació de fons. 

• Altres Comunitats Autònomes 

 

 

 

                                                
9 Les estratègies de govern queden reflectides en les estructures de govern i en els pressupostos executats. Aquesta 
idea es desenvoluparà més àmpliament en els apartats destinats a l’anàlisi. 
10 LOGSE, Disposició addicional Tercera  2. 
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4.3.1 Sistema Educatiu 

 

4.3.1.1 Distinció i problemes metodològics entorn a la classificació dels nivells en el nou 
sistema educatiu  

 

La investigació que portem a terme en aquest treball es centra en les qüestions de tipus 

econòmic del període d’implantació i aplicació del nou SE LOGSE11 en els ensenyaments 

reglats que fan referència als estudis obligatoris, tenint en compte en tant que els afecten, els 

estudis Pre-Obligatoris (Educació Infantil) i Post-Obligatoris de secundària que es duen a terme 

depenent de les Conselleries d’Ensenyament12 i Ministeri d’Educació. Queden fora d’aquesta 

investigació les qüestions econòmiques que fan referència als ensenyaments superiors.  

Referent a la Formació Professional, que en algunes administracions depèn de l’àrea de Treball 

(tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal o local), es tindrà en compte en tant en quant 

correspon a un tram parcialment coincident en quant edats (14-16 anys) amb els estudis que 

són objecte de substitució i especialment amb el nou tram obligatori. Aquest fet dificulta la 

comparativa. Efectivament, el fet que un pressupost pogués estar dividit entre diferents 

departaments d’un mateix govern, comporta la dificultat de homogeneïtzar les dades. El fet que 

la Generalitat no classifiqués directament la despesa pública per programes educatius, sinó per 

direccions generals i naturalesa de despesa serà un altre factor de dificultat d’anàlisi a tenir en 

compte. L’assignació de la despesa als diferents programes educatius o nivells no deixa de ser 

una reagrupació de despeses a partir dels grups de comptes i subgrups en què s’han 

comptabilitzat les diferents despeses i inversions. Les dades estatals sí que es classifiquen per 

programes, i, per tant, són les que utilitzarem per fer la comparació amb d’altres CCAA.  

 

Com ja s’ha dit, aquesta tesi pretén centrar-se específicament en el tram educatiu obligatori 

dels 6 als 16 anys que defineix la LOGSE, utilitzant la mateixa divisió de les etapes obligatòries 

que contempla la llei: primària de 6 a 12 anys i secundària de 12 a 16 anys. La tesi analitza 

l’esforç públic de despesa i inversió realitzat en el període d’implantació de la LOGSE 

especialment en aquest etapa. Per tant, l’esforç econòmic realitzat per les famílies queda fora 

de l’objecte d’aquesta tesi. 

 

a. Ensenyaments en règim general 

 

Hi ha problemes metodològics de classificar per edats i no diferenciar nivells educatius.  

 

                                                
11 “1. El sistema educativo comprenderá enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial. 2. Las 
enseñanzas de régimen general se ordenarán de la siguiente forma: a) Educación infantil. b) Educación primaria. c) 
Educación secundaria, que comprenderá la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional 
de grado medio. d) Formación profesional de grado superior. e) Educación universitaria. 3. Son enseñanzas de régimen 
especial las siguientes: a) Las enseñanzas artísticas. b) Las enseñanzas de idiomas”. LOGSE, Artículo 3. 
12 Conselleria d’Educació des de desembre de 2004. 
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Ja el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo de 1989 en recull alguns, referents a 

la població total per tal de calcular el grau d’escolarització, i diu que aquesta població total es 

defineix amb estimacions realitzades a partir del cens de 1981, per la qual cosa les dades no 

sempre són exactes. Quant a la població escolaritzada, les dades acadèmiques són 

proporcionades pels més de 20.000 centres, i per tant poden contenir errors. Hi ha altres 
factors de distorsió com la població immigrant, etc., que fan que s’obtinguin dades 

d’escolarització superiors al 100%13. NO revisarem les sèries històriques, encara que en alguna 

ocasió es pugui citar alguna errada. 

 

Pel que fa a la població escolaritzada -l’alumnat- classificat segons trams d’edat, existeix el 

problema dels repetidors i dels que avancen curs. El problema de la comptabilització del 

alumnat que canvia de centre docent i de l’alumnat que s’incorpora al centre tard -

incorporacions tardanes-. 

Entenem que les distorsions són assumibles des del punt de vista d’aquesta tesi. La referència 

utilitzada ha estat l’estadística oficial de la Generalitat i del MEC per nivells educatius, i quan 

s’han elaborat dades pròpies per edats, s’han comptabilitzat tots els alumnes d’un determinat 

nivell en la edat de començament -en situacions normals- de dit nivell. Per exemple els 

alumnes de 12 anys estaran formats pels de 1er d’ESO i 7è d’EGB,  independentment de l’edat 

física. Els alumnes de més de 18 anys no poden cursar els ensenyaments de règim general en 

els centres educatius objecte d’aquesta tesi. Ja s’ha dit que l’escola d’adults queda fora de 

l’anàlisi. 

Per a una millor classificació, a efectes d’aquesta tesi, dividirem els ensenyaments en tres 

grans grups: Ensenyaments pre-obligatoris -abans de 6 anys-, Ensenyaments obligatoris -de 6 

a 16 anys- i Ensenyaments post-obligatoris -de 16 anys endavant-.  

L’Educació Especial no modifica la classificació de règim general i especial14: 

Els ensenyaments pre-obligatoris (Educació Infantil) són voluntaris. 

 

El segment de 0 a 6 anys s’agrupa en l’etapa d’Educació Infantil. Del curs 1980-81 al curs 

1990-91, la educació infantil inclou l’etapa de Llar d’infants (2 i 3 anys) i de Parvulari (4-5 anys), 

a partir del curs 1991-92 l’estadística oficial de la Generalitat utilitzada engloba els cursos 

corresponents al actual Educació Infantil (0 a 5 anys)15. 

                                                
13 Cfr. Cap. II pàgina 25 del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. Editat pel MEC. 
14 “El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 
especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con 
carácter general para todos los alumnos.[…] La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se 
iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y 
favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos, y las Administraciones educativas competentes garantizarán su 
escolarización.” LOGSE, Artículo 36, 1; Artículo 37, 2. 
15 “La educación infantil tendrá carácter voluntario. Las administraciones públicas garantizarán la existencia de un 
número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite.” LOGSE, Artículo 7, 2. 
“La educación infantil, que comprenderá hasta los seis años de edad, contribuirá al desarrollo físico, intelectual, 
afectivo, social y moral de los niños. Los centros docentes de educación infantil cooperarán estrechamente con los 
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Alhora, l’educació infantil es subdivideix en llar d’infants (0-3 anys) i educació infantil (3-6 anys). 

Les guarderies laborals i d’altres fora del SE no seran considerades en aquesta tesi. 

El caràcter voluntari d’aquest tram educatiu determinaria que el deixem fora de l’objecte 

específic d’anàlisi, però es plantegen algunes qüestions: 

• Pel que fa a Catalunya, deixar fora el tram no obligatori de 3 a 6 anys genera alguns 

problemes, ja que el grau d’escolarització en aquesta etapa -Educació Infantil- està 

molt proper al 100% -a partir del curs 94-95 s’arriba a aquesta taxa d’escolarització-; 

• El problema metodològic que es planteja en aquesta etapa, pel que fa concretament a 

Educació Infantil, és que el professorat es pot compartir amb la Primària i, de fet, els 

mestres polivalents es van incrementant al llarg de la implantació de la LOGSE; per 

tant, en els informes, estadístiques i dades oficials, no es desagreguen els mestres 

d’Infantil i Primària, i això cada any varia en funció dels grups. En l’anàlisi, 

s’especificarà en cada cas a quin segment de mestres es refereixen les dades que 

utilitzarem. 

Pel que fa als ensenyaments obligatoris16, 

Dins d’aquesta etapa d’educació obligatòria, es distingeix entre l’etapa de Primària (de 6 a 12 

anys)17, i l’etapa de Secundària obligatòria (de 12 a 16 anys)18. 

 

Un dels problemes metodològics que es planteja en aquest punt és el fet que moltes de les 

estadístiques i documentació oficial al respecte recullen com a concepte global Educació 

Infantil i Primària, és a dir, sense desagregar l’etapa pre-obligatòria de la pròpiament obligatòria 

-com s’acaba d’indicar-. Això obligarà a apuntar en cada anàlisi -i segons les fonts consultades- 

si ens referim a l’etapa obligatòria (si les dades han pogut ser desagregades), o bé les dades 

pertanyen al global d’EI+PRI=EPRI19. Aquesta classificació té la seva raó de ser en la 

constitució de les escoles públiques on s’imparteix la Primària -els CEIPS20-, que inclouen 

també quasi sempre l’etapa pre-obligatòria. Per tant, a l’hora d’elaborar i presentar 

                                                                                                                                          
padres o tutores a fin de tener en cuenta la responsabilidad fundamental de éstos en dicha etapa educativa.” LOGSE, 
Artículo 7, 1. 
16 “1. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica. La enseñanza 
básica comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis años de edad y extendiéndose hasta los dieciséis. 
2. La enseñanza básica será obligatoria y gratuita.” 
17 Té com a objectiu “proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los 
elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo 
aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio” LOGSE, Artículo 12. 
18 Planteja com a finalitat “transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación para la vida activa o para acceder a la formación 
profesional específica de grado medio o al bachillerato. […] La educación secundaria obligatoria constará de dos ciclos, 
de dos cursos cada uno, y se impartirá por áreas de conocimiento. 
[…] En la fijación de las enseñanzas mínimas del segundo ciclo, especialmente en el último curso, podrá establecerse 
la optatividad de alguna de estas áreas, así como su organización en materias.” LOGSE, Artículo 18; Artículo 20, 1 i 3. 
19 A partir d’aquí, EI= Educació Infantil, que comprèn de 3 a 5 anys; i PRI= Educació Primària de 6 a 11 anys. EPRI= EI 
+ PRI. (Hi ha llocs de la tesi que EI s’entén de 0 a 6 anys -s’indicarà oportunament-). 
20 Centres d’Educació Infantil i Primària . 
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pressupostos, dades d’alumnes, unitats i professors, s’estableix en molts casos la base sobre 

el tipus de centre. 

 

Pel que fa a l’educació secundària passa el mateix: en molts casos, i pel fet que l’institut acull 

tant els estudis secundaris obligatoris com els post-obligatoris, les estadístiques i fonts 

consultades engloben ambdues etapes, tant pel que fa a alumnes, pel que fa a docents (que en 

alguns casos comparteixen la docència entre el segon cicle d’ESO i el Batxillerat -secundària 

post-obligatòria-), i pel que fa a despeses de centre. En la mesura del que ha estat possible, 

s’han desagregat les dades, i en cada anàlisi es consideren aquestes qüestions en la 

presentació o en el comentari de les dades. 

 

Per últim, els ensenyaments post-obligatoris inclouen el batxillerat i els cicles formatius.  

El batxillerat (16 i 17 anys) comprèn dos cursos acadèmics. La tesi es centra específicament en 

el tram de l’educació obligatòria en el període de la implantació de la LOGSE. Per a algunes 

qüestions, ens referirem als ensenyaments quasi-obligatoris (3 a 6 anys) i als post-obligatoris 

(16 a 18 anys). Per això deixem anotat que el SE català inclou molt majoritàriament els 

estudiants de l’etapa quasi-obligatòria dins els centres de primària -tal com ja s’ha dit- i els 

alumnes de l’etapa post-obligatòria dins els centres d’ensenyament secundari. El problema 

metodològic que es planteja en aquesta etapa post-obligatòria -com s’ha indicat en l’epígraf 

anterior- pel que fa concretament als Batxillerats, és que el professorat és compartit amb l’ESO 

en la majoria de casos21; per tant, en alguns dels informes, estadístiques i dades oficials no 

desagreguen els professors equivalents d’ESO o Batxillerat, i parlen de professors de 

Secundària, i això cada any varia en funció dels grups i desdoblaments d’optatives. En l’anàlisi 

s’especificarà, en cada cas, a quin segment de professorat es refereixen les dades que 

utilitzem.  

En canvi, en el cas dels CFGM (Cicles formatius de grau mitjà -16-17 anys-) el professorat 

provinent era específic. Però el professorat de FP que no es va poder recol·locar va passar a 

formar part de la plantilla de professors d’ESO i Batxillerat. Totes aquestes qüestions es 

tractaran més àmpliament en l’epígraf de l’anàlisi que parla de professorat. 

En les diferents fonts consultades, per referir-se a un mateix tram d’edat, es parla -per a l’etapa 

pre-obligatòria-, indistintament de 0-5 anys i de 0-6; el mateix passa en l’etapa obligatòria de 

primària, de 6-11 anys, que és la mateixa que de 6-12; en l’ESO es parla de 12-15 anys, així 

com també de 12-16; i pel que fa a l’etapa post-obligatòria, en les fonts consultades apareix 

tant de 16-17 anys com 16-18. La raó està en la diferència d’establir l’etapa des de l’edat d’inici 

de l’alumnat en el primer curs fins a l’edat d’inici en l’últim curs de l’etapa, o bé prendre com a 

edat final la que l’alumnat té en acabar dita etapa. Per tant, utilitzarem indistintament una o 

                                                
21 Passa el mateix a alguns docents de 7è i 8è EGB i el primer cicle d’ESO durant el període de coexistència 
d’ambdues. 
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altra. S’ha de tenir en compte, però, que quan es cita només una edat -per ex., 10 anys- es 

refereix al curs (setembre - juny) on l’alumnat té dita edat fins a 31 de desembre del període 

(s’incorporen els repetidors i avançats). Les estadístiques oficials, quan es refereixen a una 

edat, la citen en aquest sentit: P-0, P-1, P-2...; 6 anys – 1er PRIM, 7 anys – 2on PRIM...; etc.  

b. Ensenyaments en règim especial 

Aquest apartat comprèn els ensenyaments artístics: música, dansa, art dramàtic i arts i oficis 

artístics i els ensenyaments d’idiomes, que queden fora de l’objecte d’aquesta tesi. 

4.3.1.2 Classificació de l’estructura de centres d’ensenyament segons tipologia i titular 

Quant a la titularitat del centre, distingirem entre sector públic, configurat per centres de 

titularitat pública, i centres de titularitat privada, ja que aquesta titularitat és determinant a l’hora 

de rebre fons públics. La majoria de centres privats reben subvencions i imparteixen 

ensenyaments de 6 a 16 anys. 

 
a. Centres públics de Catalunya: tipologia i titularitat 

 

A la finalització de la LOGSE, l’escola pública agrupa els alumnes majoritàriament en dos tipus 

de centre educatiu: Tipus CEIP -Centre d’educació infantil i primària- (3 a 12 anys) i els Tipus 

IES -Institut d’estudis Secundària- (12 a 18 anys). És per aquest motiu que pel que fa a 

Catalunya incorporarem també alguna referència a aquests trams d’edat d’ensenyament no 

obligatori, tant d’infantil (3-6 anys) pel que fa als CEIPS, com de Batxillerats i Cicles formatius 

de grau mitjà (16-18 anys) pel que fa als IES. 

 

Pel que fa als centres d’ensenyament públics, cal diferenciar els de titularitat municipal dels de 

titularitat autonòmica. Aquesta diferenciació afectarà bàsicament -i de manera limitada- a 

Infantil i Primària. Cal diferenciar els centres de titularitat autonòmica dels de titularitat estatal i 

que, pel que fa a Catalunya, afectava bàsicament als Centres d’ensenyament del Ministerio de 

Defensa.  

 

b. Centres privats de Catalunya. Tipologia i titularitat 

 

Dins dels centres d’ensenyament privat, caldrà diferenciar, sempre que sigui possible, els 

privats sostinguts amb fons públics -privats concertats o subvencionats- dels privats no 

concertats ni subvencionats. 

Generalment aquest tipus de centre presenta una estructura de centres integrats, i, per tant, no 

hi ha canvi de centre en els canvis d’etapa (inclou tots els nivells educatius). 
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4.3.1.3 Anàlisi del SE 

El primer que es farà és una anàlisi del Sistema Educatiu a Catalunya en el període 

d’implantació de la LOGSE d’acord amb el calendari d’aplicació. S’analitzarà l’evolució dels 

alumnes, centres, grups i professorat. 

 

Com objectiu principal s’haurà de determinar algunes de les causes que expliquin la variació de 

les necessitats de recursos del SE estudiant algunes variables del SE que han incidit directa o 

indirectament en la despesa pública (1). Concretament, la demanda -alumnes-, el model de 

centres, el professorat i el grup com unitat d’anàlisi del SE que s’abordarà en el capítol d’anàlisi 

d’aplicació de la LOGSE en l’apartat referent al Sistema Educatiu. La metodologia més 

específica i concreta utilitzada es desenvoluparà simultàniament dins l’apartat del Sistema 

Educatiu i el d’Anàlisi.  

 

Per respondre a l’objectiu referent a en quina mesura aquestes variables han afectat en la 

implantació de la llei (2) es farà una anàlisi diacrònica de com es va donant compliment o no a 

aquestes exigències al llarg del temps fins a la implantació definitiva de la LOGSE. Per tant, 

aquest apartat s’analitzarà en funció del calendari d’aplicació de la llei. També a partir 

d’aquests objectius de la llei, es farà una anàlisi sincrònica en un moment intermedi de la 

implantació per veure com estava l’aplicació de la llei en referència a les altres CCAA. 

 

Metodològicament entenem que l’anàlisi de la despesa del SE no es pot analitzar en ella 

mateixa, sinó en relació a les variables del SE. Del SE se’n deriva una despesa. Però també el 

SE està condicionat per la despesa que s’hi apliqui: és bidireccional.  

Què és primer: definir els objectius del SE (ratis, etc), o saber de quin pressupost es disposa? 

En alguns casos es podrà opinar que es defineixen els objectius en funció del pressupost de 

què es disposa i, si hi ha una variació de disponibilitat pressupostària, es redefineixen els 

objectius; en d’altres casos, es podrà opinar que és en funció dels objectius com es defineixen 

els pressupostos, i que els objectius es modifiquen en funció dels recursos disponibles.  

També cal considerar que entre els objectius dels diferents Departaments de la pròpia 

Generalitat s’havia de trobar un equilibri. Els objectius del Departament d’Ensenyament -en 

situació d’expansió- estaran contraposats al Departament d’Economia i Finances -limitació de 

la despesa i endeutament- al llarg de -com a mínim- tot el període d’aplicació de la LOGSE.  

En aquesta tesi considerem que el pressupost executat hauria d’haver reflectit l’aplicació dels 

objectius de la LOGSE per al SE: el govern autonòmic corresponent hauria d’haver incrementat 

o redefinit el pressupost en funció d’aquests objectius i -com ja s’ha dit-, les seves actuacions 

en aquesta matèria. 

  



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 

 63 

Des de l’anàlisi aïllat de l’evolució de la despesa educativa no es pot qualificar el SE. La 

despesa en educació no pot ser per ella mateixa indicador de qualitat de l’educació. La 

despesa educativa s’ha de analitzar en relació al sistema educatiu. És per això que ens ha 

semblat convenient introduir aquest apartat referit al SE. Entenem que elements d’anàlisi com 

despesa/alumne, sou/professor, etc. no són prou vàlids com a indicadors de qualitat 

d’ensenyament, si no partim del SE concret que s’analitza. De tota manera, sostenim que el 

problema no són ni els indicadors ni els ratis, sinó la interpretació que d’ells se’n fa. Tal com ja 

s’ha apuntat abans, en el capítol d’anàlisi es farà la selecció d’alguns indicadors, i en algun cas, 

es farà esment a determinades males interpretacions que es fan de vegades, molt esteses i 

comunament acceptades. Per altra banda, potser calguin nous indicadors que defineixin altres 

elements que manquen en el sistema d’indicadors com podrien ser els centres/km2, aules/km2 o 

els alumnes/km2. Sorprenentment, aquests indicadors de densitat no apareixen enlloc de la 

bibliografia consultada i, d’alguna manera, creuats amb alguna variable geogràfica (xarxa de 

comunicacions, relleu, etc), podrien ser bons indicadors a l’hora de comparar entre diferents 

sistemes educatius. 

 

 

Calendari General 

 

El calendari general d’aplicació de la llei és el primer que caldrà veure del nou SE. 

El que s’afirma en aquesta Metodologia és que si s’endarrereix el calendari d’aplicació general 

és perquè hi ha dificultats, i si es manté o s’avança és perquè s’han superat les dificultats o 

perquè no hi havia dificultats. Per veure si hi ha retards, s’analitzaran els Reial Decrets 

publicats en aquest període, i a Catalunya les Resolucions emeses en aquest sentit. Si hi ha 

hagut aquests retards, es podrien examinar les dificultats adduïdes analitzant els Preàmbuls 

dels diferents decrets d’ajornament.  

El calendari d’aplicació i els seus retards s’analitzaran per nivells educatius. S’haurà de veure si 

a la CA de Catalunya es va avançar respecte el calendari general, aplicant un calendari propi 

més ambiciós, o bé si, bàsicament, es va acomodar al calendari general de l’estat espanyol. Si 

la resposta és que es va acomodar bàsicament als retards de calendari, la conclusió seria que 

les dificultats de calendari en l’aplicació de la llei eren semblants a la resta de CCAA. Un cop 

determinat aquest aspecte, i tenint en compte els diferents nivells, s’hauran d’analitzar altres 

aspectes del SE. 

 

Anàlisi del SE 

 

Es procedirà a analitzar l’evolució de algunes variables del SE -on queda reflectit si els 

objectius de la Llei esmentats es van complint o no- i en la mesura que sigui possible, 

s’identificaran amb l’evolució de les partides del pressupost executat. S’analitzarà l’evolució de 

ratis com alumnes/grup, grau d’escolarització, etc. 
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Per abordar l’anàlisi del SE utilitzarem la següent divisió: 

 

a. Alumnes 

 

Analitzarem l’evolució de la demanda: alumnes  -també agrupats per nivells-.  

L’evolució demogràfica de l’alumnat és una variable exògena i no controlable directament, que 

determina la pressió potencial sobre els diferents nivells i etapes del SE. Diem pressió potencial 

sobre el SE perquè en el tram d’escolarització no obligatori es pot fomentar la demanda o, al 

contrari, es poden buscar mecanismes alternatius. 

 

S’analitzarà l’evolució de les taxes d’escolarització a Catalunya per a les diferents etapes. 

Efectivament, l’anàlisi de l’evolució del grau d’escolarització serà un indicador molt clar de 

l’esforç realitzat per part dels ofertants per satisfer aquesta demanda.  

 

La següent qüestió serà determinar les condicions en les quals es dóna aquest increment de la 

taxa d’escolarització respecte de la població potencial. Per abordar aquesta qüestió s’analitzarà 

l’evolució de l’oferta, concretada en l’evolució dels centres educatius i dels grups.  

 

b. Centres educatius 

 

Respecte els centres educatius, les condicions en les quals es dóna aquesta escolarització es 

compararan amb les condicions anteriors, bàsicament des del punt de vista de l’alumnat.  

El que volem veure és si millora la qualitat de l’escolarització en relació a la situació anterior. El 

que es podria analitzar és si per atendre aquest increment del grau d’escolarització, s’han 

hagut d’implementar nous espais lluny dels nuclis poblacionals, si s’han habilitat mòduls 

prefabricats i si aquests han estat transitoris o si bé s’han consolidat. La proximitat relativa a 

l’escola serà una variable de qualitat a tenir en compte. El fet de tenir més alumnes que s’han 

de desplaçar seria negatiu, encara que s’ha de veure si hi ha compensacions per a aquests 

alumnes. Obviem l’antiguitat dels centres docents pre-existents, que també podria ser un factor 

de comparació de la qualitat de les instal·lacions, encara que aquest aspecte no es tractarà 

específicament.  

 

c. Unitats escolars 

 

Respecte les unitats escolars o grups, el que s’ha de veure és l’evolució. Analitzarem 

l’evolució dels grups d’acord amb els ratis màxims d’alumnes per grup previstos per la nova llei, 

i si aquests s’han complert o no. L’anàlisi es farà per nivells educatius, i tenint en compte la 
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titularitat del centre. Des del punt de vista d’eficiència econòmica assumim que superar el rati 

d’alumnes per grup permès per la llei és el més eficient; estar al nivell màxim que permet la llei 

és eficient des del punt de vista econòmic i eficient des del punt de vista de la llei; i estar per 

sota del rati permès és eficient des del punt de vista de la llei, però ineficient des del punt de 

vista econòmic. I no considero altres possibles nivells d’eficiència -social, d’equilibri territorial, 

etc.-. L’eficiència econòmica s’estableix en funció dels recursos que s’han d’aplicar per grup en 

funcionament. L’existència d’un grup comporta inexorablement una despesa. En l’apartat 

d’origen de fons, es determinarà a qui correspon assumir-la. En l’apartat d’aplicació de recursos 

s’analitzaran els diferents components d’aquesta despesa.  

 

d. Docents 

 

Des del punt de vista econòmic, l’existència d’un grup d’alumnes genera unes necessitats de 

docents que l’atengui -és la més important de les despeses generades per l’existència d’un 

grup-. L’evolució dels grups determinarà -en part- l’evolució dels docents que es necessiten. Ja 

s’ha dit que la ràtio màxima d’alumnes/grup és un dels factors que influeix en l’evolució del 

número de grups i que el número de grups determina el número de docents que necessita el 

SE. No només serà el número de grups el que determinarà el número de docents que es 

necessiten: també les hores lectives que realitza el docent en la seva jornada laboral influeixen 

en el número de docents necessaris per al funcionament correcte del SE. S’haurà de veure si 

aquestes hores es mantenen o varien en la implantació de la LOGSE. Les singularitats dels 

alumnes de Necessitats Educatives Especials (NEE) poden determinar l’existència d’altres 

grups, ja sigui d’una manera transitòria -un període del curs escolar- o bé parcial -unes hores-. 

Els professors de reforç atenen aquestes necessitats i els centres de recursos pedagògics 

també. Aquestes excepcions i d’altres s’analitzaran en l’apartat que fa referència al professorat 

dins l’anàlisi del SE. Es pot considerar que els professors de reforç queden diluïts en la ràtio del 

cost de la unitat. 

 

Una vegada analitzats els punts del SE descrits anteriorment, es procedirà a realitzar una 

anàlisi econòmica. Aquesta anàlisi es dividirà en: determinar l’origen i aplicació dels fons 

d’acord amb el SE analitzat, anàlisi de la despesa a Catalunya, i anàlisi comparativa amb altres 

CCAA per nivells. 
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4.3.2 Demandes de finançament addicional, Origen i Aplicació de Fons 
 

El primer que cal analitzar referent a la suficiència de recursos disponibles per al SE és si 

l’aportació de recursos fou l’adequada.  

 

4.3.2.1 Demanda de finançament addicional 

 

Per veure si hi havia demanda de recursos per al SE i de quina magnitud es tractava, 

analitzarem alguns dels estudis econòmics realitzats per agents implicats en el procés educatiu 

que considerem oportuns per al desenvolupament d’aquesta tesi: el Govern d’Espanya -tant del 

PSOE com del PP-, algun sindicat (CCOO), els dos partits polítics majoritaris a l’estat espanyol 

-PSOE i PP-, amb alguna referència a la premsa estatal i autonòmica. Es podria analitzar per 

què i per a què es demanava un finançament addicional per part de partits, sindicats i altres 

col·lectius. En aquesta tesi, pararem atenció a per a què es demanava un finançament 

addicional, però el perquè el deixem de banda. 

 

Un cop analitzada aquesta demanda de recursos, s’analitzà el finançament del SE a Catalunya 

en tres vessants per tal de veure si aquest recursos eren suficients i si realment es van aportar 

els recursos. 

 

4.3.2.2 Finançament Públic del Sistema Educatiu 

 

En primer lloc s’haurà de veure si els recursos per finançar el SE provinents de l’Estat Espanyol 

cap a Catalunya eren suficients. S’haurà d’analitzar el finançament del SE català, dins el 

context del sistema de finançament autonòmic establert a la LOFCA, tot i tenint en compte que 

el període estudiat coincideix amb l’època de traspassos de competències educatives a la 

major part de CCAA, així com també coincideix amb el canvi en la naturalesa del tipus de 

transferència d’alguna partida finalista des de l’origen (l’Estat), -concerts- que passa a ser una 

partida no finalista o indiferenciada. Aquest fet té conseqüències pel que fa a la distribució dels 

recursos per part dels diferents governs autonòmics entre els diferents departaments i la 

distribució d’aquest tipus de recursos passa a estar en funció de les prioritats de govern de 

cada CA; per tant, en segon terme caldrà veure si els recursos destinats pel Govern de la 

Generalitat a Ensenyament eren suficients, i també caldrà veure, en tercer lloc, si els recursos 

aplicats pel Departament d’Ensenyament a les diferents necessitats eren eficients. Aquest punt 

l’analitzarem en l’apartat de aplicació de fons  i sempre en relació al SE, tal com ja s’ha dit.  

 
4.3.3 Anàlisi de la Despesa a Catalunya  
 
Caldrà analitzar si l’aplicació dels recursos existents fou l’adequada, sigui en el nivell de 

distribució dels fons (subjecte, la Generalitat), sigui en el nivell de la concreció en els 

pressupostos (subjecte, el govern de la Generalitat en el Departament d’Ensenyament). 
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Per a l’anàlisi de les actuacions econòmiques derivades de l’aplicació de la Llei, es classificaran 

i agruparan les partides -tal com ja s’ha apuntat- en Personal, Formació del Professorat, 

Despeses de funcionament, Serveis Escolars, Concerts, Convenis Corporacions Locals, Obres 

i Equipaments Escolars, referits a l’execució del Pressupost i l’endeutament contret en el cas 

de les Obres i Equipaments Escolars. 

 

4.3.3.1 Pressupostos: estructura i limitacions per a l’anàlisi 

 

Dels conceptes principals que configuren les partides pressupostàries públiques del 

Departament d’Ensenyament, els agruparem seguint en gran part els capítols pressupostaris. 

L’agrupació de partides pressupostàries a Catalunya no és la mateixa que fan servir el MEC i 

les CCAA. 

 

Considero que l’estructura pressupostària del MEC i de cada Conselleria d’Ensenyament de les 

CCAA amb competències plenes en el SE no és més que el reflex de l’estructura organitzativa 

del Departament. De fet, totes les CCAA organitzen el Departament d’Ensenyament en les 

diferents Direccions Generals. Aquestes Direccions Generals es poden organitzar per nivells 

educatius -infantil, primària, secundària, formació professional- o, com a Catalunya, on els 

pressupostos s’han vingut assignant i organitzant segons la naturalesa de despesa: Personal a 

la Direcció General de RRHH, Centres Docents i Equipaments escolars a la Direcció General 

de Centres docents, a la Direcció General de Promoció Educativa s’han assignat Transport i 

Menjador, etc. Els concerts educatius han anat passant de DG de Centres Docents a la DG de 

RRHH per al pagament delegat, segons el què es prioritzava -el pagament delegat o la 

transferència econòmica-. La dificultat d’anàlisi de l’aplicació en els diferents nivells i la dificultat 

d’anàlisi comparativa de pressupostos entre CCAA rau en aquest fet. 

 

També tindrem en compte l’estudi Despesa i finançament de les escoles de l’agrupació escolar 

Catalana 1998 de la Universitat de VIC, AEC octubre de 2000 (pàg.10 a 15). 

 

El fet que s’haguessin aplicat recursos addicionals a unes determinades partides referents al 

tram pre-obligatori suposaria que es va produir una atenció a aquest tram no obligatori -per 

donar compliment als objectius indefinits de la LOGSE, o simplement per atendre una part de la 

demanda real-. El que s’haurà de veure és si aquesta atenció va ser preferent respecte als 

ensenyaments obligatoris. El fet que s’apliquessin més recursos, amb més alumnes de 0-6 en 

el Sistema Educatiu, podria significar que hi havia més atenció a l’alumnat d’aquest tram d’edat 

per la necessària atenció a la demanda social, o per circumstàncies que només apuntaríem 

però no entraríem a demostrar.  
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Si es van aplicar més recursos al tram de 3-6 anys, es podria arribar a entendre des del punt de 

vista educatiu. Si, en canvi, l’aplicació majoritària de recursos addicionals es va produir en el 

tram 0-3 anys, la conclusió quedarà més dins el camp del benestar social que en el camp de la 

formació de l’alumnat. Si això hagués estat així, ens obligaria a replantejar l’esforç realitzat en 

el camp educatiu.  

 

En conseqüència, caldrà aprofundir en què va passar amb el tram obligatori (que inclou 

l’objecte material de la nostra recerca) i el post-obligatori, com a element col·lateral. 

Si -com afirmem en la hipòtesi, la inèrcia fou la tònica en el tram obligatori (Primària, ESO) i el 

post-obligatori (BTX)- per analitzar les possibles inèrcies pressupostàries utilitzarem els 

pressupostos executats en comparació amb un any de referència previ a la llei, 1990, tal com ja 

s’ha dit anteriorment. Si no hi ha referències prèvies, s’utilitzaran altres referències que es 

concretaran en cada cas. De tota manera, donat que el Departament es reestructura a finals de 

1992 i que els pressupostos executats des del 1990 fins el 1992 reflecteixen també la despesa 

en universitats, s’utilitzarà també el exercici pressupostari 1993 de referent. 

 

Un altre element necessari en l’anàlisi del període que ens ocupa, i atenent al perceptor del 

servei en el tram de 12 a 16 anys, cal fer esment a la FP, i com va afectar el canvi 

d’estructuració dels ensenyaments a aquesta etapa formativa, que, per altra banda, la Llei 

contemplava com a eina fonamental del nou SE: es va produir una reducció considerable de 

l’alumnat de la FP comparativament amb el nou tram post-obligatori (Cicles Formatius de Grau 

Mitjà i Grau Superior: CFGM i CFGS). 

 

4.3.3.2 Període pressupostari 

 

El període pressupostari establert en les administracions públiques és el que correspon a anys 

naturals d’1 de gener a 31 de desembre. El període escolar va de l’1 de setembre al 30 de juny. 

Dins el calendari escolar, l’inici de curs i la finalització del curs depenen de cada Comunitat 

Autònoma. En qualsevol cas, el període pressupostari natural per a Ensenyament seria d’1 de 

setembre a 31 d’agost. Aquest fet suposa una dificultat addicional en l’anàlisi de la implantació 

de la LOGSE, ja que més d’una tercera part de l’increment de despesa -si és que n’hi ha- d’un 

curs acadèmic s’executa de setembre a desembre i es liquida en el pressupost n, mentre que la 

resta de la despesa d’un curs acadèmic s’executa de gener a agost i es liquida en el 

pressupost n+1. Aquesta disfunció es manté durant tota la tesi i s’ha de tenir en compte en 

l’anàlisi. La solució donada a efectes de comparació amb unitats, alumnes i professors és 

considerar 1/3 d’un any i 2/3 d’un altre; per exemple, per veure la despesa mitjana d’Educació 

Infantil i Primària per alumne per a l’any 2000, s’agafarà la despesa total d’aquest nivell i es 

dividirà per (2/3 d’alumnes del curs 99/00 + 1/3 d’alumnes del curs 00/01). 
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4.3.3.3 Estructura pressupostària de despesa en centres públics 

 

Professorat (Capítol I)  

 

En aquest capítol ens interessarà diferenciar el personal docent del no docent. La seguretat 

social la considerarem a banda. On les xifres estaran agregades, per no disposar de dades 

desagregades, així ho farem constar. Pot ser interessant extrapolar les xifres d’acord amb les 

dotacions de personal docent i per nivells educatius. Ens centrarem específicament en la 

situació i la reconversió del professorat necessària per adaptar-se a la nova estructuració dels 

ensenyaments. En aquest apartat, s’haurà de veure si hi va haver un augment de despeses de 

professorat i si va ser per un increment de professorat o un increment de sous. S’analitzarà la 

partida de nòmines de Personal públic. 

 

Formació de professorat (Capítols I i II) i despeses de funcionament (Capítol II) 

 

La formació del professorat l’analitzarem des de la situació prèvia. No analitzarem els 

continguts de la formació. Ens limitem a analitzar la variació de despesa el relació al número de 

docents. Si la despesa no augmenta, la conclusió serà que no ha variat l’atenció a la formació 

del professorat o com a mínim que no hi ha hagut una priorització d’aquesta despesa. 

 

Les despeses de funcionament fan referència al funcionament ordinari del centre docent. Una 

part de aquests recursos no provenen del pressupost autonòmic, sinó del municipal i també 

d’altres Departaments. Conté conceptes com neteja, reprografia, llum, telèfon, calefacció, etc. 

 

Serveis escolars (Capítol II i Capítol IV) 

 

Transport i menjador: és una partida que des de la implantació de la LOGSE ha anat creixent 

progressivament, i la gestió de la qual s’ha anat transferint als Consells Comarcals. Fa 

referència a una normativa que preveu el pagament d’aquest servei a tots els alumnes que 

visquin en un municipi que no disposi de centre per al nivell obligatori corresponent22. 

 

Obres i equipaments escolars (Capítol VI i Capítol VII) 

 

Passant a les altres dues causes de les dificultats que ha tingut Catalunya per implantar i 

aplicar la LOGSE, afirmem a la hipòtesi que algunes decisions portades a terme pel govern de 

la Generalitat per donar compliment als objectius definits de la Llei, van provisionalitzar i encarir 

el SE, concretament pel que fa al model de xarxa de centres docents escollit en el Sistema 

públic -que no tenia previst un finançament addicional per adaptar els existents, ni per 

                                                
22 Cfr, art. 65 LOGSE. 
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construir-ne de nous-. El fet que existís un MAPA ESCOLAR de construccions -planificació- pot 

matisar certament la hipòtesi de treball. Per corroborar la hipòtesi o negar-la s’analitzaran els 

imports de les inversions realitzades en aquest període, així com la qualitat dels nous espais 

educatius. El fet de l’existència d’edificis prefabricats (barracons) s’haurà de quantificar. El 

sistema de finançament de les inversions s’haurà de veure si es modifica o no. La novetat de 

que sigui l’empresa d’infraestructures pública GISA qui a partir d’un determinat moment passi a 

contractar les obres -no té límit d’endeutament fins 2002- corroboraria, en part, el fet que hi 

havia problemes en el finançament de la llei. El fet que alguna CA com Galícia ho apliqués tot 

seguit mostraria les dificultats generalitzades en aquest aspecte. 

 

4.3.3.4 Pressupostos públics per als centres privats de Catalunya 

 

Concerts educatius (Capítol IV i Capítol VII) 

 

També s’haurà de veure l’augment d’import aplicat a concerts educatius en la implementació 

de la reforma. Un increment de concerts significa una redistribució de la renda. El rati 

alumnes/aula de l’escola concertada donarà el grau d’eficiència en comparació amb l’escola 

pública. La despesa per alumne efectuada per la Generalitat en l’escola concertada en 

comparació amb la despesa per alumne efectuada per la Generalitat en l’escola pública 

determinarà l’esforç públic en posar a disposició dels alumnes les diferents places. Pel que fa a 

aquest esforç públic, es demostrarà que és molt inferior en les places concertades que en les 

places públiques. S’analitzarà per tal de veure’n les causes. 

 

4.3.3.5 Periodificacions d’inversions, diferiment de la despesa i anys pressupostaris 
electorals 

 

També s’han de tenir en compte per a l’anàlisi les diferents actuacions d’Economia i Finances, 

en la presentació de les dades, fruit de les limitacions pressupostàries i de les exigències 

tècniques i electorals: les periodificacions, les incorporacions pressupostàries d’anys anteriors, 

la construcció de mecanismes addicionals de finançament d’inversions i mobiliari (GISA), la 

gestió del dèficit i compliment dels límits d’endeutament. 

 

Per abordar l’objectiu referit a que en el cas concret de Catalunya, analitzarem quines foren les 

prioritats pressupostàries del govern pel que fa a la implementació de la nova llei (5), utilitzarem 

els pressupostos executats en comparació amb un any de referència 1990 segons les dades de 

què es disposin -exercici pressupostari immediatament anterior a l’any d’inici de l’aplicació de la 

LOGSE-. 

 

En la mesura que es disposi de dades, es tindran en compte les variables reals del SE -

alumnes, grups, professors- i el detall de la materialització de les partides en relació a les 
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variables reals a nivell del SE Català. S’utilitzarà la mateixa metodologia en la comparació amb 

la resta de CCAA. 

 

De l’aplicació de fons al SE descrit, s’analitza l’esforç públic de despesa i inversió realitzat per 

l’Administració Autonòmica de Catalunya. Per tant, l’esforç econòmic realitzat per 

l’Administració Local, per les Entitats no Governamentals i per les famílies queda fora de 

l’objecte d’aquesta tesi. També queda fora de l’objecte d’aquesta tesi l’esforç realitzat per 

l’Administració de l’Estat directament, mentre no s’hagi produït la transferència.  

 

Per tant, i pel que fa als recursos APLICATS a l’ensenyament en el període d’implementació de 

la llei (ordinaris o addicionals), el primer que caldrà veure serà de quina magnitud es tractava, i 

si les polítiques educatives estaven limitades pels recursos existents en el Departament 

d’Ensenyament i els recursos de què potencialment disposava l’Administració Autonòmica. 

 

La Llei estableix un sistema educatiu que canvia en alguns aspectes respecte els anteriors, i, 

evidentment, això exigeix uns recursos concrets, en alguns casos nous, i en d’altres, diferents: 

en tot cas, el que sí hi ha és una variació en els recursos, fruit de la variació en els objectius 

concrets de la reforma pel que fa al canvi d’estructura. Paral·lelament, hi pot haver variacions 

de necessitats de recursos del SE que incideixen en la despesa -conjuntura social i política-, 

però que no es derivin de l’aplicació de la LOGSE. A la Llei es parla de dotació de “recursos 

econòmics”. Però un recurs econòmic no necessàriament ha d’implicar una transacció 

monetària: un canvi d’ús en un edifici, un canvi d’ús de les hores dels professors de FP, per ex., 

són recursos econòmics, però no afegeixen despesa. 

 

Metodològicament, per tant, assumeixo que en els pressupostos executats queden reflectides, 

d’alguna manera, les estratègies reals que s’han portat a terme, mentre que, en el pressupost 

inicial, despesa i d’endeutament, el que queda reflectida és l’estratègia del que es diu que es 

farà (en els pressupostos públics, la pseudo-estratègia), que sempre es refereix a uns 

objectius. Podem parlar d’objectius mediàtics en el cas de pressupost inicial de despesa i 

endeutament de l’administració pública, i de realitats o actuacions en el cas de pressupost 

liquidat de despesa i nivell d’endeutament.  

Per tant, en els pressupostos de endeutament i despesa executats es podran observar els 

objectius que realment s’han desenvolupat. Una inèrcia en el pressupost executat de despesa 

o endeutament d’una partida al llarg del temps indicaria que no s’han incrementat 

quantitativament els recursos aplicats, i per tant, del fet que no hi hagi hagut un esforç 

suplementari es pot concloure que no s’ha produït una variació de l’atenció sobre un determinat 

objectiu. 

  

Com apareix concretat en la hipòtesi, s’incidirà en aquesta relació entre els objectius de la llei i 

el pressupost de despesa liquidat o relació amb l’endeutament contret, especialment en les 
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partides que -directa o indirectament- afecten l’alumnat de 6 a 16 anys. En la mesura que sigui 

possible, es posaran en relació els objectius de la llei descrits anteriorment amb les diferents 

partides del pressupost de despesa liquidada o endeutament. En cada cas, s’indicarà si es 

tracta d’una relació directa o d’una estimació.  

 

Hi ha una dificultat metodològica que apuntem referent a que la despesa liquidada no 

coincideix amb el cost real anual. El mecanisme de despesa incorporada distorsiona aquesta 

realitat. Els pagaments diferits no figuren en el pressupost liquidat i s’incorporen en l’exercici 

següent. La partida més gran afectada per aquest diferiment referit al Departament 

d’Ensenyament és la partida de la Seguretat Social. Assumim que la despesa liquidada equival 

al cost real per un exercici, ja que es pot assumir que cada any es produeix una distorsió 

similar. 

 

La font utilitzada per a les dades referides a les despeses liquidades d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya serà les elaborades per la Intervenció General. Per tant els comptes 

que s’utilitzaran habitualment seran les liquidacions intervingudes dels diferents pressupostos 

executats de cada exercici, el que mereix la màxima garantia de les xifres. La font principal de 

dades referides a les despeses liquidades d’educació de la Generalitat de Catalunya per 

comparar amb les altres CCAA serà les dades provinents del MEC. Aquesta precisió té la seva 

importància, ja que es podran observar, en determinats exercicis pressupostaris, diferències 

entre les xifres provinents de la Intervenció General i les provinents del MEC. Aquestes 

diferències s’expliquen perquè -entre d’altres motius- es refereixen a la despesa liquidada 

consolidada i en el conjunt de l’estat s’incorpora l’escola d’adults i la formació ocupacional, que 

a Catalunya es liquiden per altres seccions pressupostàries23. A més, el MEC presenta la 

Despesa liquidada per nivells educatius -estadístic- i per tant, quan tractem de aquest tipus de 

nivells, també utilitzarem per a Catalunya xifres del MEC. De tota manera, al comparar les 

Comunitats aplicant un mateix criteri (el del MEC) el problema de les diferències queda limitat. 

Per si algú vol esbrinar-hi, probablement la majoria de les estadístiques no recull les 

modificacions efectuades per la intervenció general. L’estat de tramitació administrativa en què 

es pot trobar qualsevol contractació/despesa de l’administració és, bàsicament: fase A, 

Autoritzart (aprovat); fase D, disposicions (crèdit disposat); O, obligacions reconegudes 

(ordenat el pagament); i P, en fase de Pagament (Fase AD- Fase OP). De les liquidacions de la 

Intervenció General, els Crèdits definitius intervinguts estan formats per les Obligacions 

Reconegudes i els Romanents anul·lats. A efectes de despesa liquidada, s’agafa com a xifra 

les obligacions reconegudes. Els Romanents anul·lats s’obvien, encara que formen part dels 

crèdits definitius. Els diferiments de despesa van creixent. Es podria haver anat a aquest nivell 

de concreció, però s’ha optat per assumir que la despesa equiparable al pressupost liquidat de 

cada exercici es a nivell d’obligacions reconegudes. Per què? A nivell estadístic és la xifra que 

s’utilitza per a cada partida. A nivell d’Intervenció General, és una dada pública. Es pot 

                                                
23 Escola d’adults, Benestar Social i  Formació Ocupacional, Treball. 
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comentar que els romanents anul·lats van creixent. Passen d’una xifra de 2.465 MPTA l’exercici 

1993 a 21.448 MPTA l’exercici 1996 per passar a 10.664 MPTA a l’any 1997 (any que entra en 

funcionament un altre mecanisme financer per abordar les obres d’ensenyament -GISA-). L’any 

2001 els romanents anul·lats són 6.173 MPTA i el 2002 els romanents anul·lats són 15.905 

MPTA (any en que es tira enrere tot el mecanisme financer d’endeutament de GISA creant un 

cens enfitèutic per edificis d’Ensenyament). 

 

Les actuacions econòmiques realitzades en el SE durant el període de la implantació i  

l’aplicació de la llei, es valoraran quantitativament, a partir dels pressupostos executats -en la 

majoria de casos- per determinar el grau de compliment d’alguns dels objectius, i es procedirà 

a comparar algunes actuacions de algunes CCAA en relació a la CA de Catalunya per a alguns 

dels objectius de la Llei. 

 

Donat que les dades econòmiques d’aquest període son quasi totes en pessetes, respectarem 

aquesta moneda en els anys en què està vigent, per tal d’evitar dualitats bibliogràfiques o de 

referències24. De tota manera, si alguna bibliografia està en euros, la convertirem en pessetes. 

Per tant, respectarem les dades bibliogràfiques en la moneda que vinguin donades. En el cas 

de referències europees, aquestes es traduiran a Euros. Cal remarcar la dificultat que això 

suposa, ja que el valor de canvi de l’euro25 en els anys noranta va fluctuar, tot i que amb un 

altre nom. La mitjana de cotització de la pesseta respecte l’euro fluctua. L’any 1996 va ser de 

160,7 ptas/Ecu; el 1997 165,9 ptas/Ecu i l’any 1998 167,2 ptas/Ecu. 

 
4.3.4 Anàlisi Comparativa 
 

Per abordar el 6è objectiu de comparar com han actuat les diferents CCAA i els problemes que 

s’han plantejat(5), es procedirà a la classificació dels diferents problemes econòmics que 

sorgeixen amb l’aplicació de la LOGSE i la comparació de l’aplicació de la Llei entre les 

diferents CCAA. Aquestes qüestions s’analitzaran, d’acord amb els objectius definits, en un 

d’aquests dos àmbits d’anàlisi -una anàlisi específica per a Catalunya en l’eix de la diacronia, i 

subordinada a aquest, una anàlisi comparativa en el cas de les CCAA-. 

 

En les dades que s’han elaborat referides a les CCAA que no tenien transferides les 

competències educatives a l’any 1990, s’han mantingut agregades dins el que constituïa el 

territori gestionat pel MEC en aquella data. S’ha fet així per tal d’evitar distorsions a l’hora de 

comparar dades al llarg del període d’aplicació de la LOGSE. Per exemple, a la Comunitat 

Balear, les transferències comencen a produir-se l’any 1998, però en l’anàlisi figuraran 

agregades per a tot el període d’anàlisi dins el territori MEC, i així successivament amb la resta 

de CCAA que no tenien les transferències el 1990.  

                                                
24 1 Euro = 166,386 ptas 1 de gener de 1999. 
25 S’anomena ECU mentre cotitza en relació a les monedes que la composen, i Euro a partir de l’1 de gener de 1999, 
quan ja no té cotització respecte les monedes que la integren. 
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La classificació de la despesa no és homogènia a totes les Comunitats ni a tots els estats de la 

Unió Europea. Aquí apuntem un problema metodològic a efectes de comparació econòmica. 

Per exemple, si un estat té gratuïts els llibres de text, el menjador i el transport escolar, es 

comptabilitzen com a despesa en educació, i això sense entrar en profunditat en altres 

qüestions similars. 

 

 

4.4 Plantejament de problemes 

 

En aquest apartat s’encadenen problemes en funció dels objectius d’aquesta tesi, esquema 

que serà la base de l’estructura del capítol 5.  

 

Caldrà, en primer lloc, analitzar el SE educatiu a Catalunya en el període d’implantació de la 

LOGSE, indicant algunes de les dificultats, com foren el calendari d’aplicació a Catalunya en 

comparació amb la resta de CCAA, i l’anàlisi de les variables del SE triades en aquesta tesi: 

alumnes (demanda), centres educatius (oferta), unitats escolars i professorat. 

La qüestió intermèdia és veure si en un moment específic de la implantació (Curs 96-97) les 

CCAA seguien la implantació amb la mateixa velocitat; i si no anaven al mateix ritme, en quin 

grau d’implantació es trobaven26. Per abordar aquesta qüestió s’analitzarà el calendari 

d’aplicació. Si es comprova que es va retardar el calendari d’aplicació, caldrà veure si va tenir 

relació amb el fet que algunes CCAA no haguessin pogut seguir el ritme d’implantació, o si 

precisament la manca de finançament addicional hauria alentit l’aplicació de la reforma. Això 

ens condueix cap a qüestions noves, com si el fet d’avançar la reforma es pot entendre com a 

sinònim de millora de la qualitat educativa; o si del grau d’aplicació anticipada de la Llei a 

Catalunya es pot concloure que Catalunya disposa d’un model propi d’aplicació de la Llei, 

elements de reflexió que poden servir de base a d’altres investigacions. 

 

Pel que fa a l’origen dels fons del SE, s’han de tenir en compte diverses qüestions: 

 

La LOGSE va ser aprovada sense una llei d’acompanyament de finançament. La primera 

qüestió serà determinar les dificultats que ha suposat la manca d’una llei de finançament 

addicional per ser aplicada especialment a Catalunya, i la magnitud dels recursos necessaris 

per a la implementació de la LOGSE.  

Tothom coincideix, en diferents moments en el temps, que sí es necessitava un finançament 

addicional27, i que mancava una llei complementària de finançament específica per a l’aplicació 

de la LOGSE. Aquesta qüestió quedarà quantificada a partir del Libro Blanco de 1989 previ a la 

LOGSE, i dels estudis realitzats pel PSOE, el sindicat CCOO, el Libro Blanco del MEC del 

                                                
26 Correspon a l’apartat 5.4 del capítol d’Anàlisi. 
27 Correspon a l’apartat 5.2 del capítol d’Anàlisi. 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 

 75 

govern del PP, en els quals es plantegen diverses xifres, així com múltiples articles i 

reivindicacions aparegudes en els mitjans de comunicació. 

 

Per abordar la qüestió de qui havia d’aportar els recursos sembla que caldria analitzar la llei de 

finançament de les CCAA, fent especial èmfasi en la LOFCA, però s’ha de tenir en compte que 

aquesta llei no és l’objecte propi d’aquesta tesi, i per tant, només s’hi incorporaran aquells 

elements rellevants en quant afecten l’ensenyament, però en cap cas s’entrarà a analitzar a 

fons altres aspectes de dita llei de finançament.  

 

Pel que fa a l’anàlisi de l’aplicació de fons al SE català en el període estudiat, s’haurà de 

determinar si concretament per aplicar la llei a Catalunya la manca de recursos addicionals va 

dificultar l’aplicació. Per determinar aquesta qüestió28 caldrà observar l’evolució de l’increment 

de despesa en l’estructura educativa de Catalunya pel que fa a l’oferta d’unitats per als 

ensenyaments obligatoris i la seva evolució en els anys d’implantació, i l’evolució de l’alumnat -

elements que s’han descrit en el primer gran apartat, destinat a definir i analitzar les variables 

principals del SE-. 

Si hi ha una variació significativa en el nombre d’unitats o grups quedarà demostrat, per 

aquesta via, que efectivament es necessitaven més professors, més aules, i per tant, més 

recursos. 

Els objectes d’anàlisi específics per determinar les causes de l’increment de grups per a la 

implantació de la llei són: l’obligatorietat fins els 16 anys, la variació d’hores lectives 

(desdoblaments, crèdits variables, supressió o incorporació d’assignatures, variacions d’hores 

lectives per a assignatures existents, etc.) i la disminució de la ràtio d’alumnes per grup. Hi ha 

algun factor complementari a analitzar aliè a la llei, que és si aquesta variació de grups és 

conseqüència de l’increment d’alumnat provinent de la immigració o de la migració interna 

generalitzada a tot el territori català o localitzada a municipis concrets, així com l’estratègia 

d’acolliment de les incorporacions tardanes. 

 

Si no hi ha un increment significatiu d’unitats, s’haurà de veure la causa: si és per una 

disminució de la població escolar; o bé si és perquè hi ha més alumnes per grup, i no s’està 

donant compliment a la ràtio màxima per grup prevista a la llei, i, per tant, no s’estaven aportant 

els recursos que es necessitaven. 

 

També caldrà analitzar si hi ha més aules29 noves en funcionament, com a conseqüència de les 

aules necessàries per acollir un possible increment de grups per les causes descrites. S’hauran 

d’analitzar també aquelles aules que entren en funcionament i no tenen la seva 

correspondència en un increment de grups30: una reassignació de l’adscripció de l’alumnat dels 

                                                
28 Correspon a l’apartat 5.5 del capítol d’Anàlisi. 
29 Aula fa referència a espai físic. Per exemple, noves aules de tecnologia, plàstica, informàtica, idiomes, 
psicomotricitat, desdoblaments, reforç, d’acollida, etc. 
30 Correspon a l’apartat 5.5 del capítol d’Anàlisi. 
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antics 7è i 8è de PRI en els centre d’EGB (a partir de la llei, CEP) als nous 1er i 2n d’ESO als 

IES; la creació de nous centres educatius que incrementen l’oferta en alguna població on abans 

només hi havia centre d’EGB i, per tant, una possible infrautilització de les aules. També caldrà 

analitzar les aules sobreres als antics centres d’EGB a d’altres poblacions que no tindran IES. 

Caldrà veure si la separació dels centres de Primària i Secundària era una exigència de la llei o 

una decisió de l’administració educativa catalana, i les conseqüències que té en el territori i en 

l’equilibri territorial. 

 

Una qüestió consecutiva a aquesta darrera, serà a on es van aplicar els recursos [addicionals] 

en el SE a Catalunya: realitzarem l’anàlisi de la despesa en ensenyament durant els anys de 

l’aplicació de la LOGSE. S’haurà de veure si la despesa creix per damunt de l’IPC o per sota31.  

Després, analitzarem agrupades les partides del pressupost per veure quines són les que 

experimenten un creixement més gran i perquè. 

 

Referent a la qüestió de si aquests recursos es van destinar a cobrir les necessitats de la Llei, 

la manera de respondre aquesta qüestió serà prendre com a base la variació de despesa de 

les partides agrupades. Aquesta base quedarà interpretada a partir de les variables no 

monetàries que afecten la variació de les partides. [Podria haver passat que s’incrementés el 

benestar del professorat incrementant les retribucions econòmiques o disminuint les 

obligacions horàries, però que això no hagués repercutit directament en la millora del sistema 

educatiu previst en la reforma.] Així podrem concloure quines d’aquestes variacions són fruit de 

les actuacions econòmiques derivades de l’aplicació de la llei, enunciades a l’apartat d’Objectes 

d’anàlisi, i quines no. Evidentment, hi haurà també un espai difús, que s’ha de delimitar. 

 

L’últim gran apartat pretén realitzar una anàlisi comparativa, en l’àmbit de les CCAA, fent una 

referència: 

 

La realitat és que l’any 2002 la LOGSE estava totalment implantada a tota Espanya, i per tant, 

sembla que, si els deures estaven fets, algú havia corregut amb la despesa. Per respondre 

aquest plantejament es realitzarà un recull de les aportacions fetes en les qüestions anteriors i, 

de fet, formarà part de les conclusions. No tindria sentit que una llei estigui totalment 

implantada i concloure que no s’han aportat recursos addicionals per a la seva implementació, 

si és que es necessitaven. Si és així, s’ha de veure si realment estava implantada totalment, i 

els recursos aplicats van ser suficients per concloure-la amb èxit. També caldrà veure si la nova 

llei de qualitat LOCE i la següent -LOE-, venien a ser una fugida endavant pel que fa al fracàs 

de la LOGSE.  

                                                
31 Correspon a l’apartat 5.6 del capítol d’Anàlisi. 
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Sigles utilitzades 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado 
BTX: Batxillerat 
BUP: Batxillerat Unificat Polivalent 
CA/CCAA: Comunitat/s Autònoma/es  
CCOO: Comissions Obreres 
CEE: Centre d’Educació Especial 
CEP: Centre d’Educació Primària 
CEIP: Centre d’Educació Infantil i Primària 
CF: Cicle Formatiu 
CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa 
CINE: Clasificación Internacional Normalizada de Educación 
COU: Curs d’Orientació Universitària 
CTEG: Comissió transferències Estat – Generalitat 
DEE: Despesa Estatal Equivalent 
DG: Direcció General 
DGOE: direcció General d’Ordenació Educativa 
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
EE: Educació Especial 
EGB: Educació General Bàsica 
EI: Educació Infantil 
EPA: Educación de las Personas Adultas 
EPRI: Educació Infantil i Primària  
ESO: Educació Secundària Obligatòria 
Exp.: Experimental 
FP: Formació Professional 
FPI/II: Primer/Segon Cicle de Formació Professional 
GM: Grau Mitjà 
GS: Grau Superior 
h: hores 
IES: Institut d’Educació Secundària 
INBAD: Institut Batxillerat a Distància 
INCE: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
INE: Instituto Nacional de Estadística 
IPC: Índice de Precios al Consumo 
IRPF: Impost Renda Persones Físiques 
LGE: Ley General de Educación 
LO: Ley Orgànica 
LOCE: Ley Orgànica de Calidad de Enseñanza 
LODE: Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación 
LOE: Ley Orgànica de Educación 
LOECE: Ley Orgànica del Estatuto de Centros Escolares 
LOFCA: Ley Orgànica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
LOGSE/LGS: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
LOPEG: Ley Orgànica de Participación, Evaluación y Gobierno de centros docentes 
MEC: Ministerio de Educación y Ciencia/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
MPTA/Mpta.: Milions de Pessetes 
NEE: Necessitats Educatives Especials 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
P1/P2/P3/P4/P5: Preescolar, més any 
PEF: Pla Econòmic Financer 
PGS: Programes de Garantia Social 
PIB: Producto Interior Bruto 
PIE: Participació en els Ingressos de l’Estat 
PP: Partido Popular 
PRI: Primària 
PSOE: Partido Socialista Obrero Espanyol 
PTT: Pla de Transició al Treball 
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R: Ràtio 
RA/M: Reforma, Ampliació / Millora 
RD: Real Decreto 
RRHH: Relacions Humanes 
SE: Sistema Educatiu 
SEDEC: Servei Educatiu d’Ensenyament del Català 
SES: Secció d’Ensenyament Secundari 
set: setmana 
TAE: Tallers d’Adpatació Escolar 
UAM: Universidad Autónoma de Madrid 
UCD: Unión de Centro Democrático 
UE: Unió Europea 
ZER: Zona Escolarització Rural 
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5. ANÀLISI DE L’APLICACIÓ DE LA LOGSE A CATALUNYA 
 
En aquest capítol s’analitzarà l’aplicació de la LOGSE. L’estructura d’aquest capítol contempla, 

en primer lloc, una visió de l’evolució del SISTEMA EDUCATIU referida a Catalunya. El primer 

que s’analitza del SE és el ritme d’implantació que es segueix a Catalunya i es compara amb el 

ritme que s’ha seguit a les altres CCAA. Després s’estructura l’anàlisi del SE en Alumnat 

(Demanda), Unitats (Aules), Centres Docents i Professorat, per completar amb alguna qüestió 

complementària. 

 

En segon lloc s’estructura l’apartat corresponent a l’ORIGEN i APLICACIÓ de FONS. En aquest 

apartat corresponent als recursos del SE, el primer que es fa és constatar les demandes de 

finançament per al SE i per a l’aplicació de la Llei. Un cop constatades les demandes de 

finançament per al SE i descrita la seva fonamentació, entrem a analitzar el Sistema de 

Finançament de l’educació a Catalunya des del punt de vista de l’origen dels fons i de la 

suficiència de recursos, fent especial incidència en els fons estatals i autonòmics i analitzar 

com va estar l’actuació de la Generalitat amb aquests fons disponibles respecte el SE. Un cop 

vista la suficiència de recursos disponibles i els recursos aplicats per la Generalitat al SE, es 

passa a analitzar com va estar l’actuació del Departament d’Ensenyament durant aquest 

període. En concret s’han agrupat en grans partides de despesa, tal com ja s’havia indicat a la 

metodologia: Personal, Formació del Professorat, Despeses de funcionament, Serveis 

escolars, Concerts, Convenis amb corporacions locals i Obres i equipaments escolars.  

Per acabar el capítol, en el darrer apartat es procedeix a realitzar una ANÀLISI COMPARATIVA 

de la despesa amb les altres CCAA, afegint alguna referència a Europa. 

 

En aquest apartat introductori del capítol s’ha elaborat un marc general de referència des del 

punt de vista dels canvis d’estructuració dels estudis que comporta la nova llei LOGSE per tal 

de facilitar-ne el seguiment. 

 
Per fer la descripció dels nivells educatius, ho farem a partir d’un article elaborat per dos 

professors de la Universitat Autònoma de Madrid1 i publicat a la revista Cuadernos de 

Pedagogía, nº 210, gener de 1993:  
 

“Una descripción por niveles del sistema educativo español en estos momentos reviste 
una gran complejidad, dado que se está iniciando en España un largo proceso de 
reforma educativa. Durante diez años, el sistema derivado de la LGE de 1970 irá 
siendo sustituido progresivamente por el sistema establecido por la LOGSE de 1990, lo 
que dará lugar a una estrecha convivencia entre ambos a lo largo de este período.  
La LGE concibió un sistema educativo compuesto por cuatro niveles: la Educación 
Preescolar, la Enseñanza General Básica, el Bachillerato y la Educación Universitaria. 
Quedaba excluido como nivel educativo la Formación Profesional. […] 
La LOGSE, por su parte, contempla un sistema educativo integrado por Enseñanzas de 
régimen general y Enseñanzas de régimen especial. Entre las primeras, se encuentran: 
la Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria (Educación 

                                                
1 Inmaculada Egido Gálvez / Carlos Hernández Blasi (Professor Titular de Psicologia Aplicada de la UAM). 
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Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional especifica de grado 
medio), la Formación Profesional específica de grado superior y la Educación 
Universitaria. Entre las segundas, se hallan las Enseñanzas Artísticas (con las 
secciones de Música y Danza, Arte Dramático, y Artes Plásticas y Diseño) y la 
Enseñanza de Idiomas. Finalmente, también se recoge la Educación de las Personas 
Adultas (EPA)”  
 

QUADRE 1: Nivells educatius i equivalències dels plans d’estudis que s’extingeixen amb 
els establerts per la LOGSE. (R.D. 986/1991 de 14 de juny, BOE 

Equivalències pels Cursos d’Educació General Bàsica, Batxillerat Unificat Polivalent, Curs 
d‘Orientació Universitària i Formació Professional )  

Sistema anterior (1970) Edat Sistema nou (1990)

Educació Preescolar 4-6 3-6 Educació Infantil

1r EGB 6 1r Primària Cicle

2n EGB 7 2n Primària Inicial

3r EGB 8 3r Primària Cicle

4t EGB 9 4t Primària Mitjà

5è EGB 10 5è Primària Cicle

6è EGB 11 6è Primària Superior

7è EGB 12 1r ESO Primer

8è EGB 13 2n ESO Cicle

1r BUP 1r FP 1 14 3r ESO Segon

2n BUP 2n FP 1 15 4t ESO Cicle

3r BUP 1r FP 2 16 1r Batxillerat Cicles Formatius Grau Mitjà

COU 2n FP 2 17 2n Batxillerat Cicles Formatius Grau Mitjà

3r FP 2 18 Cicles Formatius Grau Superior (*)

Cfr.  MEC.  

A nivell purament indicatiu, establim les equivalències dels estudis que es van realitzar en 

l’etapa experimental i dels estudis artístics corresponents als ensenyaments de règim especial. 
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Equivalències dels Ensenyaments Experimentals  

SISTEMA EXPERIMENTAL SISTEMA NOU 

1er Curs del primer cicle experimental de 
reforma de “las enseñanzas medias” 

3er d’Educació Secundària Obligatòria 

2on Curs del primer cicle experimental de 
reforma de “las enseñanzas medias” 

4rt d’Educació Secundària Obligatòria 
i títol Graduat en Educació Secundària 

1er curs d’una modalitat de Batxillerat 
experimental 

1er Batxillerat 

2on curs d’una modalitat de Batxillerat 
experimental 

2on de Batxillerat i títol de Batxiller 

Mòdul professional de nivell 2 Títol de Graduat en Educació 
Secundària 

Mòdul professional de nivell 3 Cicle Formatiu de Grau Superior 

 
Equivalències dels cursos del pla de Música 

  

PLA ESTABLERT PEL DECRET 
2618/1966, DE 10 DE SETEMBRE 

NOVA ORDENACIÓ 

1er curs de Solfeig i Teoria de la Música 1er de Grau Elemental 

Grau elemental de les Especialitats de deu 
anys 

Grau Elemental i 1er curs de Grau Mitjà 

Grau elemental de les Especialitats de vuit 
anys 

Grau Elemental i primer cicle de Grau 
Mitjà 

Grau elemental de les especialitats de 
Acordió i Percussió 

Grau Elemental i primer cicle de Grau 
Mitjà 

Grau Mitjà de totes les especialitats que, 
segons el Decret 2618/1966, capaciten per 
a l’obtenció del títol de Professor 

 
Els tres cicles de Grau Mitjà 

Equivalències dels cursos del pla de Dansa  

SISTEMA ANTERIOR SISTEMA NOU 

1er, 2on, 3er, 4rt y 5è de Dança 
Espanyola 

Grau Elemental i els tres cicles de Grau Mitjà 

1er, 2on, 3er, 4rt, 5è, 6è i 7è de 
Ballet Clàssic 

Grau Elemental i els tres cicles de Grau Mitjà 
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Equivalències dels cursos del pla d’Art Dramàtic 

SISTEMA ANTERIOR SISTEMA NOU 

1er, 2on i 3er d’Art Dramàtic 1er, 2on i 3er d’Interpretació 

 

Equivalències dels cursos d’Arts Aplicades i Oficis Artístics  

SISTEMA ANTERIOR SISTEMA NOU 

1er i 2on comuns pla 63 o 1er comuns 
experimentals 

3er d’Educació Secundària Obligatòria 

3er comuns pla 63 o 2on comuns 
experimentals 

4rt d’Educació Secundària Obligatòria i 
títol de Graduat en Educació 
Secundària 

2on especialitat o Títol de Graduat en Arts 
Aplicades i Oficis Artístics 

1er de Batxillerat 

 
Els altres estudis  de règim especial corresponents a l’ensenyament d’idiomes i l’escola d’adults 

no les hem referenciat ja que queden molt lluny de l’objecte d’aquesta tesi. 

 

Un cop establertes les equivalències dels plans d’estudi, es procedeix a l’anàlisi que s’ha 

establert per a aquest capítol. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. SISTEMA EDUCATIU
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5.1. Sistema Educatiu a Catalunya en el període d’implantació de la LOGSE i 

algunes dificultats d’aplicació 
 

Ens estendrem en aquest apartat, ja que considerem bàsic situar i analitzar d’acord amb la 

hipòtesi i els objectius plantejats el SE, perquè és el fonament de l’anàlisi al qual fa referència 

aquesta investigació. 

 
5.1.1. Calendari general, calendari de Catalunya 

 

La primera proposta oficial consensuada de calendari d’aplicació de la LOGSE es recull en el 

Libro Blanco para la Reforma Educativa, de 1989. Aquest calendari preveia acabar la reforma 

en un termini de 8 anys (set cursos acadèmics: de 1991-92 a 1997-98), tenint en compte que 

els dos primers s’havien de destinar a desenvolupar la normativa. Es donava un termini màxim 

de 10 anys.  

 

“Si importa la prudencia y un diseño correcto del proceso de implantación para 
asegurar la eficacia de la reforma, más importante aún es la colaboración y 
participación en el mismo de todos los sectores sociales, especialmente de los 
profesores”.1 

 
El que més sorprèn d’aquest calendari és que, tot i que durant el primer any immediatament 

després del desenvolupament normatiu estava programada la implantació dels nous mòduls 

professionals o cicles formatius2, aquesta programació de calendari per a aquests estudis va 

ser totalment modificada, passant a ser els darrers estudis a implementar-se a la majoria de les 

CCAA3, la qual cosa comportà no poques dificultats de diferents dimensions. Una d’elles, que 

enunciem però que ultrapassa els objectius d’aquesta tesi, és que el mercat laboral va patir de 

cop i volta una davallada de persones preparades en el primer nivell (desapareix el 1er Cicle de 

l’antiga FP (14-16 anys), que és substituït pel 3er i 4rt d’ESO). D’aquí se’n deriven altres 

possibles conseqüències que no analitzem en profunditat.  

 

La previsió del Libro Blanco de 1989 era implementar tant els Cicles Formatius de Grau Mitjà 

(16-17 anys) com els Cicles Formatius de Grau Superior4 (18-21 anys) durant el curs 91-925. A 

                                                
1 Cap. XIX 9. pag. 274 Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989.  
2 Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. Calendari per implantar els Cicles Formatius: curs 91-92 
3 Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero (BOE del 17 de febrer) i el Real Decreto 1112/1999, de 25 de junio (BOE de 
8 de julio).Generalització dels CFGM el curs 99-00 acabant la implantació el curs 00-01 i la generalització dels CFGS el 
curs 00-01 acabant la implantació el curs 02-03. 
4 S’abreuja Cicles Formatius de Grau Mitjà= CFGM, i Cicles Formatius de Grau Superior= CFGS, Formació 
Professional= FP, Primer cicle de FP= FPI, i Segon cicle de FP= FPII. 
5 “Una acción específica en la Formación Profesional permitirá que la renovación de la actualmente existente se 
produzca en menos plazos que los contemplados en el conjunto de la reforma”. Pròleg del Ministre Solana del Libro 
Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
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Catalunya, la implantació definitiva no es va produir fins el curs 2001-026, deu anys després del 

previst inicialment. 

 

Algunes dificultats referents a la Formació Professional venen pel propi canvi de sistema: el 

retard en el calendari d’aplicació comportarà un retard en la formació de tot un contingent de 

treballadors de nivell bàsic de qualificació professional.  

Tal com s’ha dit, els 1er i 2n cursos de l’antiga FPI seran substituïts pel 3er i 4rt de la nova 

ESO. En aquests cursos de FP, amb les mancances i dèficits que es vulgui7, els estudiants 

aprenien un ofici, i als setze anys podien entrar al mercat laboral amb certs coneixements. A 

més, havien pogut fer pràctiques8 -al menys així estava previst- a les empreses. Aquesta via 

queda estroncada. L’any 1995 acabaven el Primer Grau de FP 79.238 alumnes i l’any 1999 -

darrer any- van acabar 3.910 alumnes. No hi ha alumnes que acabin els estudis als setze anys 

amb certes habilitats i coneixements de sectors productius concrets, llevat dels que provenen 

dels Programes de Garantia Social (PGS). Els PGS els realitzen alumnes amb fracàs escolar a 

l’ESO. El Curs 98-99 hi havia inscrits 4.302 alumnes.9 La davallada, per tant, fou d’uns 70.000 

treballadors potencials de setze anys, que podien formar part de les plantilles amb un primer 

ofici, perquè només acaben estudis de formació professional durant aquell curs uns 8.000 

alumnes de setze anys10. A aquesta dada hi contribueix especialment la davallada demogràfica 

que pateixen Espanya i Catalunya en aquest període en aquest tram d’edat. 

 
Pel que fa al calendari d’implantació de la Primària de 1er a 6è -com també a la implantació de 

l’etapa d’Educació Infantil de 3 a 5 anys, que acabava segons el Llibre Blanc el curs 92-93-, no 

presentava especial dificultat. De fet, ni les pròpies estadístiques oficials diferencien els 

alumnes dels dos sistemes educatius, i ho consideren com una evolució normal de l’alumnat. 

A Catalunya, sorprenentment, aquesta etapa acaba per implantar-se definitivament el curs 95-

96, amb un calendari IGUAL que el que proposava el MEC. Es pot qualificar de sorprenent, 

perquè en el primer Decret de Calendari establert a Catalunya, s’afirma el següent: 

  

“La situació de l’ensenyament a Catalunya, el grau d’escolarització, i el nivell de qualitat 
assolits, i les demandes socio-culturals i econòmiques del país permeten establir un 
calendari propi d’aplicació de la nova ordenació del Sistema educatiu a Catalunya”11.  

 

                                                
6 El Curs 00-01 restaven 1.491 estudiants de 3er Curs de FP de Segon Grau (1.101 en centres públics i 390 en centres 
privats). El curs 01-02 la FP estava totalment extingida. Font: Subdirecció General d’Estudis i Organització. Servei 
d’Estadística i Documentació. 
7 “La FP no se recoge en la LGE como nivel educativo, pero es parte sustantiva del sistema” Cap. II 2. pàg. 23 del Libro 
Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
8 Cfr. Tesi Doctoral J.F. Mària ESADE 29 de setembre de 2003. 
9 Programes de Garantia Social= PGS. Font: Direcció General de Promoció Educativa. 
10 El curs 86-87 751.955 alumnes de FP a Espanya (7,80% del SE Español) El Libro Blanco para la Reforma del 
Sistema Educativo. 1989 diu comentant aquestes xifres “[…] Estos datos indican que a pesar del importante aumento 
interanual de alumnos de Formación Profesional, la distribución de la población escolarizada presenta una 
configuración anómala con respecto a lo que se da en los SE de otros paises desarrollados, donde no es tan alto el 
porcentaje de alumnos en las ramas académicas en comparación con el de los matriculados en las ramas de 
Formación Técnico-profesional” Cap. II 9  pàg. 32. 
11 Decret 154/1992 de 20 de Juliol. Preàmbul. 
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És a dir, es va aprovar un avançament de calendari que, de fet, després no es va produir. 

Caldrà esbrinar els motius d’aquests retards sobre l’avançament anunciat, i comparar com van 

actuar les altres CCAA en el moment intermedi, com és el curs 96/97. 

 

La implantació de la Secundària segueix la mateixa tendència. S’aprova un calendari propi a 

Catalunya, que es va modificant successivament, i s’acaben aplicant bàsicament els terminis 

màxims establers pel MEC. Hi ha una excepció: el 1er de Batxillerat s’implanta de manera 

sobtada el curs 98-99. Els alumnes de 2n de BUP de l’anterior sistema passen directament a 

cursar 1er de Batxillerat12 del nou sistema, en lloc de passar a 3er de BUP i després a COU 

com fa la major part de CCAA. És a dir, la gran majoria d’alumnes que no han cursat la 

Secundària Obligatòria passen a cursar el nou Batxillerat de la Secundària Post-Obligatòria, 

sense que desaparegui del tot a la pública el 3er de BUP. 

 
QUADRE 2: Calendari d'implantació de la LOGSE. Curs 98/99 
 

  Calendaris Desapareix Es 
generalitza 

Grau de 
compliment 

  Catalunya 1r BUP 
1r FP-1 3r ESO 100% 

  3r BUP 
1r FP-2 1r Batxillerat 97,59%públ, 

100%priv. 
    
  Espanya 
(RD173/1998) 

1r BUP 
 1r FP-1 3r ESO 100% 

 
Encara que es generalitza el 1er de Batxillerat, la implantació definitiva -en quant a la 

desaparició del 3er de BUP- no es produeix fins el curs següent (encara restaven alguns 

centres), seguint el mateix ritme que a la resta de l’estat, amb l’excepció de la privada, que ja el 

tenia implantat completament el curs anterior. 

 

Aquesta circumstància té importància a l’hora de relativitzar les exigències de la pròpia llei i, a 

més, relativitza també el calendari d’aplicació. Fins i tot permet suposar que era possible la 

implantació de la llei sense recursos addicionals per la simplicitat amb què s’implanta 

avançadament aquest nivell13. Tot això s’haurà de analitzar convenientment, i plantejar si les 

dificultats en l’aplicació venien per voler complir el previst en la llei o per la manera amb què 

s’abordava la implementació, incidint en allò que té repercussions econòmiques en el SE.  

 

                                                
12 El curs 97-98 hi havia 23.958 alumnes de 2n de BUP en el SE Català. El Curs 98-99 passen a 3er de BUP només 
984. La resta s’incorpora bàsicament a 1er. de Batxillerat. Font: Subdirecció General d’Estudis i Organització. Servei 
d’Estadística i Documentació. 
13 El Llibre Blanc de 1989 Cap. XXI diu “La razón principal para comenzar 6º de Primaria reside en la mayor facilidad 
para organizar la enseñanza durante la transición del nuevo Sistema. Durante el curso 91-92 puede mantenerse en los 
centros actuales de EGB tanto en 6º curso de PRI como los cursos de 7º i 8º de EGB. De otra forma, si se comenzara 
en 1º de Secundaria, este curso debería organizarse en un Centro de Secundaria con maestros especialistas, quienes 
al mismo tiempo tendrían que impartir la docencia en  6º y 8º de EGB del sistema antiguo.” 
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La generalització del 3er d’ESO que es va produir a Catalunya el curs 97-98 té unes 

circumstàncies semblants: el 1er de BUP quasi desapareix súbitament14.  

 

El cert és que hi ha modificacions de calendari i, per tant, algun motiu hi hauria. La qüestió 

entorn del calendari d’aplicació de la LOGSE es pot visualitzar en les diferents dates 

establertes pels successius Reial Decrets i els Decrets de la Generalitat. Es pot comprovar la 

variació en els terminis, així com l’última data que s’acompleix.  

 
Normativa Bàsica Calendari Estat15 

Calendari del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
Real Decreto 986/91 de 14 de Juny de 1991 
Real Decreto 535/93 de 12 Abril 1993 
Real Decreto 1487/94 de 1 de Juliol 1994 
RD 173/1998 de 16 de febrer i RD 1112/1999 de 25 de Juny 
 
Normativa Calendari Generalitat 
Decret 154/1992 de 20 de Juliol DOG 1626 de 31 de Juliol de 1992 
Decret 180/1993 de 27 de Juliol de 1993 
Decret 209/1994 de 26 de Juliol DOG 1933 de 12 de Agost de 1994 
 
 

Els Centres privats no concertats tenen 10 anys des de la promulgació de la Llei per arribar al 

compliment de la ràtio màxima permesa per la LOGSE; per a la Primària, 25; per a l’ESO, 30; 

per als BTX, 35.  

 

Calendari Implantació nous ensenyaments Obligatoris 
 

El calendari real aplicat en la implantació dels ensenyaments obligatoris a Catalunya pateix 

retards i s’implanta apurant terminis, tot i haver elaborat un calendari propi per a Catalunya. El 

calendari català sofreix aproximadament les mateixes modificacions que el de l’estat espanyol. 

El curs on l’etapa d’acord amb la nova estructura educativa prevista per la LOGSE està 

implementada completament és: 95-96 per a Primària; 99-00 per a ESO16. 

 
 
El calendari d’aplicació preveia terminis màxims per al compliment de la ràtio màxima d’alumnat 

per grup per a cada nivell. La realitat, tal com es veurà en l’anàlisi dels alumnes/grup, és que -

amb autorització de l’administració educativa de la Generalitat- en determinades unitats de 

col·legis concertats no es va complir el calendari de la Ràtio. Fins i tot el curs 2005-06 aquesta 

ràtio segueix sobrepassada, amb la corresponent autorització de la Generalitat, en 

determinades unitats concertades. No són casos aïllats. 

 
 
                                                
14 Dels 38.239 alumnes que cursen 8è de EGB en centres públics el curs 96-97, només 9.787 alumnes cursen el 97-98 
1er. de BUP, inclosos els repetidors i  6.065 alumnes cursen el 97-98 el 1er. curs de FPI del anterior Sistema Educatiu. 
Font: Subdirecció General d’Estudis i Organització. Servei d’Estadística i Documentació. 
15 Els decrets 986/91, 1487/94 de la normativa de l’estat no van suposar la finalització de cap etapa. 
16  92-93 per a Infantil. 
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QUADRE 3: Resum del Calendari General d'Aplicació de la LOGSE a Catalunya 
 

 S'implanta Desapareix 
   
Curs 92-
93 1r i 2n PRI 1r i 2n EGB 

Curs 93-
94 3r i 4t PRI 3r i 4t EGB 

Curs 94-
95 5è PRI 5è EGB 

Curs 95-
96 6è PRI 6è EGB 

Curs 96-
97 1r ESO 7è EGB 

Curs 97-
98 2n ESO 8è EGB 

Curs 98-
99 3r ESO 1r BUP i 1r FP-I 

Curs 99-
00 4t ESO 2n BUP i 2n FP-I 

Curs 00-
01 1r BTX 3r BUP i 1r FP-II 

(Especialitat) 

Curs 01-
02 2n BTX 

COU, 2n FP-II 
(Especialitat) i 1r FP-II 
(General) 

 
 
Queda, doncs, demostrat que hi va haver diversos ajornaments en el calendari d’aplicació de la 

llei, tant per part de la Generalitat de Catalunya com per part del MEC. 

 

Es podrien agrupar alguns dels retards per causa de: 

1. Problemes de programació i planificació 

2. Resistències al canvi d’alguns agents del SE 

3. Problemes d’eficiència, eficàcia, etc. 

 

Es farà referència als retards de calendari en els diferents apartats posteriors i que en alguns 

casos complementaran l’anàlisi que s’estigui efectuant. 

 

Pel que fa a les resistències al canvi per part del col·lectiu docent, s’hauran de tenir en compte 

en l’apartat de professorat. Es podria diferenciar aquelles resistències provinents de qui veia 

amenaçada la seva feina (els interins), aquelles resistències al canvi dels qui patien mobilitat 

geogràfica, canvis funcionals, o els que perdien l’estatus dins la jerarquia funcionarial 

(catedràtics d’institut, per exemple) -estatus que poden ser per reconeixement, o per sou-.  

 
Per altra banda, les resistències socials dels pares que lluitaven per no haver de desplaçar els 

seus fills a d’altres municipis eren recolzades pels propis municipis -que, en el cas dels pobles 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 89 

petits, perdien la població més jove, i indirectament, tots els serveis que se’n deriven, agreujant 

la problemàtica de desarrelament de la població i desequilibri territorial de pèrdua de serveis 

dels municipis petits enfront dels mitjans i grans-. Aquesta problemàtica es tractarà, pel que fa 

a la quantificació d’afectats, a l’apartat dels serveis de transport i menjador escolars. També 

se’n farà esment quan es tracti el grau d’escolarització dins els municipis i la xarxa de centres 

docents, entre d’altres. La resta de qüestions no serà analitzada en aquesta tesi, perquè 

s’allunyen dels objectius que ens hem proposat. 

 

El tercer grup de possibles causes es desenvolupa al llarg de tota la tesi, responent als 

objectius fixats en el capítol corresponent. 

 

En conclusió, l’últim Calendari límit del Ministeri finalment aplicat per a l’últim tram d’aplicació 

de la LOGSE va ser el Reial Decret 173/1998, de 16 de febrer (BOE del 17) i el Reial Decret 

1112/1999, de 25 de juny (BOE de 8 de juliol), que va ser el que es va aplicar fonamentalment 

a Catalunya. 
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5.1.1.1.  Situació i grau d’avançament 
 
 

Referent al grau d’avançament de l’educació Primària (1er – 6è), ja s’ha vist que no 

representava cap dificultat. Per determinar el grau d’aplicació del nou model pel que fa als 

ensenyaments en els Centres Públics de Catalunya, hem elaborat el següent quadre d’alumnat 

de l’escola pública per a les diferents etapes educatives segons el nou sistema educatiu que 

s’estava cursant.  

QUADRE 4: Alumnes Secundària en els Centres Públics a Catalunya. Períodes des del 
curs 1989-90 al 2003-04 
 
    De 12 a 15 anys       De 16 i més anys    

  ESO   No LGS   Total  
 

%s/total   BTX-CF   No LGS   Total  
 

%s/total  
 Total 89-90        4.581      240.073      244.654          1,9         1.043       94.355        95.398         1,1    
 Total 90-91        7.166      235.591      242.757          3,0         2.081       99.321      101.402         2,1    
 Total 91-92        8.688      229.825      238.513          3,6         3.561      104.441      108.002         3,3    
 Total 92-93      11.937      220.932      232.869          5,1         5.019      109.858      114.877         4,4    
 Total 93-94      15.980      212.097      228.077          7,0         7.310      114.587      121.897         6,0    
 Total 94-95      26.169      193.191      219.360         11,9         9.908      115.139      125.047         7,9    
 Total 95-96      41.030      166.042      207.072         19,8       12.289      112.821      125.110         9,8    
 Total 96-97      95.609       96.764      192.373         49,7       20.558      103.844      124.402       16,5    
 Total 97-98    140.260       35.870      176.130         79,6       33.874       88.001      121.875       27,8    
 Total 98-99    146.538       13.363      159.901         91,6       71.592       46.970      118.562       60,4    
 Total 99-00    147.950            425      148.375         99,7       96.899       15.170      112.069       86,5    
 Total 00-01    142.168              -        142.168       100,0      104.349        2.384      106.733       97,8    
 Total 01-02    140.393              -        140.393       100,0      103.733             -        103.733      100,0    
 Total 02-03    142.318              -        142.318       100,0      104.127             -        104.127      100,0    
 Total 03-04    146.694              -        146.694       100,0      104.685             -        104.685      100,0    

Elaboració pròpia. No inclou Règim Especial ni Educació Especial 
 
    De 12 a 13 anys       De 14 a 15 anys    

 
 1er. Cicle 

ESO   No LGS   Total  
 

%s/total  
 2on.Cicle 

ESO   No LGS   Total   %s/total  
 Total 89-90             -        117.320     117.320           -           4.581      122.753     127.334          3,6   
 Total 90-91        1.567      111.101     112.668         1,4         5.599      124.490     130.089          4,3   
 Total 91-92        1.460      105.777     107.237         1,4         7.228      124.048     131.276          5,5   
 Total 92-93        1.750       98.973      100.723         1,7       10.187      121.959     132.146          7,7   
 Total 93-94        2.570       92.419        94.989         2,7       13.410      119.678     133.088         10,1   
 Total 94-95        3.186       85.730        88.916         3,6       22.983      107.461     130.444         17,6   
 Total 95-96        4.095       79.475        83.570         4,9       36.935       86.567      123.502         29,9   
 Total 96-97      40.832       38.239        79.071        51,6       54.777       58.525      113.302         48,3   
 Total 97-98      74.968              -          74.968      100,0       65.292       35.870      101.162         64,5   
 Total 98-99      72.041              -          72.041      100,0       74.497       13.363        87.860         84,8   
 Total 99-00      68.025              -          68.025      100,0       79.925            425        80.350         99,5   
 Total 00-01      66.923              -          66.923      100,0       75.245              -          75.245       100,0   
 Total 01-02      67.212              -          67.212      100,0       73.181              -          73.181       100,0   
 Total 02-03      68.814              -          68.814      100,0       73.504              -          73.504       100,0   
 Total 03-04      71.500              -          71.500      100,0       75.194              -          75.194       100,0   

Elaboració pròpia. No inclou Règim Especial ni Educació Especial 
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En el % d’implantació del nou sistema educatiu, es pot veure amb detall l’evolució real de la 

implantació del nou SE en l’etapa de Secundària obligatòria. 

Les informacions comparatives que es donen -informació elaborada per la Direcció General de 

Centres Docents el juny de 1997- respecte a l’avançament del 3er curs d’ESO són les 

següents: 

 
País Valencià el 37,6 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava 

l’antic pla d’estudis. (94 centres de 250). 

 
País Basc el 31,7 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 95-96, la resta cursava l’antic 

pla d’estudis. 

 
Navarra el 100% dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97. 

 
Galícia el 30,0 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava l’antic pla 

d’estudis (75 centres de 250). 

 
Andalusia el 65,0 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava el antic 

pla d’estudis (394 centres). 

 
Canàries el 58,0 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava el antic 

pla d’estudis (95 de 163 centres). 

 
Territori MEC el 84,5 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava 

l’antic pla d’estudis (919 de 1.087 centres). 

 
Catalunya el 65,0 % dels alumnes cursaven 3er d’ESO el curs 96-97, la resta cursava l’antic 

pla d’estudis (300 de 459 centres). El 48,3% cursaven 3er i 4rt d’ESO. 

 
La implantació de la LOGSE es podria representar gràficament en el calendari final, ordenació 

general del curs escolar i implantació a Catalunya. El 10 de Novembre de 1998, la Conselleria 

d’Ensenyament valora el calendari d’aplicació de la LOGSE17, i que es repeteix en la campanya 

de les eleccions autonòmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Dossier del Gabinet de Premsa de la Conselleria. 
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Notes del discursos CiU campanya electoral Autonòmiques1999 

Es pot veure una valoració, al menys excessivament optimista que quedarà molt matisada al 

llarg de la tesi. 

 

El que també cal veure és el grau d’avançament de Catalunya per al curs 98/99 respecte al seu 

propi calendari. 

 

QUADRE 5: Grau d’avançament de aplicació de la LOGSE curs 98/99 
 

  Pública   Privada   Total   

  4t ESO  68,39 45,11 59,03 

  2n Batxillerat  36,06 30,37 34,26 

  CFGM  28,84 25,42 27,48 

  CFGS  47,92 47,65 47,81 

 
L’avançament de la reforma respecte al calendari oficial es presenta de la següent manera: 
 
  Pública  61,92 % 

  Privada  49,99 % 

  TOTAL  57,65 % 

Aquest era el gran repte electoral i s’ha complert amb escreix. S’ha aplicat escrupolosament el calendari previst i s’ha
mantingut, malgrat a la resta de l’Estat ha experimentat un retard. En aquests moments el 90% dels alumnes de 
Catalunya estan ja cursant en algun tram el nou sistema educatiu.

Al calendari previst s’han afegit importants operacions d’avançament que han facilitat el camí de la implantació general.

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

Primària

ESO 1r
2n
3r
4t

Batxillerat 1r
2n

C.Formatius GM
GS

Aquesta legislatura ha suposat la transformació global del sistema, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat i Programes de 
Garantia Social.

En aquesta línia, durant aquest període s’ha impulsat i aprovat el mapa d’FP i s’ha dissenyat i aplicat un model de 
garantia social.

Aquest era el gran repte electoral i s’ha complert amb escreix. S’ha aplicat escrupolosament el calendari previst i s’ha
mantingut, malgrat a la resta de l’Estat ha experimentat un retard. En aquests moments el 90% dels alumnes de 
Catalunya estan ja cursant en algun tram el nou sistema educatiu.

Al calendari previst s’han afegit importants operacions d’avançament que han facilitat el camí de la implantació general.

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

Primària

ESO 1r
2n
3r
4t

Batxillerat 1r
2n

C.Formatius GM
GS

Aquesta legislatura ha suposat la transformació global del sistema, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat i Programes de 
Garantia Social.

En aquesta línia, durant aquest període s’ha impulsat i aprovat el mapa d’FP i s’ha dissenyat i aplicat un model de 
garantia social.
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Font: DGCD  

Les afirmacions de la Conselleria realitzades respecte el calendari d’aplicació per al curs 98-99 

respecte el calendari de les altres CCAA queden d’aquesta manera contrastades. 

 

GRÀFIC 1: Grau d’avançament de aplicació de la LOGSE per etapes, cursos i edats 
 

Font: DGCD. Elaboració pròpia. 
 
 

Un cop analitzat l’avançament de la Secundària a Catalunya, es pot procedir a comparar amb 

la resta de CCAA. El primer que s’ha de comprovar és si Catalunya va més avançat en 

l’aplicació de la LOGSE que les altres CCAA. El segon que s’ha de veure és si l’ajornament de 

calendari era degut a què algunes CCAA no van poder seguir el ritme d’implantació per les 

dificultats de finançament. Per analitzar aquesta qüestió caldrà comparar els calendaris que 

segueixen les diferents CCAA i l’evolució de la despesa educativa (%). Responent a aquesta 

qüestió es veurà si la manca de finançament addicional hauria alentit l’aplicació de la reforma. 

O també des d’un altre punt de vista, si l’increment de despesa per damunt de la mitjana fa que 

la implantació estigui més avançada en les CCAA que així han actuat. S’haurà de descartar 

que l’alentiment de l’aplicació de la reforma vingui per l’aplicació de terminis realitzat pel sector 

privat, i també per poder establir una comparació evolutiva de Catalunya amb les altres CCAA  

veiem que: 
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Implantació de la LOGSE Primària 
 
Els alumnes de primària (públic i privat) computats en el següent quadre corresponen a les 

edats de la nova etapa (6-12 anys), tant si pertanyen al SE anterior com al nou. 

 

QUADRE 6: Alumnat 6-12 anys per cursos i CCAA segons pla d’estudis  

Primària

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Total 954.818 1.892.947 2.349.720 2.779.238 2.682.894 2.611.463
Andalusia 211.892 416.825 518.707 617.816 596.790 583.360

L Canàries 45.643 89.014 113.298 134.876 130.277 126.789
O Catalunya 131.924 261.957 320.679 380.597 368.261 358.112
G València 95.182 191.506 236.268 272.390 271.290 264.630
S Galícia 59.409 119.124 146.202 174.415 163.332 155.789
E Navarra 10.615 21.052 32.095 31.303 30.123 29.646

País Basc 41.414 81.649 99.784 116.939 110.729 106.212
Àrea MEC 358.739 711.820 882.687 1.050.902 1.012.092 986.925

Total 3.194.967 3.051.103 2.922.615 2.779.238 2.682.894 2.611.463
Andalusia 701.523 676.546 652.020 617.816 596.790 583.360

T Canàries 152.963 147.456 142.647 134.876 130.277 126.789
O Catalunya 438.822 415.198 394.860 380.597 368.261 358.112
T València 319.354 306.816 294.391 272.390 271.290 264.630
A Galícia 211.123 198.892 186.593 174.415 163.332 155.789
L Navarra 35.665 33.693 32.280 31.303 30.123 29.646

País Basc 142.051 132.070 124.196 116.939 110.729 106.212
Àrea MEC 1.193.466 1.140.432 1.095.628 1.050.902 1.012.092 986.925

Total 29,9 62,0 80,4 100,0 100,0 100,0
% Andalusia 30,2 61,6 79,6 100,0 100,0 100,0

Canàries 29,8 60,4 79,4 100,0 100,0 100,0
L Catalunya 30,1 63,1 81,2 100,0 100,0 100,0
O València 29,8 62,4 80,3 100,0 100,0 100,0
G Galícia 28,1 59,9 78,4 100,0 100,0 100,0
S Navarra 29,8 62,5 99,4 100,0 100,0 100,0
E País Basc 29,2 61,8 80,3 100,0 100,0 100,0

Àrea MEC 30,1 62,4 80,6 100,0 100,0 100,0  
Font: Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (març 1999)  Pàgines 81 i  83 
 
El grau d’avançament de la LOGSE a Primària va ser similar al desenvolupament en el territori 

MEC, i similar a la implantació que es va portar a terme a les altres CCAA. Per tant, pel que fa 

a l’aplicació de la LOGSE a Primària en els centres docents públics no suposa cap diferència 
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d’implementació en referència a les altres CCAA. A més, totes les CCAA compleixen aquest 

objectiu i -a més- amb un calendari d’aplicació similar. 

 
Implantació de la LOGSE Secundària (obligatòria i no obligatòria) 
 
Els alumnes de secundària (públic i privat) computats en el següent quadre corresponen a les 

edats de la nova etapa (de 12 anys endavant), tant si pertanyen al SE anterior com al nou. 

 
QUADRE 7: Alumnat 12-18/21 anys per cursos i CCAA segons pla d’estudis  

Secundària (obligatòria i no obligatòria)

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Total 141.462 243.860 396.368 642.522 1.454.736 2.126.687
Andalusia 39.015 52.063 85.341 132.077 296.761 441.972

L Canàries 1.962 4.361 13.592 29.993 66.913 106.721
O Catalunya 22.662 31.055 48.126 74.764 178.562 277.400
G València 9.677 13.836 25.469 40.476 100.589 161.969
S Galícia 3.750 9.943 14.406 18.544 57.942 96.189
E Navarra 229 414 615 12.445 19.841 26.349

País Basc 1.423 3.551 6.871 13.982 64.754 112.087
Àrea MEC 62.744 128.637 201.948 320.241 669.374 904.000

Total 3.835.881 3.835.457 3.770.521 3.717.357 3.618.643 3.512.274
Andalusia 715.333 726.584 726.047 734.508 722.627 709.068

T Canàries 167.078 168.287 169.507 171.117 170.083 172.026
O Catalunya 572.071 567.751 550.095 529.069 506.179 485.336
T València 372.912 377.807 370.617 363.504 349.528 337.886
A Galícia 265.263 265.693 263.588 260.077 253.850 244.388
L Navarra 48.297 47.581 46.623 44.734 43.424 42.312

País Basc 222.697 216.736 208.669 201.796 191.874 182.075
Àrea MEC 1.472.230 1.465.018 1.435.375 1.412.552 1.381.078 1.339.183

Total 3,7 6,4 10,5 17,3 40,2 60,6
% Andalusia 5,5 7,2 11,8 18,0 41,1 62,3

Canàries 1,2 2,6 8,0 17,5 39,3 62,0
L Catalunya 4,0 5,5 8,7 14,1 35,3 57,2
O València 2,6 3,7 6,9 11,1 28,8 47,9
G Galícia 1,4 3,7 5,5 7,1 22,8 39,4
S Navarra 0,5 0,9 1,3 27,8 45,7 62,3
E País Basc 0,6 1,6 3,3 6,9 33,7 61,6

Àrea MEC 4,3 8,8 14,1 22,7 48,5 67,5  
Font: Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (març 1999)  Pàgines 81 i  83 
 

Contràriament al que es deia als diferents mitjans de comunicació de l’època, els centres 

públics d’ensenyament de secundària a Catalunya aplicaren la reforma més lentament que el 

MEC i que la mitjana de l’estat espanyol. Només la CA de València i Galícia implanten la 
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LOGSE a l’escola pública amb més lentitud que Catalunya. El País Basc el curs 97-98 té 

implantat el nou sistema educatiu a la secundària pública en el 61,6 % de l’alumnat, mentre que 

a Catalunya és el 57,2% -per sota de la mitjana, que es situa al 60,6%-. 

 

En front aquesta qüestió, es pot presentar el quadre 8, que planteja amb dades del MEC18 el 

grau d’implantació al curs 96/97, pel que fa als alumnes de Secundària. 
 

El grau d’implantació de la LOGSE en el curs 96-97 el calcularem en % d’alumnes LOGSE19 en 

front del % d’alumnes no LOGSE per a les diferents CCAA.  

 

QUADRE 8: Grau implantació del nou SE per CCAA curs 96-97 

 

 Total Pública Privada 
    
ANDALUSIA 41,07 41,92 37,73 

CANÀRIES 39,36 40,87 29,57 

CATALUNYA 35,08 37,00 31,92 

VALÈNCIA 28,78 30,29 24,48 

GALÍCIA 22,83 23,10 21,71 

NAVARRA 45,82 43,66 49,44 

PAÍS BASC 32,42 32,91 31,90 

ÀREA MEC 48,31 56,02 28,58 
    
ESPANYA 40,05 43,68 30,53 

Cfr.  Estadístiques MEC 
 

Davant les informacions aparegudes a diferents mitjans20 de comunicació referides a un retard 

a la resta de l’Estat, es poden confrontar les dades d’implantació a la mitjana de Espanya del 

40,05% front al 35,08% de Catalunya; i encara és més visible la distància si aquesta 

comparació de dades referides a Catalunya es fa amb el percentatge d’alumnes al nou SE a 

Andalusia, o a l’àrea MEC. La visió que es donava des de la Conselleria era, com a mínim, 

excessivament optimista. 

 
 

5.1.1.2. Avançament de la reforma i qualitat 
 
Una altra qüestió que té a veure amb el calendari és si el fet d’avançar la reforma es pot 

entendre com a sinònim de millora de la qualitat educativa. Com es pot comprovar, 

                                                
18 Ministerio de Educación y Ciencia 
19 Inclou: “ESO, Bachillerato LOGSE, Ciclos Formativos, Módulos Profesionales y Garantía Social” Font: Estadística 
d’Alumnes curs 96/97 del MEC. 
20 Veure la Tesi sobre els Mass Media i la LOGSE. 
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l’avançament de la data límit prevista d’implantació fa referència especialment a Batxillerat i 

Cicles Formatius. La implantació dels trams obligatoris finalitza al 100% en el mateix termini 

que el MEC. Com s’ha comentat pel que fa a la Secundària, sembla que el pas directe de la 

majoria d’estudiants de 2on de BUP a 1er de Batxillerat el curs 98-99 a Catalunya no va exigir 

cap tipus d’adaptació curricular d’aquests alumnes que provenien del SE no reformat. Altres 

investigacions permetran esbrinar si aquests alumnes -en comparació amb els que van seguir 

tot el pla de la Reforma- van assolir més o menys qualitat educativa. No hi ha mesuraments 

econòmics clars que permetin arribar a conclusions respecte a aquesta qüestió, i no gosarem 

treure conclusions. Algun govern d’alguna Comunitat Autònoma amb competències en 

ensenyament com la Junta d‘Andalusia volia retardar l’aplicació de la LOGSE fins l’any 2002 

i invertir 80.000 Mpta. en la construcció de noves infraestructures i equipaments, a banda 

d’incrementar la plantilla en 6.000 funcionaris (no classificats en tipologia). La previsió era 

augmentar els pressupostos a raó de 20.000 Mpta. anuals21.  

 

Es podrien comparar els resultats obtinguts a final d’etapa per alumnes provinents del 

Batxillerat amb els alumnes que provenien del COU. 

 

Un dels possibles indicadors de si el nou SE millora el rendiment escolar és la comparació dels 

resultats obtinguts a la selectivitat. No volem estendre’ns innecessàriament en aquest aspecte, 

encara que apuntem la possibilitat que aquests resultats podrien servir per veure si el 

rendiment és superior en un sistema que en un altre. A tall d’exemple -sense més pretensions- 

hem inclòs el següent quadre comparatiu dels resultats de la selectivitat del curs 98/99, 

obtinguts pels alumnes que han cursat el Batxillerat LOGSE i els que han cursat COU, és a dir, 

el pla antic.  

 
QUADRE 9: Resultats dels alumnes ordinaris del curs 98/99 a la selectivitat, tant 
provinents del COU com del BTX. Juny 1999 
     Provenen  COU  Provenen 2n Batxillerat  Total 
     98/99   %  98/99   %  98/99   % 
             

  Alumnes ordinaris del 98/99  36.853   100,0  14.270   100,0  51.123   100,0 
             
  Aprovats del Curs  20.246   54,9  9.790   68,6  30.036   58,8 
             
 SELECTIVITAT 99  19.090   100,0  8.713   100,0  27.803   100,0 
   Presentats  18.977   99,4  8.676   99,6  27.653   99,5 
    Aprovats  17.222   90,8  7.899   91,0  25.121   90,8 
    No aprovats  1.755     777     2.532    

   No presentats  113     37     150    
   ALTRES  1.156     1.077     2.233    
             
  No aprovats  16.607   45,1%  4.480   31,4%  21.087   41,2% 

Font: Comissionat per a Universitats i Recerca. 5/7/99. Elaboració pròpia. 

                                                
21 Cfr. Diari Sur, 14/4/97. 
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El quadre només té en compte els alumnes que han acabat els estudis en el curs ordinari 

98/99. S’han exclòs expressament els alumnes repetidors, els alumnes que es presentaven per 

millorar nota i els alumnes estrangers. 

 

Es pot observar que els resultats de la selectivitat no presenten diferències significatives entre 

un i altre col·lectiu: en els dos casos aproven més del 90% dels alumnes que es presenten. De 

tota manera, caldria veure si els exàmens de selectivitat varen ser els mateixos per als dos 

col·lectius. Hi ha una selectivitat específica per a estrangers. 

En quant a alumnes que aproven el 2n de BTX i el COU, el percentatge d’aprovats és més gran 

en els alumnes que han cursat BTX (68,6%) en front del COU (54,9%).  

 

En conclusió, Catalunya va tenir un comportament similar a la resta de l’estat en el ritme 

d’implantació de la LOGSE des del punt de vista de calendari, referit als diferents nivells 

educatius. En el capítol sobre unitats i centres docents abordarem diferents qüestions referents 

a les condicions materials de com es van escolaritzar. 
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5.1.2. Alumnes -Demanda- 
 
 

La demografia és un primer factor a analitzar. És una variable que evoluciona independentment 

de la llei, i determina bàsicament la configuració de la demanda potencial del SE (alumnes en 

edat escolar): caldrà veure la incidència que té en l’aplicació de la LOGSE. Un factor que afecta 

la demografia són els saldos migratoris (migracions internes, emigració i immigració), encara 

que la immigració sí seria quelcom més controlable; però a l’estat espanyol no depèn dels 

governs autonòmics i, per tant, -des d’aquest punt de vista- no és controlable (afegint-hi 

l’obligació -per part de l’administració autonòmica amb competències plenes en matèria 

d’ensenyament- d’escolaritzar tota la població, també la immigrant). És una variable 

independent que repercuteix tant directa com indirectament en la despesa pública .  

 

La població en edat escolar esdevé la demanda potencial de llocs escolars. Aquesta demanda 

potencial es concreta en una demanda efectiva -que inclou l’escolarització obligatòria-, 

l’indicador quantitatiu de la qual és el grau d’escolarització per a cada tram d’edat. Alguns 

indicadors qualitatius seran objecte d’aquesta tesi. Seria interessant determinar el % de la 

població escolaritzada en prefabricats, % escolaritzada fora de la seva població d’origen, 

població escolaritzada en ZERS rurals, sense especialistes, etc. 

Factors qualitatius com la motivació del professorat, l’atenció de les necessitats educatives 

individuals, etc. queden fora del objecte d’aquesta tesi. 

De fet, aquesta anàlisi s’hauria de fer a nivell de cada municipi, ja que difícilment es pot pensar 

que un servei com és l’ensenyament es pot rebre a qualsevol lloc de Catalunya 

independentment del municipi d’origen. Existeixen unes barreres reals que s’han de tenir en 

compte, a més de les barreres administratives, com és la zonificació escolar -que estableix 

zones d’assignació de la demanda que difícilment es poden saltar-. Existeix una situació de 

quasi monopoli local -en els municipis petits- i un oligopoli en els municipis mitjans i grans, amb 

tendència a voler garantir la  plena ocupació de l’oferta escolar. 

 

Per a cada tram d’edat la llei marca uns objectius d’escolarització: 

• Fins a 6 anys: la llei determina l’escolarització voluntària, i que les administracions 

públiques garantiran l’existència de l’oferta suficient per assegurar l’escolarització de la 

població que ho demani1. En aquest tram, com a mesura preventiva i compensatòria de 

desigualtats socials, les administracions educatives garantiran les condicions més 

favorables d’escolarització de tots els nens les condicions personals dels quals “por la 

procedencia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen geográfico o por 

cualquier otra circunstancia”2 suposin una desigualtat inicial per accedir a l’educació 

obligatòria. 

                                                
1 LOGSE, art. 7, 2-3. 
2 LOGSE, art. 64. 
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• Obligatòria de 6 a 16 anys: és un factor que es pot reformular com que el grau 

d’escolarització ha de ser del 100% en aquest tram d’edat. Aquest factor, per ell mateix, 

no afecta l’esforç addicional a realitzar, ja que depèn del punt de partida inicial -el grau 

d’escolarització-, pel que fa a l’alumnat, en aquest tram d’edat. Com més coincideixi la 

realitat prèvia de grau d’escolarització amb el 100% de l’exigència d’escolarització 

obligatòria de la LOGSE, l’esforç addicional que exigirà serà proporcionalment menor. 

• Post-obligatòria, de 16 a 18/21 anys: no en marca cap de definit, llevat de l’ampliació 

de l’accés. “La igualdad de oportunidades en la enseñanza post-obligatoria será 

promovida, asimismo, mediante la adecuada distribución territorial de una oferta 

suficiente de plazas escolares”3. 

 

Un altre factor a analitzar és la distribució de l’alumnat entre el sector públic i el sector privat: 

són variables interdependents entre elles, i s’ha de veure si l’equilibri es manté al final de la 

implementació de la LOGSE o si hi ha hagut un avenç de l’un en detriment de l’altre i, 

conseqüentment, com ha afectat als recursos.  

 

En aquest capítol s’analitzarà en quina mesura aquests factors han incidit en el SE, i -

conseqüentment- en la despesa des del punt de vista de la implantació i aplicació de la 

LOGSE.  

 

En apartats posteriors analitzarem l’alumnat en relació a d’altres variables del SE com la relació 

alumnes per grup-aula i els alumnes en relació als professors. 

Efectivament, el rati alumnes/aula és indicador de qualitat: menys alumnes per aula, en 

principi es sinònim de més atenció, ja que -com a mínim- l’hora lectiva d’un docent s’ha de 

repartir entre menys alumnes. El rati alumnes/aula també es indicador d’un altre aspecte que 

es vol destacar en aquesta tesi: el grau d’eficiència econòmica en quant rendiment d’actius; per 

tant, s’entendrà que com més proper al rati màxim permès per la nova llei segons els nivells 

educatius, tant més eficient des del punt de vista econòmic. Per sota el rati es considerarà 

ineficiència del sistema, encara que es pot argumentar una millor qualitat. Si aquesta millora de 

qualitat és circumstancial, estem davant millores de qualitat per ineficiències aleatòries. No ens 

estendrem en el tema de la qualitat docent, ja que no és en absolut el tema d’aquesta tesi. Ans 

al contrari, un rati supereficient -des del punt de vista econòmic- d’alumnes/aula pot comportar 

que hi ha hagut altres ineficiències del SE, com per exemple la no disponibilitat d’espais -aules-

, una voluntat de limitar ja sigui el cost de la demanda, ja sigui la competència, i, per tant, són 

incompliments de les exigències de la llei. Aquesta tesi no entrarà en intencionalitats. Es 

limitarà a descriure els fets i plantejar algunes interpretacions. 

 

                                                
3 LOGSE, art. 66, 2. 
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El rati alumnes/professor dóna el nivell de càrrega d’alumnes del professorat: si millora o 

empitjora amb la nova llei. Aquest rati, interpretat des del punt de vista de l’alumne és indicador 

de amb quants altres alumnes ha de compartir l’atenció que rep d’un professor. També es pot 

considerar un rati de qualitat laboral: a igualtat de característiques de l’alumnat, menys alumnes 

significaria més qualitat laboral. De tota manera, el rati que utilitzarem serà el de 

professors/unitat, que també es pot considerar el rati de productivitat de l’aula (equivalent a 

unitat escolar i grup, en el període que ens ocupa) per excel·lència. Efectivament el control 

d’aules actives seria la clau per controlar l’eficiència econòmica del sistema educatiu reflectit 

en el rati d’eficiència alumnes/unitat. Si un aula està activa necessita professorat que l’atengui 

i, per tant, els docents són conseqüència d’aquestes aules en funcionament. 

  

Seria més precís parlar d’hores disponibles de professors/unitat, ja que, d’alguna manera, les 

hores indirectes de preparació, i d’altres, són més intangibles i deslligades de l’atenció directa a 

l’alumnat en quant a grup. 

 

Els factors d’eficàcia del SE -els resultats educatius- en cap cas formen part de l’objecte 

d’aquesta tesi.  

 

 

5.1.2.1.  Evolució alumnat 

 

Desglossat per nivells i titularitat de centres, presentem el següent gràfic d’evolució de 

l’alumnat a Catalunya. 

 

GRÀFIC 2: Evolució alumnat pública i privada per edats. Tots els trams. 
 

 
Elaboració pròpia a partir de les dades oficials de la Generalitat del Departament d’Educació 
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GRÀFIC 3: Evolució alumnat pública i privada per edats. Trams no obligatoris. 
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Elaboració pròpia a partir de les dades oficials de la Generalitat del Departament d’Educació 
 
 
 
QUADRE 10: Evolució alumnes PÚBLICA-PRIVADA (*) 
 
 Números absoluts 

  TOTAL Pública Privada 
1989-90 1.248.972 698.571 550.401 
1990-91 1.221.108 683.562 537.546 
1991-92 1.202.500 675.290 527.210 
1992-93 1.177.116 668.571 508.545 
1993-94 1.156.492 665.311 491.181 
1994-95 1.119.873 654.936 464.937 
1995-96 1.086.038 639.888 446.150 
1996-97 1.049.581 622.061 427.520 
1997-98 1.016.189 598.885 417.304 
1998-99 977.895 577.642 400.253 
1999-00 951.138 561.378 389.760 
2000-01 937.775 553.086 384.689 
2001-02 936.972 555.384 381.588 
2002-03 949.516 569.321 380.195 

(*) No estan inclosos els alumnes de Llar d’Infants (0-2 anys), Programes de Garantia Social ni Educació Especial de 
Règim general Font: Subdirecció General d'Estudis i Organització. Gabinet Tècnic. Juliol 1998 
 
Si es compara la titularitat del Centre, es comprova que el Sector Públic atrau més demanda 

que el Sector Privat. De cada 100 alumnes escolaritzats a Catalunya en els diferents nivells del 

SE -amb exclusió de l’universitari i dels exclosos expressament de la tesi-, el curs 1989-90 56 

alumnes estudiaven en Centres Públics i 44 alumnes en Centres Privats. El Curs 2002-03, de 

cada 100 alumnes 60 alumnes estudiaven en Centres Públics i 40 alumnes en Centres Privats. 

De tota manera existeixen diferències entre els diferents nivells del Sistema Educatiu. 
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Degut al decreixement de la natalitat, en els darrers 13 anys hi va haver una davallada 

important d’alumnes d’un 23,98% (com s’indica en el gràfic 4), que hauria pogut estar més 

important si no hagués esdevingut l’extensió de l’escolarització obligatòria fins als setze anys, 

l’increment d’alumnat de la pre-obligatòria, i d’altres circumstàncies que es veuran més 

endavant. Tot i això, és en el sector privat on el decreixement d’alumnes ha estat més 

important, tant en termes absoluts com en termes relatius. 

QUADRE 11: Variacions  d’alumnat en % respecte any base 1989 

 Alumnes > 3 anys 
  Total Pública Privada 
1989 0,00 0,00 0,00 
1990 -2,23 -2,15 -2,34 
1991 -3,72 -3,33 -4,21 
1992 -5,75 -4,29 -7,60 
1993 -7,40 -4,76 -10,76 
1994 -10,34 -6,25 -15,53 
1995 -13,05 -8,40 -18,94 
1996 -15,96 -10,95 -22,33 
1997 -18,64 -14,27 -24,18 
1998 -21,70 -17,31 -27,28 
1999 -23,85 -19,64 -29,19 
2000 -24,92 -20,83 -30,11 
2001 -24,98 -20,50 -30,67 
2002 -23,98 -18,50 -30,92 

 
 
GRÀFIC 4:  Evolució del nombre d'alumnes de la pública i la privada 

 

                 Elaboració pròpia a partir dades Departament d’Educació 
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Els alumnes del sector privat han decrescut un 30,92% (-170.206 alumnes) i els alumnes del 

sector públic han decrescut un 18,50% (-129.250 alumnes). 

El Curs 1989-90, abans de la LOGSE, el sector públic representava el 55,93% mentre que el 

sector privat representava el 44,07% dels ensenyaments de Règim General del SE. El curs 

2002-03, justament l’any següent de la implantació total de la LOGSE, el sector públic 

representava el 59,96% mentre que el sector privat representava el 40,04%. En xifres relatives, 

i respecte a la mitjana d’alumnes, en l’evolució dels 13 anys el sector privat ha perdut un 6,96% 

d’alumnes per damunt de la mitjana, mentre que el sector públic ha perdut un 5,48% per sota 

de la mitjana. S’observa en l’evolució d’aquests anys d’aplicació de la LOGSE un reforçament 

de la posició dominant de mercat de l’escola de titularitat pública (una i molt gran) en front de 

les escoles de diferents titularitats privades (moltes i petites). 

 

 
5.1.2.2. Taxes d’escolarització de la població escolar de 3 a 18 anys durant el 

període d’implantació de la LOGSE 
 

Hi ha problemes metodològics de classificar per edats i no diferenciar nivells educatius. Ja el 

Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989) en recull algunes referents a la 

població total per tal de calcular el grau d’escolarització del curs 86-87 i diu que aquesta 

població total es defineix amb estimacions realitzades a partir del cens de 1981, per la qual 

cosa les dades no sempre són exactes. Quant a la població escolaritzada, les dades 

acadèmiques són proporcionades pels més de 20.000 centres i per tant poden contenir errors. 

Hi ha altres factors de distorsió com la població immigrant, etc. que fan que s’obtinguin dades 

d’escolarització superiors al 100%4. 

 

Durant la reforma global del SE, resulta d’especial interès la comparació entre la situació del 

curs a finals de la dècada (1999-2000) amb el curs anterior a la reforma 1989-90 i la fotografia 

intermèdia del curs 1996-97. El canvi més fonamental es refereix a l’escolarització completa de 

la població de 6 a 16 anys, que és l’objectiu prioritari de la LOGSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Cfr. Cap. II pàgina 25 del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989, editat pel MEC. L’estadística de 
la Generalitat del Departament d’Educació referida al curs 99-00 defineix la taxa d’escolarització de 14 anys com del 
101,5%, per exemple. 
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GRÀFIC 5: Evolució de les taxes d’escolarització de Catalunya del curs 89-90 al 99-00 
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Elaboració pròpia a partir de les dades oficials de la Generalitat del Departament d’Educació. 
 
Com es pot observar en el Gràfic 5, s’incrementa la taxa d’escolarització en totes les edats dels 

trams no obligatoris i, per altra part, s’arriba al 100% de l’escolarització en els nous trams 

obligatoris, tal com preveia la llei. L’evolució de les taxes d’escolarització dels alumnes a 

Catalunya entre els cursos 1989-90 i 1999-00 es pot sintetitzar de la següent manera: 

 

• Respecte els ensenyaments pre-obligatoris l’evolució de la taxa d’escolarització dels 

alumnes del primer cicle d’infantil de 2 anys (P2) incrementa en 36,1 punts.  

• L’evolució de la taxa d’escolarització del segon cicle d’infantil referent als alumnes de 3 

anys (P3) s’incrementa en 72,7 punts en els cinc primers cursos des de l’aprovació de 

la LOGSE i el curs 94-95 s’assoleix pràcticament el 100% d’escolarització (99,8%). La 

taxa del 100% d’escolarització dels alumnes de 5 anys (P5) ja s’havia assolit abans del 

curs 86-87 i el 100% d’escolarització dels alumnes de 4 anys (P4) es va assolir el curs 

87-88, i 3 anys (P3) es va assolir el curs 95-96. 

• En els nous ensenyaments obligatoris s’observen les següents evolucions de les taxes 

d’escolarització per al període esmentat: els alumnes de 14 anys -equivalent a 3er 

ESO, antic 1er FPI i 1er BUP- tenen 5,2 punts d’increment en 10 cursos; en l’evolució 

de la taxa d’escolarització per als alumnes de 15 anys -equivalent a 4rt ESO, antic 2n 

FPI i 2n BUP- hi va haver una variació de 12,8 punts d’increment en 10 cursos. 

• En els ensenyaments post-obligatoris s’observa la següent evolució de les taxes 

d’escolarització: per als alumnes de 16 anys 11,5 punts d’increment en 10 cursos  -

equivalent a 1er de BTX i l’antic 1er FPII i 3er BUP-; per als alumnes de 17 anys 7,3 

punts d’increment -equivalent a 2on de BTX i a 2on FPII i COU-; i per als alumnes de 

18 anys 3 punts, encara que en aquests 10 anys s’havia arribat a graus d’escolarització 

que superaven el 40%.  
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Tal com s’ha apuntat, en la Secundària obligatòria no s’aconsegueix la pràctica totalitat de 

l’escolarització de tot el cicle fins el curs 1999-2000, en què s’assoleix la taxa d’escolarització 

del 99,8% (per als alumnes de 15 anys). 

 

La davallada de la taxa d’escolarització dels post-obligatoris de 16 i 17 anys s’explica  per la 

substitució de la FPII -que durava 3 cursos- pels CFGM -que duren un o dos cursos-. Els 18 

anys no inclouen els estudiants universitaris. 

 

Com ja s’ha dit abans, la demografia pot propiciar que aquest grau d’escolarització s’incrementi 

de forma natural -les mateixes places disponibles (oferta) per menys alumnes (demanda)-. El 

grau d’escolarització no aporta informació sobre si la demanda real ha estat satisfeta d’acord 

amb les preferències de centre ni tampoc diu res de la qualitat de les places escolars que 

donen satisfacció d’aquesta demanda: proximitat, qualitat de les aules, etc. 

 

L’increment de la taxa d’escolarització no es limita a l’ESO, sinó que s’estén a tots els nivells i 

és especialment significatiu en els grups d’edat de 3 a 5 anys, que correspon al segon cicle 

d’educació infantil pre-obligatori. En el curs 95-96 s’ha aconseguit l’escolarització completa 

(100%) del P3, mentre que l’any 89-90 encara estava al 27,3%. 

 

Es podria fer un estudi per determinar l’evolució de places disponibles i les realment ocupades. 

De tota manera, també seria interessant que algun altre estudi completi les repercussions 

socials, econòmiques i culturals de l’increment de les taxes d’escolarització. Caldria veure si hi 

ha bosses de desescolarització efectiva, tant en els trams obligatoris com en els no obligatoris, 

i -d’existir desescolarització- s’hauria de veure si aquesta està vinculada a la no disponibilitat de 

places escolars -sembla que són esponjades en el tram obligatori-. 

 

QUADRE 12: Evolució del percentatges d'escolarització de la població en edat escolar. 
Comparació curs 91/92 amb el curs 96/97  
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Total 
Espanya 38,5 66,7 97,2 99,1 99,1 100,0 99,7 99,9 89,7 94,7 74,4 83,2 65,8 75,2 43,7 

Andalusia 13,1 24,7 91,9 97,7 100,0 100,0 99,1 100,0 86,0 92,7 68,0 79,2 57,9 72,7 39,4 
Canàries 11,3 62,9 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 92,9 98,9 69,5 82,5 62,6 73,1 52,9 
Catalunya 63,4 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 99,1 89,0 94,0 74,7 81,3 64,4 71,2 44,3 
València 32,8 46,6 97,4 97,0 100,0 100,0 97,4 100,0 89,4 88,4 68,3 76,0 60,0 67,2 41,0 
Galícia 46,0 81,9 97,9 100,0 98,8 100,0 94,3 96,9 95,3 95,2 75,9 83,7 76,1 76,8 49,7 
Navarra 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 98,2 93,0 95,8 83,4 84,2 73,7 76,1 44,4 
País Basc 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 87,3 96,1 79,3 92,5 48,3 
Àrea MEC 39,5 77,4 97,5 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 96,2 77,4 86,4 68,4 77,9 43,9 

Font: Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (marzo 1999)  Pàgines 92 i  93 
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Al quadre 12 fem una comparació de l’evolució dels graus d’escolarització a les diferents CCAA 

per al període 1991-1997. En general, es pot observar que, en quant a taxa d’escolarització, el 

comportament de Catalunya es força similar a la resta de CCAA de l’estat espanyol.  

 

En els trams obligatoris i post-obligatoris per al curs 96-97 Catalunya té una taxa 

d’escolarització inferior a la mitjana de l’estat espanyol. Tal com afirmem a la hipòtesi, aquestes 

xifres recolzen que Catalunya no va prioritzar aquest tram d’edat.  

En front d’aquestes taxes d’escolarització, s’observa que, en el tram pre-obligatori corresponent 

al 2n cicle d’infantil del curs 96-97, Catalunya està situada en tot el cicle pràcticament en una 

taxa d’escolarització del 100%, el mateix grau d’escolarització que el País Basc i Navarra, i molt 

per sobre del P3 d’Andalusia (24,7%) i València (46,6%). A P4 i P5 pràcticament totes les 

CCAA estan al 100% de taxa d’escolarització en el curs 96-97. 

 

Ja s’ha dit que no es corregirien quadres. De tota manera sí que cal donar explicacions 

respecte a les mitjanes d’escolarització de l’estat espanyol: quan una CA té una escolarització 

per damunt del 100% (gent no censada que estudia en una CA), el Llibre Blanc reflectia el 

100% per no sobrepassar-lo, encara que sospitem que per calcular les mitjanes de l’estat 

espanyol, aquesta xifra no es rectificava en el mateix sentit. Això explicaria que la taxa 

d’escolarització de l’estat espanyol per al curs 96-97 dels alumnes de 14 anys fos del 99,9% 

quan, per a la mateixa edat, quatre CCAA estaven per sota. 

 

5.1.2.2.1 Obligatorietat dels 6 fins els 16 anys  

 

Aquesta obligatorietat que passa dels 14 anys als 16 anys no es pot veure per si sola i s’ha 

d’analitzar tenint en compte el grau d’escolarització en el moment d’implantació de la llei. És el 

mateix dir que l’obligatorietat és fins els 16 anys que dir que el grau d’escolarització per als 

trams que marca la llei ha de ser del 100%. Per tant, aquesta exigència de la llei és sinònim de 

grau d’escolarització 100% per al tram 6-16 anys, que per l’altra banda, ja ho era dels 6 als 14.  

 

En una concreció del que ha de ser la nova llei, el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo (MEC 1989) proposa ampliar l’educació bàsica en condicions d’obligatorietat i 

gratuïtat fins els 16 anys “llevándola hasta la edad legal mínima de incorporación al trabajo”. 

Aquest factor clau, que recollirà la LOGSE, comportarà no poques tensions en el mercat 

laboral. S’hauria de veure en algun estudi posterior si la dificultat en el mercat laboral venia per 

la davallada demogràfica, accentuada per la desaparició de la figura dels aprenents i la 

desaparició de la formació professional que s’impartia dels 14 als 16 anys5, agreujant encara 

més la situació del mercat laboral en no disposar de mà d’obra de 16 anys que pogués treballar 

                                                
5 “La Formación profesional […] se organizará específicamente en módulos profesionales, los primeros al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria y los segundos al término del Bachillerato” Pròleg del Libro Blanco para la Reforma 
del Sistema Educativo, 1989. 
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amb certes garanties6. S’hauria de veure si el mercat laboral resol a curt termini el problema 

amb la incorporació de mà d’obra estrangera, i també s’hauria de veure si en els anys següents 

aquest fet repercutirà o no tensionant el sistema educatiu, tant socialment com econòmica.   

De tota manera, durant el període propi d’aquesta tesi, si bé aquests possibles problemes 

podrien néixer, el diferiment que es produeix entre la possible gestació d’aquesta situació i 

l’esclat de alumnes immigrants a principi del segle XXI és prou ampli perquè no impliqui 

repercussions econòmiques significatives en el període estudiat. 

Sí que és cert que s’apunta la qüestió en aquesta tesi com l’embrió dels problemes que 

sorgiran amb força afectant el SE i la societat en general a la primera dècada del segle XXI. 

 

Tanmateix aquest perllongament de l’edat escolar pot provocar un estat de conflicte a les aules, 

en retenir dins el sistema educatiu casos que abans pertanyien a Benestar Social, Justícia, o 

altres àrees d’Ensenyament, com Educació Especial... Molt interessant seria una investigació 

en aquest sentit, que provi de trobar possibles solucions efectives a aquesta conflictivitat. 

 

Segons la titularitat del Centre, es comprova que el Sector Públic atrau més demanda que el 

Sector Privat en tots els nivells obligatoris. Concretant més el comentari fet anteriorment, el 

Curs 89-90, de cada 100 alumnes dels nivells corresponents als ensenyaments obligatoris7 de 

la LOGSE, 56 ho fan en Centres Públics i el curs 02-03 ja són 58 alumnes de cada 100 els que 

estudien en Centres Públics. La qüestió següent serà veure si realment és que atrau més 

alumnes o bé si és que l’oferta de l’ensenyament privat està limitat i per quines causes. 

Aquesta qüestió es veu reflectida en els següents gràfics: 

 
GRÀFIC 6: Proporció alumnes pública per trams 89-90 (elaboració pròpia) 

 
                                                
6 En un principi eren conscients d’aquest problema: “Una acción específica en la Formación Profesional permitirá que la 
renovación de la actualmente existente se produzca en menores plazos que los contemplados en el conjunto de la 
Reforma”. Pròleg del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989, encara que en la realitat va ser la 
última que es va abordar. 
7 Per fer les comparacions dels dos sistemes, tots els nivells dels ensenyaments del antic SE  que siguin equiparables 
als nivells d’ensenyaments obligatoris del nou SE, es comptabilitzen similarment al nou SE a l’hora de establir les 
comparacions. 
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El curs 1989-90 el 75,9% dels alumnes del sector públic cursava els nivells corresponents als 

ensenyaments obligatoris de la LOGSE8. Tot i que en el curs 2002-03 la incorporació 

obligatòria dels nens d’edat compresa entre els 14 i 16 anys està consolidada des del curs 99-

00, aquest tram obligatori, en lloc d’augmentar la importància dins l’ensenyament no 

universitari, disminueix considerablement fins representar només el 59,87% del SE. La caiguda 

és de 177.386 alumnes en el sector públic, passant dels 530.964 alumnes del curs 89-90 als 

353.578 del curs 2002-03. Aquesta davallada d’alumnes hauria estat major si en aquest 

segment d’edat el sector públic no hagués incrementat el seu pes específic relatiu dins el SE en 

detriment del sector privat (l’estimació grosso modo seria d’uns 15.000 alumnes). Per altra 

banda, la davallada demogràfica ha estat suavitzada per l’augment de la població escolar 

provinent de la immigració. El curs 2002-03 hi hagut un increment d’alumnes estrangers 

respecte al curs 1989-90 de més de 25.000 alumnes (estimació grosso modo).9  

 

Per últim, l’obligatorietat d’escolarització fins als 16 anys implica -si apliquem el grau 

d’escolarització a Catalunya del curs 1996-97 a l’alumnat de 14-16 anys10-, un increment 

estimat d’uns 9.000 alumnes. 

 

En conclusió, si només hagués existit el factor demogràfic -situant el SE del curs 2002-03 amb 

els mateixos paràmetres que el curs 1989-90-, la davallada d’alumnat públic hagués estat d’uns 

226.000 alumnes. La davallada va ser de 177.386 alumnes perquè hi va haver un increment de 

15.000 alumnes provinent d’alumnat de la privada captat per la pública, un increment de uns 

25.000 alumnes que provenen de la immigració, i uns 9.000 alumnes, que procedien de 

l’obligatorietat d’escolarització fins als 16 anys -l’únic factor LOGSE-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Incorporem l’alumnat comprès entre 6 i 16 anys a fi i efecte d’establir les comparacions corresponents del nou tram 
obligatori del SE. El tram obligatori de l’anterior SE era fins els 14 anys, per tant incorporem l’alumnat de 1er i 2n Curs 
de FPI i 1er i 2on de BUP. 
9 La Primària passa de 6.523 en el curs 1994-95 (no hi ha dades anteriors) a 19.395 alumnes estrangers al 2002-03; la 
Secundària passa de 370 al curs 1995-96 (no hi ha dades anteriors) a 12.210 alumnes estrangers el curs 2002-03. 
Font: Departament d’Educació. Estadística de l’ensenyament. Subdirecció General d’Estudis i Organització. Servei 
d’Estadística i Documentació. 
10 94,8% a 15 anys, i 81,6% a 16 anys. Font: Volum 1 de l'Esborrany del Llibre Blanc sobre el Finançament de 
l'Ensenyament, Març 1999. 
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GRÀFIC 7: Proporció alumnes pública per trams 02-03 (elaboració pròpia) 
 

 
 
 
QUADRE 13a: Alumnes Pública NIVELLS OBLIGATORIS 
 
VARIACIONS  TOTAL PRIMÀRIA            ESO 
 Curs 89-90  530.964 288.310 242.654 
 del 89-90 al 96-97  -134.159 -83.878 -50.281 
 -25,27% -29,09% -20,72% 
 del 96-97 al 02-03  -43.227 6.828 -50.055 
 -8,14% 2,37% -20,63% 
 del 89-90 al 02-03  -177.386 -77.050 -100.336 

  -33,41% -26,72% -41,35% 
 Curs 02-03  353.578 211.260 142.318 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia. Primària edats 6-12 , ESO edats 12-16 per tots dos SE 
 
 
Pel que fa al Sector Privat, caldria un estudi profund sobre les causes reals de la pèrdua 

d’alumnat en aquest període -alguna de les quals s’han apuntat en el comentari sobre l’evolució 

de l’alumnat en el sector públic-. Aquesta tesi ha centrat l’anàlisi i la hipòtesi de treball en la 

despesa pública; per tant, els comentaris que farem respecte els següents quadres tenen la 

importància de servir com a punt de comparació amb el què es dóna en l’objecte d’anàlisi de la 

nostra investigació. Seria interessant abundar i plantejar comparatives entre ambdós sectors; 

però caldrà deixar-ho per a futures investigacions.  

 

Del Curs 89-90 al 02-03 passen de 56 a 58 els alumnes que de cada 100 estudien en Centres 

Públics. Com es plantejava en el comentari sobre l’ensenyament públic, l’oferta de 

l’ensenyament privat està limitat, i perd alumnat en favor del sector públic. 
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GRÀFIC 8: Proporció alumnes privada per trams 89-90 (elaboració pròpia) 
 

 
 
 
El curs 1989-90 el 74,71% dels alumnes del sector privat cursava els nivells corresponents als 

ensenyaments obligatoris de la LOGSE11. En el curs 2002-03 aquest tram obligatori es redueix 

fins el 61,3%. La caiguda és de 161.370 alumnes, passant dels 415.313 del curs 89-90 als 

254.443 del curs 2002-03. 

 

GRÀFIC 9: Proporció alumnes privada per trams 02-03 (elaboració pròpia) 

 
 
 
 
 

                                                
11 Incorporem l’alumnat comprès entre 6 i 16 anys a fi i efecte d’establir les comparacions corresponents del nou tram 
obligatori del SE. El tram obligatori del anterior SE era fins les 14 anys, per tant incorporem l’alumnat de 1er i 2n Curs 
de FPI i 1er i 2on de BUP. 
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QUADRE 13b: Alumnes Privada NIVELLS OBLIGATORIS 
 

VARIACIONS     TOTAL 
   

PRIMÀRIA           ESO 
 Curs 89-90 415.813 237.596 178.217 
 del 89-90 al 96-97  -121.744 -73.767 -47.977 
 -29,28% -31,05% -26,92% 
 del 96-97 al 02-03  -39.626 -20.492 -19.134 
 -9,53% -8,62% -10,74% 
 del 89-90 al 02-03  -161.370 -94.259 -67.111 

  -38,81% -39,67% -37,66% 
 Curs 02-03  254.443 143.337 111.106 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia. Primària edats 6-12 , ESO edats 12-16 per tots dos SE 
 
La reducció d’alumnes de l’escola privada entre el curs 89-90 i el 02-03 en el tram de primària 

(-94.259) és molt més accentuada que la de la pública (-77.050); per tant, en la propera 

dècada, es pot intuir una nova davallada d’alumnat a la privada en el tram de secundària, ja 

que -tal com es dirà- l’estructura d’ensenyaments de l’escola privada molt majoritàriament no 

fragmenta centres per etapes (3-18 anys).  

 
QUADRE 14: Tots Alumnes CATALUNYA NIVELLS OBLIGATORIS 
 

VARIACIONS        TOTAL 
   

PRIMÀRIA         ESO 
 Curs 89-90  946.777 525.906 420.871 
 del 89-90 al 96-97  -255.903 -157.645 -98.258 
 -27,03% -29,98% -23,35% 
 del 96-97 al 02-03  -82.853 -13.664 -69.189 
 -8,75% -2,60% -16,44% 
 del 89-90 al 02-03  -338.756 -171.309 -167.447 

  -35,78% -32,57% -39,79% 
 Curs 02-03  608.021 354.597 253.424 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia. Primària edats 6-12 , ESO edats 12-16 per tots dos SE 
 
La reducció d’alumnat en l’ensenyament obligatori de titularitat pública és de 177.386 alumnes i 

en el de titularitat privada és de 161.370 alumnes. El total de reducció d’alumnat del curs 89-90 

al curs 02-03 dels ensenyaments obligatoris és de 338.756 alumnes.  

 

 

5.1.2.2.2 Tram no obligatori fins a 6 anys i 16-18/21 anys. La quasi 
obligatorietat de l’educació infantil P3-P5 

 

El segment de 0 a 6 anys s’agrupa en l’etapa d’Educació Infantil. Del curs 1980-81 al curs 

1990-91, l’educació infantil inclou l’etapa de Llar d’infants (2 i 3 anys) i de Parvulari (4 i 5 anys); 

a partir del curs 1991-92 l’estadística oficial de la Generalitat utilitzada engloba els cursos 

corresponents a l’actual Educació Infantil (0 a 5 anys)12. 

                                                
12 Ja s’ha explicat al capítol de Metodologia que -segons la font utilitzada- es parla d’etapa fins a 5 anys -edat d’inici del 
curs- o fins a 6 anys -edat a l’acabament de l’etapa-. 
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Pel que fa a l’escolarització, la llei afirma que  

 

“La educación infantil tendrá carácter voluntario. Las Administraciones públicas 
garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la 
escolarización de la población que la solicite. […] Las Administraciones educativas 
coordinarán la oferta de puestos escolares de educación infantil de las distintas 
Administraciones públicas asegurando la relación entre los equipos pedagógicos de los 
centros que imparten distintos ciclos.”13 

 

Es podria estudiar si hi ha una correlació entre la incorporació de la dona a la població activa -

que modifica radicalment les condicions de vida i de convivència de moltes famílies- i el 

creixement de l’Educació Infantil. 

 

En l’art. 9, la LOGSE especifica els objectius educatius que es pretenen en aquesta etapa, 

distingint dos cicles: 

• fins a 3 anys 

• de 3 a 6 anys, 

fent referència a continguts educatius, metodologia i titulació del personal que els ha 

d’atendre14. Especifica -d’una manera molt genèrica- que  

 

“Las Administraciones educativas desarrollarán la educación infantil. A tal fin 
determinarán las condiciones en que podrán establecerse convenios con las 
Corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas, sin fines 
de lucro.”15  

 

Sí que la llei determina, en el Títol que tracta de la compensació de les desigualtats en 

l’educació, que  

 

“Las Administraciones educativas asegurarán una actuación preventiva y 
compensatoria garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para la 
escolarización, durante la educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones 
personales, por la procedencia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su 
origen geográfico o por cualquier otra circunstancia, supongan una desigualdad inicial 
para acceder a la educación obligatoria y para progresar en los niveles posteriores.”16 

 

Les següents taules mostren la variació de l’alumnat en els nivells no obligatoris, segons la 

titularitat del centre. 

 
 
 
                                                
13 LOGSE, art. 7, 2-3. 
14 Les guarderies i els jardins d’infància, tenien com a finalitat quasi exclusiva la custòdia dels nens (0-3 anys) durant 
les hores laborals. A més s’afirma que en aquesta etapa alguns centres avancen continguts de Primària i que aquesta 
etapa te un caràcter lúdic i per tant tampoc va bé avançar continguts. Cfr. Cap. III Llibre Blanc per a la reforma 
educativa, 1989. Amb la LOGSE queden enquadrats al SE i regulats per una llei educativa: Calia aquesta regulació 
dins el SE i aplicar tants recursos públics a aquest tram educatiu?  
15 LOGSE, art.11, 2. 
16 LOGSE, art. 64. 
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QUADRE 15: Alumnes Pública Nivells No Obligatoris 
 

Variacions 

INFANTIL 
1er. 

CICLE 

INFANTIL   
2n. 

CICLE 

     
NIVELLS 

de 16 a 18 
 NIVELLS 

més de 18 
                

TOTAL 
 Curs 89-90   313 72.209 85.720 9.678 167.920 
 del 89-90 al 96-97  13.943 28.645 18.343 10.661 71.592 
  39,67% 21,40% 110,16% 42,63% 
 del 96-97 al 02-03  6.991 10.762 -21.878 1.603 -2.522 
  14,90% -25,52% 16,56%  
 del 89-90 al 02-03  20.934 39.407 -3.535 12.264 69.070 

   54,57% -4,12% 126,72% 41,13% 
 Curs 02-03  21.247 111.616 82.185 21.942 236.990 
      

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
 
QUADRE 16: Alumnes Privada Nivells No Obligatoris 

 Variacions   
INFANTIL 

1er. CICLE 
INFANTIL   
2n. CICLE 

    
NIVELLS 

de 16 a 18 
  NIVELLS 
més de 18 TOTAL 

 Curs 89-90   6.141 71.711 54.342 8.535 140.729 
 del 89-90 al 96-97  19.616 -2.247 -3.226 4.336 18.479 
  -3,13% -5,94% 50,80% 13,13% 
 del 96-97 al 02-03  9.107 317 -6.415 -1.601 1.408 
  0,44% -11,80% -18,76%  
 del 89-90 al 02-03  28.723 -1.930 -9.641 2.735 19.887 

    -2,69% -17,74% 32,04% 14,13% 
 Curs 02-03  34.864 69.781 44.701 11.270 160.616 
      

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
 
QUADRE 17: Tots Alumnes Nivells No Obligatoris 
 

 Variacions   

INFANTIL 
1er. 

CICLE 

INFANTIL   
2n. 

CICLE 

    
NIVELLS 

de 16 a 18 
 NIVELLS 

més de 18 TOTAL 
 Curs 89-90  6.454 143.920 140.062 18.213 308.649 
 del 89-90 al 96-97  33.559 26.398 15.117 14.997 90.071 
  18,34% 10,79% 82,34% 29,18% 
 del 96-97 al 02-03  16.098 11.079 -28.293 2 -1.114 
  7,70% -20,20% 0,01%  
 del 89-90 al 02-03  49.657 37.477 -13.176 14.999 88.957 

   26,04% -9,41% 82,35% 28,82% 
 Curs 02-03  56.111 181.397 126.886 33.212 397.606 
 
Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
 

Segons la titularitat del Centre, es comprova que el Sector Públic atrau més demanda que el 

Sector Privat en la majoria de nivells no obligatoris.  

 

El Primer Cicle d’Educació Infantil (0-3) és una excepció. L’evolució és creixent en els dos 

sectors. En termes relatius, el Sector Públic guanya terreny curs rere curs d’aquest tram d’edat. 
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En el curs 89-90 només 4 alumnes de cada 100 ho feia en centres públics, en el curs 96-97 de 

cada 100 alumnes 36 ho feien en centres públics i el curs 2002-03 de cada 100 alumnes, 38 ho 

feien en centres públics, mentre que 62 alumnes ho feien en centres privats -essent encara 

aquest sector majoritari-.  

 

En el Segon Cicle d’Educació Infantil (3-6) l’evolució és creixent en els dos sectors. En termes 

relatius, el Sector Públic guanya terreny curs rere curs d’aquest tram d’edat al Sector Privat. En 

el curs 89-90 l’escolarització en centres públics i en centres privats estava equilibrada: de cada 

100 alumnes, 50 ho feia en centres públics i 50 en centres privats. En el curs 96-97, de cada 

100 alumnes ja són 59 que ho feien en centres públics i en el curs 2002-03 són 62 de cada 100 

els que ho feien en centres públics. Només 38 alumnes de cada 100 ho feien en centres 

privats. 

 

En els nivells d’escolarització corresponents a les edats compreses entre 16 i 18 anys, la 

proporció es manté bastant estable entorn del 65% dels alumnes escolaritzats en Centres 

Públics i el 35% en Centres Privats. I els alumnes de més de 18 anys tenen aquesta proporció 

de 65% Sector Públic, 35% Sector Privat el curs 2002-03 (recordem que l’universitari està 

exclòs). 

 

Un dels aspectes més interessants, i que respon en gran mesura la hipòtesi que es planteja 

aquesta tesi en l’apartat que fa referència a les prioritats del govern de la Generalitat, és la 

incorporació a l’escola dels nens de 3 anys. 

A començaments dels anys 90 s’incorporen gradualment els alumnes de P3 als CEIP, i, 

actualment, tots els nens de 3 anys hi tenen plaça. Heus aquí la taula de l’evolució de l’alumnat 

d’aquest segon cicle d’Educació Infantil, segons titularitat del centre. 

QUADRE 18: Evolució Alumnat 2n Cicle EI 

 Alumnes de P3 a P5 
 _____________________________ 

Curs Pública Privada Total 

91-92 78.528 75.971 154.499 
92-93 86.856 74.624 161.480 
93-94 93.849 75.801 169.650 
94-95 97.501 72.034 169.535 
95-96 100.333 70.906 171.239 
96-97 100.854 69.464 170.318 
97-98 99.754 68.808 168.562 

 
Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 

En el curs 96/97 Catalunya ja tenia una taxa d’escolarització de nens de 3 anys del 99,8%, 

davant del 24,7% andalús i el 66,7% del total espanyol. 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 116 

 

A continuació, presentem el percentatge de nens escolaritzats a diferents països de la UE i dels 

Països de l’Est el curs 94-95. 

 

QUADRE 19: percentatge d’escolarització UE/Països del Est curs 94-95 

 
Europa 3 anys 4 anys  
Unió Europea      
  Alemanya 47 % 71 %  
  Àustria 30 % 71 %  
  Bèlgica 98 % 100 %  
  Dinamarca 60 % 79 %  
  Espanya 57 % 100 %  
  Finlàndia 27 % 29 %  
  França 99 % 100 %  
  Grècia 13 % 54 %  
  Irlanda 1 % 53 %  
  Itàlia 89 % 96 %  
  Luxemburg - % 92 %  
  Països Baixos 0 % 97 %  
  Portugal 42 % 55 %  
  Regne Unit 45 % 94 %  
  Suècia 51 % 58 %  
Països de l'Est      
  Bulgària 51 % 60 %  
  Eslovàquia 48 % 62 %  
  Hongria 66 % 87 %  
  Polònia - % 26 %  
  República Txeca 70 % 75 %  
  Romania 37 % 59 %  
     
Catalunya 99 % 100 %  
     

Font: OCDE (Education at Glance) 
 
 
 

5.1.2.3.  Altres qüestions 

 

La migració 

Pel que fa a moviments d’alumnat, s’han citat ja les qüestions que fan referència a la migració 

interna, la mobilitat dins Catalunya i la immigració. En el nivell educatiu es produeixen 

problemes derivats del que es podria anomenar “trencar el ritme”, tant per l’alumnat que arriba, 

com per la resta del grup al qual s’incorpora, la diversitat que pot generar necessitats 

educatives especials, siguin temporals o quasi permanents... 
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Ja durant el curs 95/96 Catalunya acollia el 30% del total d’alumnes estrangers de l’estat 

espanyol, molt més que la resta de CCAA, tal com recull el següent quadre comparatiu, encara 

que en termes d’alumnat representava molt poca incidència. 

 
QUADRE 20: Alumnes estrangers. Curs 95-96. Comparació amb d'altres CCAA 
 

 CCAA  Obligatoris %   No 
obligatoris %   TOTAL % 

 Andalusia  4.445 10,9   591 3,6   5.036 8,8 
 Canàries  3.467 8,5  1.091 6,7  4.558 8,0 
 Catalunya  10.889 26,6   6.032 36,9   16.921 29,6 
 València  3.838 9,4  650 4,0  4.488 7,8 
 Galícia  980 2,4  565 3,5  1.545 2,7 
 Navarra  300 0,7  159 1,0  459 0,8 
 País Basc  1.093 2,7  630 3,8  1.723 3,0 
 Àrea MEC  15.875 38,8   6.651 40,6   22.526 39,3 
 Total Espanya  40.887 100,0   16.369 100,0   57.256 100,0 

Elaboració pròpia a partir de dades de Magisterio 18-11-98 
 

 
QUADRE 21: Alumnes estrangers Curs 98/99 en relació al Total 

 
Per nivells  Pública %  Privada %  Total % 
PRIMÀRIA + ESO  10.181 84,2  1.915 15,8  12.096 100,0 
NO OBLIGATORIS  3.414 75,5  1.110 24,5  4.424 100,0 
          
Total alumnes 
estrangers  13.595 81,8  3.025 18,2  16.620 100,0 

Total alumnes 
sistema  594.745 58.0   430.466       

42,0  1.025.211  
 100,0 

% estrangers s / 
total  2,29    0,70    1,62   

 
 
 Curs 91/92 Curs 98/99 Variació 
  Alumnes 
estrangers 9.868 16.620 6.752 

  Total alumnes 1.202.500 1.025.211 -177.289 
  % s/total 
alumnes 0,82 % 1,62 %       

Elaboració pròpia a partir de dades de DGOE i DGC 
 

 

Al Quadre 22 es detalla per al curs 98/99 la procedència per països per poder demostrar que 

en aquest moment de la implantació de la Llei, la immigració no representava un especial 

problema. 
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QUADRE 22: Evolució dels alumnes estrangers per procedència a Catalunya (públic i 
privat) Curs 98/99 

 
  Per 
procedència Total %  Pública %  Privada %  

  Unió Europea 2.677 16,1  1.535 11,3  1.142 37,8  

  Resta Europa 973 5,9  655 4,8  318 10,5  

  Magreb 7.266 43,7  6.851 50,4  415 13,7  

  Resta Àfrica 785 4,7  689 5,1  96 3,2  

  Amèrica Nord 318 1,9  207 1,5  111 3,7  
  Amèrica Sud i 
Centre 3.474 20,9  2.815 20,7  659 21,8  

  Àsia i Oceania 1.127 6,8  843 6,2  284 9,4  

  TOTAL 16.620 100,0  13.595 100,0  3.025 100,0  
Font: Els alumnes estrangers a Catalunya. Curs 98/99. Subdirecció General d'Estudis i Organització. Juliol 1999 

 
  Per nivell 
educatiu Total %  Pública %  Privada %  

  Obligatoris 12.096 72,8  10.181 74,9  1.915 63,3  
Educació 
Primària 7.267 43,7  6.150 45,2  1.117 36,9  

ESO 4.829 29,1  4.031 29,7  798 26,4  

  No Obligatoris 4.524 27,2  3.414 25,1  1.110 36,7  
2n cicle Infantil 2.507 15,1  2.066 15,2  441 14,6  

Batxillerat 612 3,7  503 3,7  109 3,6  

Altres 1.405 8,5  845 6,2  560 18,5  
  Total 
estrangers 16.620 100,0  13.595 100,0  3.025 100,0  

  Total sistema 1.025.211 594.745 430.466 
  % estrangers s 
/ total 1,62 2,29 0,70 

Font: Els alumnes estrangers a Catalunya. Curs 98/99. Subdirecció General d'Estudis i Organització. Juliol 1999 
 
 
De les mesures portades a terme respecte a aquesta qüestió, s’elabora l’edició del fulletó de 

matrícula per al curs 98-99 en diferents llengües, així com també s’ofereix un servei de 

traductors i traductores per ajudar les famílies nouvingudes. Es pot fer esment també als tallers 

de llengua catalana endegats pel Servei Educatiu d’Ensenyament del Català (SEDEC), així 

com els tallers d’adaptació escolar (TAE). Conseqüentment, calen nous professionals dins el 

Departament d’Ensenyament per afrontar aquests nous reptes i necessitats del SE a 

Catalunya.  

 

Per exemple, els Tallers de llengua catalana, durant el curs 98-99 funcionen tant a la Primària 

-amb 16 tallers de 6 hores per setmana i 60 auxiliars de conversa- com a la Secundària -amb 

63 tallers de 6 hores per setmana, 32 tallers de 32 hores per setmana-. 
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Al mateix curs 98/99, funcionen 13 Tallers d'Adaptació Escolar (TAE), amb 260 alumnes, 

amb un durada d’un curs complet, fins al 99/00, amb un increment de 21 professionals del curs 

98/99 (21 professionals) al curs 99/00 (42 professionals). 

 

Per altra banda, cal fer esment a la imprescindible formació del professorat, així com la 

formació dels professionals del Programa d’Educació Compensatòria. Aquestes necessitats 

noves en el SE generen unes despeses que no provenen pròpiament de l’aplicació de la 

LOGSE, encara que sí indirectament pel que fa a l’extensió de l’educació a tots els qui habiten 

a Catalunya en edat escolar. La formació dels professionals en aquests àmbits fa referència, 

per exemple, a la sensibilització sobre l’educació intercultural (11 cursos de 15 hores), les 

col·laboracions que s’estableixen amb l’Institut Català de la Mediterrània i amb d’altres 

associacions que treballen aquesta temàtica, com SOS Racisme. 

 

El fracàs escolar 

L’altra qüestió important a la qual cal fer esment és el fracàs escolar a Catalunya. Els 

Programes de Garantia Social eren una opció contemplada a la Llei per als qui havien de sortir 

de la Secundària obligatòria. S’observa en els següents quadres com, del total de places 

ofertades en Programes de Garantia Social, només se’n cobreixen un 58%. Podrien plantejar-

se les causes de que no es cobreixin totes les places possibles: són alumnes redirigits 

provinents del fracàs escolar. 
 
QUADRE 23: Evolució de les places ofertades als PGS. Curs 98-99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Direcció General de Promoció Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oferta places   
  
Curs 95-96 1.258   

Curs 96-97 1.516   

Curs 97-98 5.144   

Curs 98-99 7.407   
  
Increment 6.149   
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QUADRE 24: Alumnes INSCRITS als PGS. Curs 98-99 
 
 

Font: Direcció General de Promoció Educativa 
 

  OFERTA   INSCRITS   % Inscrits   
     
Pla de Transició al Treball (PTT)  1.194   1.194   100,0   

Formació Professional Ocupacional  2.775   1.077   38,8   

Altres programes de l'Administració Local  1.142   938   82,1   

Programes altres entitats  1.998   927   46,4   

Programa alumnes amb NEE  298   216   72,5   

TOTAL  7.407   4.352   58,8   
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5.1.3. Centres Educatius 
 
 
Els espais que acullen els grups que constitueixen -en la nova llei- per un costat l’Educació 

Infantil i Primària, i per l’altre, l’Educació Secundària -obligatòria i post-obligatòria- són un dels 

punts a analitzar de la reforma: una reestructuració dels Centres Públics anomenada per 

alguns “Reformitis estructural”, que es denuncia des d’alguns àmbits intel·lectuals. 

 

“Lo que se necesitaba era una reforma cualitativa, pero se cayó en una reformitis 
estructural. Reformitis que iba a afectar de manera particularmente grave al sector 
público, ya que los centros privados (debido a que integran frecuentemente en su seno 
los diversos niveles, desde preescolar hasta COU) podían limitarse a una reordenación 
interna de sus enseñanzas y efectivos.”1  

 
Caldrà veure si la separació dels Centres de Primària i dels Centres de Secundària era una 

exigència de la Llei o una decisió de l’Administració educativa catalana. També caldrà analitzar 

les conseqüències que té aquesta separació en el territori i en l’equilibri territorial; per exemple, 

què es fa amb les aules sobreres dels antics centres d’EGB (fins a 14 anys); o algunes 

poblacions petites que escolaritzaven nens en centres d’EGB i que no tindran IES i, 

conseqüentment, als 12 anys (antic 7è d’EGB) els nens d’aquests pobles han de deixar la 

població per anar a estudiar a altres poblacions més grans... 

 
La LOGSE utilitza el terme “aconsejable” per defensar la separació de Centres: 
 

“[…] Es aconsejable que los centros actuales de Preescolar y EGB, se conviertan en 
centros de Educación Infantil y Primaria (3-11 años) […] evita, como sucedía en los 
Centros de Primaria y Secundaria Obligatoria (6-16) la convivencia de alumnos 
mayores con alumnos muy pequeños.”2 

 
El canvi que provoca la Llei és, precisament, la separació dels trams educatius continus: 
 

“[…] Al garantizar la impartición del nivel completo en un solo centro [es refereix a 
Secundària de 12 a 21 anys] otorga una mayor coherencia a este tramo educativo, y 
evitan el cambio de centro a aquellos alumnos que quieran continuar la Educación 
Secundaria Post-obligatoria. Finalmente porque el desarrollo de toda la Educación 
Secundaria en un único centro permita que exista una plantilla de profesores más 
numerosa, lo que garantiza una […] más variada oferta educativa y una mayor 
flexibilidad y eficiencia de los recursos humanos y materiales.”3 

 

La pròpia Llei indica que la separació de centres és només optativa: 

 

“[...] A pesar de los argumentos hasta aquí presentados [...], cabe también considerar 
[...] la existencia de otros tipos distintos...”4 

 
Una d’aquestes solucions és precisament contemplar la possibilitat de Centres de Secundària 

dividits en dues ubicacions a fi d’aprofitar les aules sobreres, fruit de la reconversió d’aules 

                                                
1 José Luis García Garrido (Catedràtic d’Educació Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia): 
“¿Qué hacer con la LOGSE?”, Cuadernos de Pedagogía, Octubre-2000. 
2 Libro Blanco para la Reforma del SE. 1989, Cap. XXI 2, p 291. 
3 Libro Blanco, Cap. XXI 2. pàg. 291. 
4 Libro Blanco, Cap. XXI 2. pàg. 291. 
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d’EGB en aules de Primària. Especialment a antics centres grans d’EGB, ubicant una part de la 

Secundària, bàsicament corresponent als antics nivells de 7è i 8è. O també sembla que 

separant els Cicles Formatius de Grau Mitjà: 

 

“[…] aunque en todos los centros de secundaria deberá haber una oferta de módulos 
profesionales, también podrán existir centros en los que se impartan exclusivamente 
estos módulos”.5 

 

Aquestes recomanacions del Libro Blanco de 1989 fan referència als centres de titularitat 

pública, però no es defineix en quant a l’estructura dels centres concertats.   

 
El juny de 1997, el gabinet de premsa del Departament d’Ensenyament difon un informe de la 

Direcció General de Centres Docents on es dóna compte de l’escolarització dels alumnes de 

1er ESO (antic 7è EGB). La informació és un estudi comparatiu amb d’altres CCAA del que va 

ser l’escolarització per al curs 96-97 en funció de la tipologia de centres públics: 

 
Al País Valencià només el 5,8% dels alumnes de 1er d’ESO es varen escolaritzar en edificis 

de secundària, mentre que el 94,2% del total el van cursar en centres d’EGB tipus CEIP. 

Al País Basc tots els alumnes de 1er d’ESO van ser escolaritzats en IES, llevat de 3 centres 

tipus CEIP que van escolaritzar també aquest alumnat. 

A Navarra el 96,0% en IES (80%) i SES6 (16%), i el 4% en CEIPS. 

Galícia va escolaritzar el 22,0% en IES i el 78% en Centres tipus CEIP. 

A Andalusia el 10,0% varen ser escolaritzats en IES (108 Instituts acollien alumnes de 1er 

d‘ESO) i el 90% en Centres tipus CEIP (1.750 Centres d’aquest tipus acollien aquest alumnat). 

Canàries escolaritza el 61,2% en IES i el 38,8% en Centres tipus CEIP (301 dels 705 Centres 

d’aquest tipus acollien alumnes de 1er d’ESO). 

En el Territori MEC el 52,0% varen ser escolaritzats en IES i el 48% en Centres tipus CEIP. 

Per últim, Catalunya escolaritzà el 99,5% en IES i el 0,5% en Centres tipus CEIP. 

 

Queda clar que Catalunya és el territori que, en el curs 96-97, escolaritza un major nombre 

d’alumnes de 1er d’ESO en Instituts (99,5%), i que és la CA que més taxativament ha aplicat 

aquesta distribució. Ara el que cal veure és en quines condicions es va realitzar aquesta 

escolarització i si hi va haver efectes col·laterals d’aquesta decisió. Pensem que l’escola s’ha 

d’adaptar a l’alumne i no a l’inrevés. 

“En Europa como en otros enclaves existe desde hace tiempo la convicción 
generalizada de que los cambios de estructura sirven para muy poco, y que, por el 
contrario, consumen inmensos recursos que, en definitiva, se hurtan a la mejora 
cualitativa de la educación, objetivo básico de cualquier reforma. Esto explica que 
desde los años setenta no se hayan producido reformas estructurales en los sistemas 
educativos de los países que integran la Unión Europea, salvo -y sólo parcialmente- en 
el caso de Portugal. La verdadera excepción es nuestra LOGSE. Merced al cambio 

                                                
5 Libro Blanco, Cap. XXI 2. pàg. 292. 
6 SES: Secció d’ensenyament Secundari. Model específic i particular respecte el IES. 
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estructural que ella impone, los edificios de los antiguos colegios de EGB (muchos de 
ellos bastante nuevos y bien construidos) se quedarían grandes, mientras que los de 
los institutos resultarían viejos y muy pequeños; habría que gastarse un dinero que no 
hay en reformar unos y otros, y en construir edificios nuevos (volviendo al famoso mal 
de piedra, que tanto tranquiliza a determinados reformadores). Habría que multiplicar el 
gasto en autobuses, chóferes y vigilantes, en comedores y cocinas, en personal 
auxiliar, instalaciones y servicios que antes muy pocos echaban de menos y que ahora 
resultan fundamentales. Sería necesario también organizar una gran movilización del 
profesorado, incorporando a los centros de Enseñanza Secundaria a docentes que 
trabajaban anteriormente en centros de EGB o de FP; antes de que se hubiera 
producido un cambio de mentalidades entre ellos, se les situaría en el marco de una 
convivencia obligatoria y nada fácil; haría falta asimismo improvisar la preparación de 
muchos, mientras que otros quedarían con poco trabajo o con ninguno. No voy a 
seguir, porque el catálogo de previsibles dificultades ocasionadas por el cambio 
estructural es más holgado de lo que admiten estas páginas.”7  

 

5.1.3.1.  Planificació de la implantació: Mapa Escolar 1995-2000 i Execució 
d’obres 

 
L’instrument de planificació de les inversions en centres docents i equipaments fou l’elaboració 

d’un MAPA ESCOLAR de CATALUNYA per tal de realitzar les obres d’adequació de la xarxa 

pública al nou model educatiu LOGSE. Aquesta planificació 95-00 detallada contempla les 

prioritats de realització de les obres i quantifica els costos de cada obra, així com també 

estableix els costos de cada actuació de construcció o grans ampliacions o RAM8. 

 

Des dels inicis, el propi Departament que planificava les obres les licitava i supervisava fins el 

final. A partir de 1997, l’empresa pública GISA assumeix aquestes tasques de licitació i 

execució. GISA també acaba assumint la contractació d’alguns equipaments escolars. Del 

sistema de finançament que s’explica a la tesi, s’ha de tenir en compte aquest aspecte. Aquest 

tipus d’operacions financeres de la Generalitat no computava dintre del dèficit públic. Hisenda 

Pública determina que a partir de 2003 aquest tipus d’operacions computin com a dèficit públic 

de l’administració corresponent. La Generalitat ho resol creant en el tancament de l’exercici 

2002 més censos enfitèutics9 per a alguns edificis existents pendents de pagament. A partir de 

2003, dins els pressupostos de la Generalitat apareixen els encàrrecs a GISA computant dins 

del dèficit públic. Respecte els compromisos anteriors del Govern de la Generalitat amb GISA 

reflectits en els PEF10, no computaran dins el dèficit. En una futura investigació es podria veure 

com afecten aquestes modificacions de criteri en el dèficit públic de la Generalitat. 

 

Per abordar la qüestió de les obres realitzades dintre del període objecte d’estudi, i coneguda la 

distorsió que es produeix en el període comprés entre el 1997 i 2003 per la introducció de la 

                                                
7 José Luis García Garrido: “¿Qué hacer con la LOGSE?”. 
8 RAM inicials de Reforma, Ampliació, Millora. 
9 Cens enfitèutic: consisteix bàsicament a ser propietari del immoble, malgrat quedin quantitats per pagar. Te incidència 
important a la comptabilitat i efectes conseqüents en el grau d’endeutament.  
10 PEF: Pla Econòmic Financer (pagaments). 
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empresa GISA com a mecanisme de finançament que no va computar per al dèficit, s’ha decidit 

el següent: 

 

Pel que fa al desplegament del Mapa, s’ha de tenir en compte que el sistema clàssic de 

liquidació del pressupost aplicat fins a 1996 no presenta problemes, llevat principalment dels 

petits ajustos que provenen de periodificacions comptables. A partir de 1997, per determinar les 

obres de GISA es pot establir com a valoració l’obra aprovada, o l’obra posada en 

funcionament, o també com la part liquidada dins el pressupost del departament corresponent 

al pagament de les obres realitzades. Qualsevol sistema que s’apliqui genera dificultats. 

 

Obra aprovada 
 
Hem optat per resumir les obres aprovades entre 1990 i 1998, ja que les que s’aproven el 

1998 tenen un termini d’entrega de 18/20 mesos i, per tant, considerem que és el límit per 

entrar en funcionament d’acord amb el calendari de finalització d’implementació de la LOGSE 

en el tram de Secundària Obligatòria a Catalunya que acaba el curs 1999-00. 

   
En el quadre següent es pot veure com evolucionen les obres aprovades en aquest període. 

Quant a les obres tipus RAM inclouen totes: grans i petites. És per això que la xifra 

d’actuacions RAM es dispara. En quadres posteriors, només es tindran en compte les 

Reformes i Ampliacions però no les Millores, que es refereixen a petites intervencions11. 

 
QUADRE 25: Resum número d’obres aprovades (període 1990-1998) 
 
 

 Total Primària Secundària 
    

Centres nous 181 100 81 

Ampliacions 308 138 170 

RAM 5.292 2.717 2.575 

    

Total 5.782 2.956 2.826 
Elaboració pròpia. Font: Direcció General de Centres Docents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 En lloc de RAM parlarem d’actuacions RA. 
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QUADRE 26: Número de centres nous i ampliacions aprovats període 90-98 
 
 Centres nous Ampliacions 
Any Prim.  Secun. TOTAL Prim.  Secun. TOTAL 
1990 19 8 27 22 24 46 
1991 14 11 25 20 7 27 
1992 9 11 20 14 8 22 
1993 14 8 22 27 13 40 
1994 8 6 14 13 6 19 
1995 10 6 16 23 19 42 
1996 2 6 8 28 13 41 
1997 7 13 20 13 21 34 
1998 17 12 29 10 27 37 
Total 100 81 181 170 138 308 

 
Elaboració pròpia. Font: Direcció General de Centres Docents 
 
 

Cal parar atenció al que es diu en la Quadre 27: són xifres referides a les inversions aprovades 

i, per tant, superiors a les liquidades en els pressupostos de cada any. Incorporem l’any 1999 a 

fi de poder veure la tendència que seguien les obres pròpies del Departament. 

 

QUADRE 27: Inversions aprovades en centres docents públics, 1995-1999 (Milions PTA) 
 

 
Elaboració pròpia. Font: Direcció General de Centres Docents  
 
 

Es pot observar al Quadre 27 la progressiva davallada de la inversió directa del Departament. 

 

A continuació resumim els acords dels diferents encàrrecs d’obres a GISA amb la data de 

l’acord del govern de la Generalitat12, número d’actuacions de l’encàrrec i l’import global de 

l’obra.  

 

 

 

 

                                                
12 Cfr. Premsa dia següent dels acords. 

Inversions aprovades Inversions previstes (MAPA) 
  Any Departament GISA TOTAL PLA % Executat 

  1995 16.723,65 - 16.723,65 16.972,78 98,53 
  1996 16.473,05 - 16.473,05 18.106,80 90,98 
  1997 9.010,20 18.720,10 27.730,30 25.069,99 110,61 
  1998 8.656,78 16.687,00 25.343,78 25.866,14 97,98 
  1999 5.814,20 24.062,30 29.876,50 23.127,06 129,18 
  Total 1995-1999 56.677,88 59.469,40 116.147,28 109.142,77 106,42 
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Elaboració pròpia. Font: Direcció General de Centres Docents 
 
 
Ens ha semblat interessant incloure les periodificacions dels pagaments que formaven part 

d’aquests acords. 

  
QUADRE 29: Imports plurianuals sense interessos * 
 

59.469,4  15.492,1  3.228,0  315,0  4.740,0  11.056,0  0,0 4.590,0  20.048,3

1998 900,0  900,0  -  -  -  -  - -  -
1999 2.878,0  1.100,0  728,0  50,0  300,0  700,0  - -  -
2000 4.265,0  1.400,0  1.000,0  65,0  500,0  1.000,0  - 300,0  1.500,0
2001 3.650,0  1.400,0  500,0  50,0  400,0  1.000,0  - 300,0  1.500,0
2002 3.500,0  1.400,0  250,0  50,0  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2003 3.500,0  1.400,0  250,0  50,0  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2004 3.500,0  1.400,0  250,0  50,0  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2005 3.450,0  1.400,0  250,0  -  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2006 3.200,0  1.400,0  -  -  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2007 3.200,0  1.400,0  -  -  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2008 3.200,0  1.400,0  -  -  400,0  1.000,0  - 400,0  1.700,0
2009 3.048,1  892,1  -  -  400,0  1.356,0  - 400,0  1.700,0
2010 740,0  -  -  -  340,0  -  - 400,0  1.700,0
2011 390,0  -  -  -  -  -  - 390,0  1.748,3  
* 20.048,3 (acord 21/07/98 -576MPTA- + acord 19/04799 -19.472,3 MPTA-) 
 

 

A partir dels pagaments del principal dels acords amb GISA, detallats en el quadre anterior, es 

pot observar com podrien afectar les periodificacions realitzades -fruit dels encàrrecs de 

govern- en les liquidacions posteriors dels pressupostos del Departament d’Ensenyament. 

Aquests imports que apareixen en el moment dels acords podien ser revisats posteriorment 

(refinançats) i, per tant, són els que s’establien en els acords de govern, i no tenen per què 

coincidir amb els imports liquidats en els pressupostos successius. 

 
 
 

QUADRE 28: Acords de Govern amb GISA 

RAM  RAM  

TOTAL 4/3/97  31/10/97  17/2/98  17/2/98  9/6/98  21/7/98 9/2/99  19/4/99

Obres
Número 184  70  -  2  -  45  2 -  65 
MPTA 57.686,0  15.492,1  3.228,0  315,0  4.740,0  10.507,9  576,0 (1) 4.590,0  18.237,0 (2)

Projectes 
Número 131  -  -  -  -  50  -  -  81 
MPTA 1.783,4  -  -  -  -  548,1  -  -  1.235,3

Total 59.469,4  15.492,1  3.228,0  315,0  4.740,0  11.056,0  576,0 4.590,0  19.472,3 
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Obra nova executada 
 
Hem resumit les dades de la superfície d’obra nova posada en funcionament que donava la 

Direcció General de Centres Docents referida al període (1995-1998) per tal de donar una idea 

de la magnitud real de l’obra. 

 
QUADRE 30: Nova superfície construïda del Departament d'Ensenyament  (m2) 
 

 Total Noves construccions Ampliacions 
          
Any Primària Secundària Total Primària Secundària Total Primària Secundària Total 
          
1995 29.938 39.001 68.939 11.611 20.276 31.887 18.327 18.725 37.052 
1996 15.408 55.401 70.809 5.134 29.169 34.303 10.274 26.232 36.506 
1997 39.637 120.264 159.901 19.556 82.588 102.144 20.081 37.676 57.757 
1998 12.672 26.872 39.544 5.119 12.528 17.647 7.553 14.344 21.897 
          
Total 
95-98 97.655 241.538 339.193 41.420 144.561 185.981 56.235 96.977 153.212 

 
Font: Gabinet de Premsa. Dossier de la Direcció General de Centres Docents. Febrer 1999 
 

En relació als m2 existents en el SE públic, representava una superfície construïda (nova i 

ampliada) del 6,5 % i els prefabricats existents representaven un 2,3 %. Si es posa en relació la 

nova superfície construïda i els prefabricats existents, es pot observar que a febrer de 1999 un 

de cada quatre m2 de superfície nova eren edificis prefabricats, xifra que recolza la hipòtesi de 

la precarietat amb la que es va abordar la reforma, ja sigui per manca de recursos, ja sigui per 

mala planificació, ja sigui per una mica de tot.  

 

La disfunció que es produeix no pot ser atribuïda a l’avançament de l’aplicació de la LOGSE, tal 

com ja s’ha analitzat en l’apartat del calendari. Si és conseqüència de que hi havia disfuncions 

estructurals preexistents a 1990 no ho analitzarem. El que és segur és que la decisió presa 

sobre el model de centres docents públics fruit de la reestructuració del SE incideix 

decisivament en la situació. 

 

S’ha de tenir en compte que en les liquidacions del Departament d’Ensenyament, en el capítol 

d’inversió, s’inclou la liquidació dels edificis prefabricats, i, per tant, el problema de la 

precarietat de la implantació de la LOGSE podria quedar agreujat per aquesta circumstància, ja 

que un percentatge important de les inversions s’haurien fet en mòduls prefabricats. Hi hauria 

la possibilitat d’interpretar que aquests barracons es posaven en llocs on les necessitats 

d’escolarització d’alumnes no estava consolidada i es dotava d’un centre educatiu provisional 

esperant veure si aquestes necessitats d’escolarització es consolidaven definitivament. Si es 

consolidava definitivament, es podia planificar l’obra definitiva de l’ampliació de les noves aules 

o del nou centre docent. Per tant, en cert sentit, algú ho podria considerar com a bona gestió.  
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QUADRE 31: Resum edificacions existents el curs 98/99 

 

m2 %

Construits 5.060.000 97,70
Prefabricats 119.235 2,30

TOTAL 5.179.235 100,00  
 
Elaboració pròpia a partir de dades de la DG de Centres docents 
 
 

QUADRE 32: Prefabricats existents el curs 98/99 (Detall) 
 
Primària   nº centres  79

  nº edificis  143
  m2  18785

Secundària   nº centres  132
  nº edificis  669
  m2  100450

Total   nº centres  211
  nº edificis  812
  m2  119235  

 
Elaboració pròpia a partir de dades de la DG de Centres docents 

 

Aquest quadre 32 resum indica el número de centres que tenen alguna aula prefabricada. El 

curs 98/99, fins a 211 centres públics dels prop dels 1.998 que hi havia a Catalunya tenien 

algun mòdul prefabricat. D’aquests centres públics, n’hi havia 41 que eren totalment 

prefabricats. 

 

A l’inici del Curs 2005-06 el Conseller portaveu de la Generalitat donava les xifres d’aules 

prefabricades: 653 aules prefabricades estaven a Centres on hi ha alguna aula prefabricada, i 

54 Centres públics tot prefabricat13. A principis del curs 1998-99 hi havia 41 Centres Públics 

amb tot prefabricat. Per tant, el problema generat persisteix en el temps, i -lluny de solventar-

se- sembla que es consolida en el nivell de provisionalitat. Les unitats de prefabricats, però, 

baixarien de 812 a 653. A l’inici de Curs 2006-07 el Conseller d’educació, Joan Manel del Pozo 

“reconeix que hi haurà 34 mòduls prefabricats més que el curs passat amb una xifra rècord de 

677 en total”14 (hi ha un ball a la suma (+10 mòduls) respecte el curs 2005-06 que no corregim). 

 

Per tant, també es pot considerar que part del problema era la necessitat de donar resposta a 

les necessitats d’escolarització com a bé principal a garantir. Es podria veure si aquests 

barracons han anat canviat d’ubicació o bé si la provisionalitat s’ha perpetuat en els punts 

                                                
13 5 setembre de 2005, TN migdia TV3.  
14 www.e-noticies.com 6 setembre 2006. 

http://www.e-noticies.com
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originaris on es van instal·lar. Aquesta investigació es pot realitzar en un futur i determinaria en 

quin grau es tractava de precarietat i en quin grau era bona gestió dels recursos públics. Una 

última aportació en aquest tema: prop del 20% del cost dels barracons és cimentació. Dels 

prefabricats recuperats, es van fer diferents usos: comissaries per als mossos d’esquadra, 

universitats15, etc.  

 

Alguns centres, un cop realitzada la nova obra, van voler mantenir algun edifici prefabricat com 

a espai annex útil. Per tant, es pot adduir que tampoc era tan precària l’aula prefabricada com 

s’havia afirmat en algun article de premsa. 

 

Incorporem el quadre 33 amb les dades d’edificis prefabricats referit a novembre de 1998, per 

Delegacions Territorials. La xifra varia respecte la de l’inici de curs en 32 mòduls menys. Ja es 

va dir en la metodologia que no es revisarien les xifres. Hem decidit posar aquest Quadre per 

remarcar que el principal problema estava situat a la Secundària, tal i com ja s’ha explicat. 

 
 
QUADRE 33: Edificis prefabricats (1998) 
 Primària Secundària Total 

Barcelona Ciutat 5 16 21 

Barcelona Comarques 40 206 246 

Baix Llobregat - Anoia 16 74 90 

Vallès Occidental 6 24 30 

Girona 27 150 177 

Lleida 5 62 67 

Tarragona 36 113 149 

TOTAL 135 645 780 
 
Font: Gabinet de Premsa.  Dossier de la Direcció General de Centres Docents. 3-12-98 
 

Centres Nous 
 

Pel que fa a l’anàlisi de la situació real del SE com a tal hem optat per la solució de valorar 

l’obra realitzada per GISA com l’obra posada en funcionament. 

Els següents quadres resumeixen els centres nous que s’han posat en funcionament. Poden 

referir-se indistintament a nous no existents o a nous que substitueixen a centres que es 

tanquen. Hem afegit els anys 2001 i 2002 (posteriors al mapa escolar) per tal de donar més 

profunditat a les taules. D’aquesta manera, els retards en l’entrega de les obres no desdibuixen 

l’esforç realitzat. Quan es parla d’any, es refereix a l’any de posada en funcionament del centre 

i, per tant, es refereix a setembre de l’any que s’indica. 

                                                
15 Font: Cfr. Oficina de Coordinació i Programes Específics. 
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QUADRE 34: Centres Nous de Primària 1995 – 2000 
 
 

Any   Centre 
1995   Centres nous: 10 

1996   Centres nous:  2 

1997   Centres nous:  7 

1998   Centres nous:  17 

1999   Centres nous:  10 

2000   Centres nous:  9 

Total 1995-2000   Centres nous Primària:  55 

2001   Centres nous:  8 

2002   Centres nous:  14 
 
 

QUADRE 35: Centres Nous de Secundària 1995-2000 
 

Any   Centre 

1995   Centres nous:  6 

1996   Centres nous:  6 

1997   Centres nous:  13 

1998   Centres nous:  12 

1999   Centres nous:  14 

2000   Centres nous:  4 

Total 1995-2000   Centres nous Secundària:  55 

2001   Centres nous:  16 

2002   Centres nous:  11 
 
Informació elaborada a partir de les dades de la Direcció General de Centres Docents. Cf. Pàgina http://www.gencat. 
net/educacio/centres/2006. 
 
 
Per poder resoldre la distorsió originada per GISA, s’ha procedit a valorar les Ampliacions i 

Centres nous posats en funcionament per als anys16 1999 i 2000, i també el 2001 i 2002 

(MPTA). Aquesta valoració de l’obra que es posa en funcionament, contrastada amb l’obra 

aprovada, resol quasi totalment la qüestió plantejada. 

 

 

 

 
 
 

                                                
16 L’any de posada en funcionament s’ha d’entendre com a data de inici de curs. Per exemple, quan es parla d’any 
1999 es refereix que s’ha posat en funcionament el any 1999  que correspon al curs 99-00. 

http://www.gencat
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QUADRE 36: Obra posada en funcionament període 99-02 

 

CEIP IES CEIP IES CEIP IES CEIP IES CEIP IES

MPTA 1.485,10 7.155,50 2.713,59 1.956,55 2.433,57 7.236,85 4.600,74 5.622,80 11.233,00 21.971,70

Núm. Centres 10 14 9 4 8 16 14 11 41 45

MPTA 371,6 2.004,30 1.393,25 3.740,67 1.171,17 1.720,20 3.528,08 1.940,33 6.464,10 9.405,50

Núm. Centres 3 10 9 18 9 12 17 8 38 48

MPTA 1.856,70 9.159,80 4.106,84 5.697,22 3.604,74 8.957,05 8.128,82 7.563,12 17.697,10 31.377,19

Núm. Centres 13 24 18 22 17 28 31 19 79 93

Total 99-02

N
ov

es
R

A
To

ta
l

1999 2000 2001 2002

 
Elaboració pròpia Cf. pàgina http://www.gencat.net/educacio/centres/2006 
 
El Quadre 36 mostra la inversió posada en funcionament durant quatre anys (1999-2002). En 

aquests quatre anys, la inversió real posada en funcionament representa 49.074,29 MPTA 

(17.697,10 + 31.377,19). El pressupost d’inversió executat pel Departament d’Ensenyament de 

1995 a 1999 representa 56.677,88 MPTA. El Mapa 95-00 preveia una inversió de 130.000 

MPTA. Es pot concloure que es va executar menys inversió real -d’acord amb el calendari- de 

la prevista en el Mapa. És més, l’import del Mapa no inclou les obres menors del dia a dia 

(reparacions, petites reformes, etc.) i el pressupost liquidat del Departament d’Ensenyament del 

95 al 99 sí. Es podrien excloure del càlcul els 5.814,20 MPTA liquidats pel Departament 

d’Ensenyament: els hem inclòs ja que entenem que molt majoritàriament es tracta d’obres del 

dia a dia que també estan incloses en les liquidacions de 1995 a 1998 i, per tant, si no les 

incloem, faltarien. Llavors també es podria adduir que caldria incorporar aquesta quantitat 

d’obres del dia a dia dels anys 2000 al 2002. És possible. El que passa és que a partir de 1998 

es comencen a pagar, dins del pressupost, les liquidacions de GISA -el 1998 només hi ha 900 

MPTA liquidats, que també s’haurien d’excloure-, i per tant, complicaria excessivament un 

càlcul que entenem corregiria poc el resultat final de la xifra, i que en cap cas seria tan 

important com per variar l’aportació de aquest resultat al recolzament de la hipòtesi plantejada. 

L’obra aprovada sí que mediàticament complia amb escreix els objectius del Mapa. Aquesta 

dualitat i problemes que hem plantejat es podrien abordar en investigacions posteriors.  

 
5.1.3.2.  Xarxa (Model públic - model concertat) i Tipologies (ZERS, CEIPS, IES) 

 

El que cal veure ara, a part de la planificació i obres en centres docents que hem abordat 

anteriorment, és l’evolució dels centres docents, d’acord amb el que ja s’ha dit.  

 

Els centres concertats que imparteixen Primària i Secundària estan comptabilitzats en les dues 

columnes sota el concepte “Privada”. Hi ha petites diferències entre aquesta font i la que 

proporciona Estadística, ja que Estadística no considera els centres docents que només 

imparteixen Infantil. Hem preferit mantenir la font de la Direcció General de Centres ja que 

aquest capítol tracta dels centres docents i, per tant, es considera més propera al global de la 

realitat aquesta font que la d’Estadística. 

http://www.gencat.net/educacio/centres/2006


Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 132 

QUADRE 37: Evolució del nombre de centres docents 
 
 

 Total Pública Privada 
Any17 Primària  Secundària  Primària  Secundària  Primària  Secundària  
1990 2.602  1.043  1.697  419  905  624  
1991 2.554  1.014  1.680  423  874  591  
1992 2.470  944  1.650  424  820  520  
1993 2.429  938  1.625  423  804  515  
1994 2.361  952  1.589  436  772  516  
1995 2.319  991  1.573  455  746  536  
1996 2.252  1.224  1.552  512  700  712  
1997 2.185  1.211  1.508  509  677  702  
1998 2.153  1.211  1.494  517  659  694  
1999 2.121 1.121 1.489 509 632 612 
Variació  90-99 -481  78  -208  90  -273  -12  

 
Font: Direcció General de Centres Docents 
 
Es pot veure com, en 10 anys, els centres públics de Primària es redueixen en xifres absolutes. 

El curs 99/00 hi ha 208 centres de Primària menys que el curs 1990-91 -un 12, 26% menys-. 

Aquesta xifra es pot interpretar com que de cada 100 centres públics de Primària en tanquen 

més de 12 en els darrers 10 anys. Llegit així sembla que la crisi de Primària seria gran, ja que 

no es posen nous centres de Primària a disposició dels ciutadans. Sembla que la crisi podria 

afectar molt especialment el món rural. Aquí es pot intuir una disminució de la proximitat de 

centres de Primària a municipis que disposaven de centre abans de la reforma.  

 

En canvi, els centres públics de Secundària s’incrementen en 90 en els darrers 10 anys -un 

21,5 % més de centres de Secundària respecte 1990-. El creixement -en part- es podria pensar 

que era fruit de l’increment de la demanda d’ensenyament secundari obligatori del SE públic, 

però ja s’ha vist que hi va haver una caiguda important d’alumnat. 

També es podria pensar que era fruit de la disminució de la ràtio alumnes per aula o unitat 

aprovada per la LOGSE i -per tant- de la necessitat de nous espais. Tal com es diu en aquesta 

tesi, aquest fet va amortir l’efecte de la davallada de la natalitat sobre els docents. El número 

de unitats o grups l’analitzarem a part. Sembla que les principals causes les hem de buscar en 

la reestructuració del SE, que ha portat a un increment de creació d’IES públics. Aquí es pot 

intuir un augment de la proximitat de centres de Secundària a municipis que no en disposaven 

abans de la reforma. 

 

 

 

 

 

                                                
17 L’any marcat és el d’inici del curs corresponent. Es manté aquesta nomenclatura que és la que fa servir la font citada. 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 133 

QUADRE 38: Evolució del nombre de municipis catalans que tenen institut (IES) 
 

Curs 91/92  173   18,3%  

Curs 95/96  195  20,7%  

Curs 98/99  233   24,7%  

Increment  60   6,7%  
 
Font: Direcció General de Centres Docents 
 
 

Com es pot veure en el Quadre 38, el curs 98/99 només un de cada quatre municipis de 

Catalunya disposa d’Institut. En el curs 99/00 la situació no millora. Només s’incorpora un nou 

municipi que no tenia IES al grup dels municipis que sí disposen d’IES (509 IES repartits entre 

234 municipis dels 941 de Catalunya). 

 
L'Escola rural18 
 
Es podria fer una anàlisi transversal del que representa l’escola rural en relació al SE. De fet, el 

problema de les edificacions és, en aquest cas, un tema secundari, ja que el problema principal 

es situa en l’àmbit de l’existència de l’escola. Estem parlant d’escoles tipus CEIP d’Infantil i 

Primària. El fet de la no existència de centres d’ensenyament en un municipi ocasiona 

problemes de desplaçament i de menjador, així com el desarrelament de la vida en el món 

rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Reestructuració del marc Legal dels ZERS. Decret 198/1996 de reglament orgànic de centres. Ordre 12 de març de 
1997. 
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Equipaments. La informàtica en l'educació 
 

Els equipaments els analitzarem en el capítol específic d’Evolució i aplicació de despesa en 

centres públics, ja que considerem que no té gaire interès la desagregació. Potser sí que 

l’evolució de la informàtica educativa podria ser considerat un indicador de qualitat. Les xifres 

que donava la Direcció General d’Ordenació educativa comparativament amb altres països 

indiquen que s’evolucionava lentament.  

 

Probablement, d’aquestes xifres només es pot extreure la conclusió de com de lluny s’estava 

dels països capdavanters i que tampoc en aquest camp s’avança decididament. 

 
 
QUADRE 39: Informàtica en Educació 

 

 Ràtio 
Estudiants 

Ordinadors 
en 

Ordinadors 
connectats 

Venda 
d'ordinadors 

 per 
ordinador 

centres 
educatius en xarxa (%) per educació 

Alemanya 20,3 863.112 58,0 281.375 
Àustria 19,4 77.330 57,0 25.272 
Espanya 41,2 224.218 45,0 69.457 
França 21,4 567.100 49,0 189.897 
Itàlia 42,4 214.110 47,0 69.723 
Portugal 24,4 86.592 44,0 17.554 
Regne 
Unit 8,1 1.228.734 58,0 373.206 

Suècia 7,8 194.853 60,0 61.748 
Suïssa 8,0 146.639 54,0 44.684 
Catalunya 25,0 42.000 75,8   

 
Font: DGOE. Abril 1998 
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5.1.4. Unitats escolars -Oferta-  
 

L’oferta educativa es concreta en les unitats escolars (o grups1). Cada unitat disposa d’un límit 

de places. Aquest límit de places constitueix el rati màxim d’alumnes per unitat escolar. Aquest 

límit de places, tal com s’ha dit repetidament, disminueix amb la nova llei. De tota manera, a 

Catalunya es produeixen excepcions reiterades tant per damunt la ràtio -del que permet la 

LOGSE- com per sota la ràtio -ineficiència econòmica-. Aquestes excepcions per damunt la 

ràtio que permet la LOGSE2 són especialment accentuades en l’escola privada concertada, i 

pel que fa a ràtios ineficients des del punt de vista econòmic és especialment accentuat en 

l’escola pública.  

 

El conjunt de grups ofertats constitueix les places escolars ofertades del SE. Les places no 

cobertes responen a diferents ineficiències o ajustos tècnics. No entrem a valorar la justificació 

de les ineficiències, que van des de l’equilibri territorial, fins que es tracta d’un bé bàsic 

obligatori, o que l’adaptació a la demanda té rigideses estructurals que no es poden resoldre 

automàticament (edificis, personal, distància, etc.). Per descomptat que l’existència d’un centre 

docent i d’un espai físic -un aula- és la condició necessària però no suficient per a poder ofertar 

un grup d’un nivell educatiu. Una condició suficient podria ser l’existència de demanda d’aquell 

centre o població. Són les condicions de suficiència les que responen més a les eficiències o 

ineficiències econòmiques.  

 

Tal com ja s’ha dit, el problema principal de l’elecció de centre docent es troba en aquest fet. Si 

la base de la capacitat d’elecció de centre rau en l’existència d’una unitat escolar disponible 

amb places suficients per a tothom, pressuposa que hi ha hagut una planificació -tant de les 

places a ofertar de l’escola pública com de l’escola concertada- que ho fa possible. L’existència 

d’un espai pot permetre la creació d’un nou grup, però quan la condició de suficiència depèn de 

la decisió programada d’ofertar un grup i no de la demanda, no es pot parlar de quasi-mercats3, 

sinó de mercats intervinguts, i, per tant, s’hauria de parlar de pseudo-mercats. A més incidència 

en aquesta idea cal remarcar que l’equip planificador és també el legislador de tot el sistema 

educatiu, el propietari de l’escola pública, l’inspector del sistema educatiu públic i privat i, tal 

com ja s’ha dit, és qui planifica i estableix la normativa referent al comportament de la demanda 

regulant el sistema d’inscripció i administrant els recursos públics: disposa de tots els recursos 

provinents dels ciutadans i els aplica selectivament. Evidentment, només des del punt de vista 

econòmic hi ha diverses maneres eficients d’administrar els recursos públics. El que s’ha de 

                                                
1 Al llarg de la tesi s’utilitzaran indistintament ambdós termes. 
2 Autoritzades les excepcions per part del Govern de la Generalitat en diferents cursos i per part de diferents partits en 
el Departament de Educació i en els diferents governs. 
3 Concepte que apareix a La Financiacion de los Centros concertados (Tesi Doctoral) Primer premio nacional de 
Investigación Educativa 2000, d’Ana Villarroya Planas. Colección Investigación, nº 147, publicat pel Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 
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veure -no en aquesta tesi- és quina d’aquestes administracions proporciona més graus de 

llibertat. 

 

Es veurà també que l’escola concertada no pot ofertar lliurement noves places ja que aquestes 

han d’estar aprovades prèviament per l’equip planificador. Aquesta oferta de nova escola 

concertada en ocasions no és aprovada per l’equip planificador si existeix oferta disponible no 

coberta a l’escola pública o a una altra escola concertada de la zona, per tal de no malbaratar 

els recursos públics. Per tant, sí que hi ha la possibilitat d’establiment de noves escoles 

privades, però no de lliure establiment de noves escoles concertades -sostingudes amb fons 

públics-. Aquestes escoles competeixen en desigualtat de condicions i, per tant, la “patronal” 

pública podria ser objecte de qüestionament davant del Tribunal de la Competència per posició 

dominant de mercat i alteració del mercat. Com que els recursos que rep l’escola concertada 

també són públics i, a més, és el sistema públic qui gestiona aquest personal, arribant fins i tot 

a pagar directament els sous al personal docent concertat -mecanisme anomenat “pagament 

delegat”-, la situació que es genera pel que fa a la llibertat d’oferta de places és -com a mínim- 

peculiar.  

 

La gran dificultat de creixement de l’oferta de grups concertats, la zonificació que prima la 

proximitat al centre docent i altres circumstàncies que ja hem explicat, ens fan afirmar que els 

alumnes no són tractats com a clients o quasi-clients sinó com pseudo-clients o usuaris, amb 

una capacitat d’elecció molt regulada i limitada.4 I més en el tram obligatori. 

 

El grup posat en funcionament és el que determina la necessitat de recursos que s’han 

d’aplicar: personal docent, despeses de funcionament, diferents serveis escolars com el 

menjador i el transport -en alguns casos-. Les característiques específiques dels alumnes 

poden determinar l’existència de grups especials de caràcter temporal o de caràcter 

permanent. Aquests grups que acullen alumnes amb Necessitats Educatives Especials5 són 

comptabilitzats dins les unitats escolars si estan en el propi centre docent. Les unitats 

d’Educació Especial que constitueixen un CEE6 no estan comptabilitzades en aquests quadres. 

Tampoc en el que es refereix als alumnes amb NEE s’han comptabilitzat. Aquesta 

circumstància ja s’havia tractat en el capítol de Metodologia. Les unitats comptabilitzades 

inclouen les unitats corresponents a escoles unitàries, on un determinat grup d’Infantil i 

Primària pot acollir alumnes de diferents edats i nivells. És el cas d’algunes escoles rurals. 

 

Cal veure si en aquest llarg període s’han incrementat el número de grups o no. En els gràfics 

següents d’aquest apartat mostrem l’evolució dels grups. Hem optat per comparar el curs 1989-

90 amb el curs 2002-03, ja que en el primer cas es tracta de l’any anterior a la promulgació de 

                                                
4 Per abundar en el sentit i interpretació d’aquests conceptes, cfr. la tesi ja esmentada d’Ana Villarroya.  
5 NEE: Necessitats Educatives Especials. 
6 CEE: Centre d’Educació Especial. 
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la LOGSE i en el segon cas es tracta del primer curs on la LOGSE estava completament 

implementada en tots els nivells. Som conscients que majoritàriament les dades que s’empren 

en aquesta investigació comprenen la dècada dels 90, que és l’objecte de la tesi. De tota 

manera, en el cas dels grups hem preferit mantenir els referents clars d’inici i final d’aplicació 

de la LOGSE i l’etapa intermèdia del curs 1996-97 -s’exceptuen els casos de manca de dades 

completes (com és en els grups de la concertada), en els quals utilitzarem les dades oficials 

existents i amb les quals hem pogut comptar per a la nostra investigació-. 

 

Es veurà que la disminució de la població escolaritzada en el tram obligatori no es correspon 

amb una disminució proporcional de grups per diferents motius: un dels principals és la 

disminució del rati alumnes/unitat que promou la LOGSE (de 30 a 25 en la Primària, i de 35 a 

30 en la Secundària obligatòria), desdoblaments i reforços educatius. Al llarg d’aquest apartat 

aniran sorgint altres motius que s’explicitaran. 

 

Quant a la relació de la ràtio alumnes/unitat amb la titularitat del centre on es troben els grups, 

generalment mentre a l’escola pública un alumne per damunt la ràtio -si el centre té l’espai 

suficient i no hi ha un altre centre públic a prop- origina un grup més desdoblant-lo (p.ex, a 

Primària si hi ha 26 alumnes, es fan dos grups de 13 alumnes)-, a l’escola concertada -i pel 

mateix motiu- s’autoritza un increment fins el 10% de la ràtio, i si -tot i això- es sobrepassa la 

ràtio, aquest alumne s’intenta escolaritzar en una altra escola concertada o en una escola 

pública de la mateixa població. Abundaríem, doncs, en el tractament ben diferent que reben els 

diversos centres, no en funció de l’origen de recursos, sinó en funció de la titularitat del centre. 

Això provoca, per tant, una massificació relativa d’alguns grups concertats i en alguns centres 

escolars, encara que conseqüentment comporti una eficiència econòmica superior.  

 

La no existència d’un grup on escolaritzar l’alumnat en el tram obligatori en una determinada 

població obliga al desplaçament de l’alumnat. Aquesta situació provoca diferents efectes 

negatius. Ens centrarem en els efectes econòmics. Segons les diferents disposicions de la 

normativa, aquest alumne de nivell obligatori té dret a rebre gratuïtament els mitjans per 

efectuar el desplaçament des del seu municipi al municipi on està ubicat el centre 

d’escolarització. També té dret a rebre gratuïtament el servei de menjador escolar. 

Segurament, i només des del punt de vista de despesa pública, es pot estar d’acord que és la 

menys dolenta de les solucions, ja que obrir un grup comporta una despesa molt superior a la 

que comporta pagar el transport i el menjador a quatre alumnes (per no tancar un grup públic 

s’exigien cinc alumnes)7.  

 

                                                
7 Cfr. Direcció General de Centres Docents. Apuntem que la figura del mestre itinerant amb l’escolarització del alumne 
al municipi sense escola i seguiment telemàtic, amb la correcció de la socialització mitjançant activitats intermunicipals i 
l’adscripció a un centre, tal com es fa en determinats països de gran extensió despoblada, podria ser una alternativa a 
l’escola estàndard tradicional presencial, que segurament podria ser més econòmica i social, encara que no entrarem 
en aquest tema i l’hem apuntat per manifestar que hi pot haver alternatives interessants. 
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Aquest efecte que provoca el fet de la no existència d’una unitat d’escolarització en un 

determinat municipi és imputable a diferents causes, de les quals les principals semblen referir-

se al model d’estructuració de centres i a l’extensió de l’obligatorietat fins els 16 anys. 

Efectivament, si abans de la LOGSE dels 14 als 16 anys l’escolarització no era obligatòria, 

tampoc era exigible la gratuïtat d’aquests serveis.  

 

Mentre, a partir de la LOGSE, per a l’alumnat de l’escola pública que es troba en aquestes 

circumstàncies hi ha la gratuïtat dels serveis de transport i menjador en tots els casos, a 

l’escola concertada els imports es donen en forma de beques, mitges beques i quarts de 

beques, i no en tots els casos -lligats a la renda-. Les beques no solen cobrir els imports 

sencers del cost de menjador. Aquest fet serà completat en l’apartat dedicat a aquesta qüestió. 

 

Amb l’anàlisi de totes aquestes dades es pretenia donar resposta a un dels objectius d’aquesta 

investigació: 

 

Una variació significativa en el nombre de grups demostraria que efectivament es necessitaven 

més professors, més aules, i per tant, més recursos. Les causes considerades a priori de 

l’increment de grups per la implantació de la llei són: l’obligatorietat fins els 16 anys, la variació 

d’hores lectives (desdoblaments, crèdits variables, supressió o incorporació d’assignatures, 

variacions d’hores lectives per a assignatures existents, etc.) i la disminució de la ràtio 

d’alumnes per unitat. Hi ha algun factor complementari a analitzar aliè a la llei, que és si 

aquesta variació de grups és conseqüència de la variació d’alumnat provinent de la natalitat, de 

la immigració o de la migració interna generalitzada a tot el territori català o localitzada a 

municipis concrets, així com l’estratègia d’acolliment de les incorporacions tardanes. Ja s’ha 

vist en l’apartat d’alumnes que la immigració en aquest període té molt poca incidència.. 

 
Si no hi ha un increment significatiu de grups, les causes poden trobar-se en la disminució de la 

població escolar; o bé si és perquè no s’està donant compliment a la ràtio màxima per grup 

prevista a la llei i, per tant, no estaven disponibles els recursos que es necessitaven. 

 
En el quadre següent es presenta una visió global de l’evolució de les unitats escolars del 

sistema educatiu en el tram obligatori diferenciant el que és l’ensenyament obligatori de 

Primària i l’ensenyament obligatori de la Secundària. Recordem que, per a l’anàlisi, els grups 

que incloïen les unitats de 7è i 8è de Primària (12-13 anys) i que corresponen a l’antiga EGB 

els hem passat a formar part de la etapa 12-15 anys  per establir la comparació amb les unitats 

de la Secundària de 1er i 2on d’ESO. La nova Secundària Obligatòria vindrà constituïda, doncs, 

per un traspàs de grups de l’antiga EGB cap a la nova Secundària en els cursos del Primer 

Cicle -que hem corregit-, pels alumnes que abans cursaven el primer cicle de FPI (14-15 anys) , 
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i per alumnes que el SE retindrà per l’ampliació de l’obligatorietat fins els 16 anys. Els 

Programes de Garantia Social, que drenen alumnes de l’ESO, estaven molt poc implantats8. 

  

QUADRE 40: Evolució totes les Unitats Obligatòria de Catalunya 
 
Tots     
 Grups     
 Variacions    de 6 a 16   de 6 a 11   de 12 a 15  

 Curs 89-90   
           

33.149   
           

19.720   
           

13.429   
 89-90-96-97  -5.165   -3.204   -1.961   
 -15,58% -16,25% -14,60% 
 96-97-02-03  -1.609   -133   -1.476   
 -4,85% -0,67% -10,99% 
 89-90-02-03  -6.774   -3.337   -3.437   
  -20,44% -16,92% -25,59% 

 Curs 02-03  
           

26.375   
           

16.383   
             

9.992   
Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
Com es pot veure, entre el curs 89-90 i el curs 02-03 hi ha una davallada de grups del tram 

obligatori en tot el SE Català. En el cas del tram de Primària, aquesta davallada es concentra 

en el tram dels cursos compresos entre el 89-90 i 96-97 amb la pèrdua de 3.204 grups. 

Després la xifra de grups en el tram de Primària queda estabilitzada. La Secundària obligatòria, 

en canvi, presenta una davallada contínua, encara que una mica més accentuada en el període 

comprés entre els cursos 89-90 i 96-97 (-1.961 grups). La davallada és més accentuada en el 

tram de Secundària obligatòria -un 25,59%- (desapareix un de cada quatre grups existents el 

curs 89-90) que en el tram obligatori de Primària on la davallada es menys accentuada -un 

16,92 %- (desapareix un de cada sis grups existents el curs 89-90). Per tant, es pot afirmar que 

els grups dels trams obligatoris disminueixen considerablement i, per tant, des del punt de vista 

dels grups, no hi ha necessitats de nova despesa addicional sobre el SE causat per l’increment 

de la taxa d’escolarització per l’extensió de l’obligatorietat fins els 16 anys. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 El curs 02-03 existeixen 445 grups (256 grups públics i 189 grups privats). El curs 98-99 existien 345 grups (142 grups 
públics i 203 grups privats). El curs 97-98 hi havia 148 grups (112 grups públics i  36 grups privats) Es van ofertar 5.144 
i només es van cobrir 2.955 places. (Departament de Educació. Servei de Programes de transició.) 
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GRÀFIC 10: Evolució número d’unitats trams obligatoris i no obligatoris (públics-privats) 

-  
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1989-90 grups pública
1989-90 grups privada
1996-97 grups pública
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2002-03 grupspública
2002-03 grups privada

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 

Per respondre a una altra qüestió de la hipòtesi referida a què es van destinar els recursos com 

a conseqüència de la priorització de determinats trams educatius per part del Govern de la 

Generalitat, hem cregut convenient elaborar el gràfic 11, de l’evolució dels grups dels 

ensenyaments no obligatoris, tant els pre-obligatoris com en la Secundària no obligatòria. 

 
GRÀFIC 11: Evolució número d’unitats trams no obligatoris (públics- privats) 
 

-  

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

de 0 a 3 de 3 a 6 de 16 a 18 més de 18

1989-90 grups pública
1989-90 grups privada
1996-97 grups pública
1996-97 grups privada
2002-03 grupspública
2002-03 grups privada

 
Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
Es pot observar el sentit ascendent del número de grups de les etapes no obligatòries del SE. 

El creixement de grups entre el curs 89-90 i el 02-03 és de 7.811 grups. La davallada de grups 

en el tram obligatori del SE es situava en 6.774 grups. Per tant, des del punt de vista del SE, hi 

ha un creixement de grups. Aquest creixement es concentra especialment en l’etapa pre-

obligatòria (3.188 grups de 0-3 anys; 2.957 grups de 3-6 anys). En aquest punt, s’hauria de 

treure el tram de 0-3 anys per evitar distorsions. Un cop recalculades les xifres de les etapes no 

obligatòries, l’increment es situaria en 4.623 grups. Per tant, es pot afirmar que van ser una 
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prioritat -ja sigui per raons de demanda, ja sigui per voluntat política- les etapes no obligatòries, 

que són les que experimenten el creixement de grups.  

 

L’etapa de 16-18 anys creix en 594 grups. Els CFGS -tram d’edat de més de 18 anys-  

experimenten un gran increment, passant de 690 grups el curs 1989-90 a 1.762 grups el curs 

2002-03. Es podria analitzar si el creixement de grups es deu a l’increment de demanda de 

CFGS per part dels alumnes o bé si aquest increment de grups respon més a un increment de 

l’oferta en diferents indrets, amb alts graus d’ineficiència econòmica per tractar-se d’una oferta 

sobredimensionada. En la roda de premsa d’inici del curs9 99-00 s’anuncia que s’impartiran 

Cicles Formatius en centres de titularitat pública a totes les comarques de Catalunya, a totes 

les capitals de comarca i que s’impartirien en un total de 130 municipis i al 55% dels IES 

(280/509)10 de Catalunya. 

 
QUADRE 41: Evolució de l’oferta de Cicles Formatius (número de grups públics) 

 

 Curs 
98/99  

Curs 
99/00  Increment  

Grau Mitjà 460  652  192  
     1r curs 377  462  85  
     2n curs 83  190  107  
Grau Superior 360  572  212  
     1r curs 232  375  143  
     2n curs 128  197  69  
TOTAL 820  1.224  404  

Font: DGCD 8/9/99 
 

QUADRE 42: Adequació dels CF programats a la demanda dels sectors econòmics 
 

   Sector CF 
Progr. %  PIB 

català  
   Primari 44  3,4  2,0  
   Serveis 814  63,5  61,0  
   Indústria 380  29,7  30,0  
  
Construcció 43  3,4  7,0  

   TOTAL 1.281  100,0  100,0  
Font: DGCD 8/9/99 
 

Hem elaborat aquests quadres 41 i 42 perquè els considerem interessants a efectes 

d’interpretar l’evolució del nombre de grups post-obligatoris. No ho analitzarem més, ja que 

depassa la investigació que es porta a terme. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 8 de setembre de 1999, roda premsa inici de curs 99-00. 
10 El curs 95-96 només 56 centres de Secundària oferien Cicles Formatius. 
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QUADRE 43: Evolució tots els Grups no Obligatòria  
 
 Variacions   de 0 a 3 de 3 a 6 de 16 a 18 més de 18 Total 
 Curs 89-90 940 5.309 4.537 690 11.476 
del 89-90 al 96-97  1.872 3.161 605 465 6.103 
  59,54% 13,33% 67,39% 53,18% 
del 96-97 al 02-03  1.316 -204 -11 607 1.708 
  -3,84% -0,24% 87,97%  
 89-90 al 02-03  3.188 2.957 594 1.072 7.811 
   55,70% 13,09% 155,36% 68,06% 
 Curs 02-03  4.128 8.266 5.131 1.762 19.287 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
QUADRE 44: Evolució Grups Infantil + Preescolar (0-6 anys) 
 
    91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 

   Total  29.170 31.646 33.337 34.831 35.718 36.799 37.576 
P  Andalusia  5.765 5.863 6.010 6.258 6.392 6.633 6.787 
Ú  Canàries  1.289 1.334 1.400 1.536 1.709 1.854 1.869 
B  Catalunya  4.068 5.110 5.544 5.822 5.995 6.084 6.099 
L  València  3.194 3.284 3.352 3.577 3.310 3.334 3.482 
I  Galícia  2.076 2.127 2.248 2.255 2.322 2.383 2.410 
C  Navarra  450 442 431 440 453 471 478 
A  País Basc  1.399 1.368 1.670 1.644 1.751 1.761 1.821 
   Àrea MEC  10.929 12.118 12.682 13.299 13.786 14.279 14.630 
   Total  14.645 14.972 15.893 15.918 16.063 16.329 16.706 
P  Andalusia  1.451 1.464 1.487 1.478 1.530 1.543 1.594 
R  Canàries  302 395 439 439 458 468 426 
I  Catalunya  3.866 3.963 4.889 4.928 5.158 5.198 5.178 
V  València  1.423 1.441 1.497 1.455 1.206 1.315 1.521 
A  Galícia  771 800 897 788 792 793 798 
D  Navarra  266 268 263 259 251 249 251 
A  País Basc  1.426 1.472 1.229 1.282 1.294 1.288 1.291 
   Àrea MEC  5.140 5.169 5.192 5.289 5.374 5.475 5.647 
   Total  43.815 46.618 49.230 50.749 51.781 53.128 54.282 
   Andalusia  7.216 7.327 7.497 7.736 7.922 8.176 8.381 
T  Canàries  1.591 1.729 1.839 1.975 2.167 2.322 2.295 
O  Catalunya  7.934 9.073 10.433 10.750 11.153 11.282 11.277 
T  València  4.617 4.725 4.849 5.032 4.516 4.649 5.003 
A  Galícia  2.847 2.927 3.145 3.043 3.114 3.176 3.208 
L  Navarra  716 710 694 699 704 720 729 
   País Basc  2.825 2.840 2.899 2.926 3.045 3.049 3.112 
   Àrea MEC  16.069 17.287 17.874 18.588 19.160 19.754 20.277 

Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (marzo 1999) MEC  Pàgina 72 
 
En aquest tram pre-obligatori es tracta de comparar com han actuat les altres CCAA. De les 

dades de què disposem es pot observar que entre el curs 91-92 i el curs 97-98 una de cada 
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quatre unitats escolars públiques del tram pre-obligatori es creen a Catalunya. Aquí es pot 

veure l’esforç realitzat en aquest tram d’edat per Catalunya i, evidentment, que implica una 

priorització real. Quant a la privada, en aquest tram d’edat pre-obligatori, la creació de nous 

grups a Catalunya representa prop de dos grups de cada tres que crea la iniciativa privada a 

l’estat espanyol entre els cursos 91-92 i 97-98. Clarament la demanda social ha estat la clau 

d’aquesta priorització. Es creen 2.031 grups públics i 1.312 grups privats, i el 21 de febrer de 

1999 el conseller Hernàndez en el debat de política educativa es compromet a promoure la 

creació de 30.000 noves places de llar d’infants en cinc anys, és a dir uns 2.000 grups nous. En 

els set anys precedents s’havien creat més de 3.000 grups nous. Per tant, el creixement previst 

segueix al mateix ritme i es manifesta insuficient per a la realitat social catalana. Tal com ja s’ha 

vist en els quadres anteriors, aquest creixement de grups es produeix fonamentalment en el 

tram de llar d’infants 0-3 anys. Els grups del tram 3-6 anys creixen a Catalunya fins el curs 96-

97, quan s’arriba al màxim (8.470 grups); desprès van davallant i s’estabilitzen en torn als 8.000 

grups11, i, per tant, es pot afirmar que es prioritza el tram de llar d’infants en l’etapa pre-

obligatòria. 

 
QUADRE 45: Evolució Grups Primària + EGB +  Mixtes 
 
    91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 

   Total  127.849 125.346 123.249 120.624 117.713 98.901 86.043 
P  Andalusia  28.818 28.563 28.257 27.950 27.734 23.787 20.237 
Ú  Canàries  7.148 7.133 7.035 6.928 6.593 5.547 4.784 
B  Catalunya  15.431 14.911 14.303 13.832 13.533 11.783 10.030 
L  València  11.891 11.723 11.624 11.468 11.535 9.740 8.339 
I  Galícia  10.250 9.931 9.698 9.443 9.152 8.029 6.403 
C  Navarra  1.554 1.505 1.445 1.419 1.038 1.015 1.018 
A  País Basc  4.914 4.658 5.116 4.790 4.588 3.088 2.989 
   Àrea MEC  47.843 46.922 45.771 44.794 43.540 35.912 32.243 

           
   Total  51.371 50.674 49.253 47.777 46.986 40.006 34.439 
P  Andalusia  7.327 7.258 7.189 6.916 6.743 5.891 5.052 
R  Canàries  1.372 1.461 1.552 1.532 1.537 1.360 1.098 
I  Catalunya  9.672 9.375 9.205 8.856 8.651 7.392 6.353 
V  València  5.103 4.967 4.961 4.843 5.075 4.212 3.539 
A  Galícia  2.930 2.845 2.831 2.734 2.745 2.368 1.910 
D  Navarra  834 826 798 770 543 520 512 
A  País Basc  4.762 4.710 3.823 3.837 3.744 2.642 2.569 
   Àrea MEC  19.371 19.232 18.894 18.289 17.948 15.621 13.406 

           
                                                
11 El curs 03-04 es tornen a incrementar els grups d’infantil de 3-6 anys arribant fins els 8.538 grups. Una de les causes 
principals que ens sembla important d’analitzar en un futur és veure si l’accentuació de l’efecte del reagrupament 
familiar dins el fenomen de la immigració és determinant en el creixement de grups que s’hauria d’estudiar 
conjuntament amb la natalitat de la població resident. Aquest curs escolar depassa l’etapa objecte d’estudi. La 
immigració, en l’etapa que s’està estudiant, no representava un problema per al SE, ja que era bastant limitat. 
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   Total  179.220 176.020 172.502 168.401 164.699 138.907 120.482 
   Andalusia  36.145 35.821 35.446 34.866 34.477 29.678 25.289 
T  Canàries  8.520 8.594 8.587 8.460 8.130 6.907 5.882 
O  Catalunya  25.103 24.286 23.508 22.688 22.184 19.175 16.383 
T  València  16.994 16.690 16.585 16.311 16.610 13.952 11.878 
A  Galícia  13.180 12.776 12.529 12.177 11.897 10.397 8.313 
L  Navarra  2.388 2.331 2.243 2.189 1.581 1.535 1.530 
   País Basc  9.676 9.368 8.939 8.627 8.332 5.730 5.558 
   Àrea MEC  67.214 66.154 64.665 63.083 61.488 51.533 45.649 

Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (març 1999) MEC  Pàgina 73 
 
QUADRE 46: Evolució Grups ESO 
 
    92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 
          
   Total  3.368 6.005 8.613 13.641 33.607 47.166 
P  Andalusia  1.104 1.511 1.943 2.747 7.365 10.969 
Ú  Canàries  41 98 309 740 1.831 2.852 
B  Catalunya  413 568 928 1.469 3.471 5.192 
L  València  214 303 538 910 2.351 3.786 
I  Galícia  107 306 379 386 1.532 2.641 
C  Navarra  0 0 0 278 446 583 
A  País Basc  0 0 0 0 954 1.438 
   Àrea MEC  1.489 3.219 4.516 7.111 15.657 19.705 

          
   Total  280 407 1.349 2.537 9.404 15.438 
P  Andalusia  114 130 392 658 1.558 2.352 
R  Canàries  0 0 0 28 236 444 
I  Catalunya  110 172 279 512 1.753 2.988 
V  València  26 27 32 96 732 1.371 
A  Galícia  9 32 33 35 357 656 
D  Navarra  0 0 0 171 265 351 
A  País Basc  0 0 0 0 955 1.435 
   Àrea MEC  21 46 613 1.037 3.548 5.841 

          
   Total  3.648 6.412 9.962 16.178 43.011 62.604 
   Andalusia  1.218 1.641 2.335 3.405 8.923 13.321 
T  Canàries  41 98 309 768 2.067 3.296 
O  Catalunya  523 740 1.207 1.981 5.224 8.180 
T  València  240 330 570 1.006 3.083 5.157 
A  Galícia  116 338 412 421 1.889 3.297 
L  Navarra  0 0 0 449 711 934 
   País Basc  0 0 0 0 1.909 2.873 
   Àrea MEC  1.510 3.265 5.129 8.148 19.205 25.546 

Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (març 1999) MEC Pàgina74 
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5.1.4.1. Unitats pública: Grau d’oferta d’unitats de la pública  
 
Evolució dels grups escola pública dels ensenyaments obligatoris i no obligatoris 
 
 
GRÀFIC 12: Unitats escola pública. Curs 1989-1990 

1989-90 Grups Pública

20.361 

79 
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2.691 

410 
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Obligatoris
de 0 a 3
de 3 a 6
de 16 a 18
més de 18

 
Elaboració pròpia 
 

El cercle gran representa els grups obligatoris (20.361) i els no obligatoris (6.453) per al curs 

89-90. El cercle més petit és el detall corresponent als grups no obligatoris (0-3 anys 79 grups; 

3-6 anys 3.273 grups; 16-18 anys 2.691 grups i més de 18 anys 410 grups). 

 
GRÀFIC 13: Unitats escola pública. Curs 2002-2003 
 

2002-03 Grups Pública
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3.337 
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Elaboració pròpia 
 

El cercle gran representa els grups obligatoris (16.419) i els no obligatoris (11.331) per al curs 

02-03. El cercle més petit és el detall corresponent als grups no obligatoris (0-3 anys 1.598 

grups; 3-6 anys 5.241 grups; 16-18 anys 3.337 grups i més de 18 anys 1.155 grups). 
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Com es pot veure en la comparació entre els cursos 89-90 i 02-03, els grups de l’escola pública 

disminueixen en l’etapa obligatòria en 3.942 grups. Ja s’ha dit que, a efectes de comparació, 

s’han considerat els grups d’alumnes de 14 a 16 anys -quan l’escolarització no era obligatòria- 

dins l’etapa obligatòria en el període de convivència d’ambdós sistemes (1er i 2on de BUP 

mentre començava a implementar-se l’ESO). Hem inclòs els grups de 7è i 8è de Primària dins 

del tram 12-15 anys. Com ja s’ha dit, el 7è correspon al 1er curs d’ESO i el 8è al 2on curs 

d’ESO. 

 
QUADRE 47: Evolució Unitats Pública Nivells Obligatoris  
 
 Variacions   de 6 a 16 de 6 a 11 de 12 a 15 
 Curs 89-90  20.361 12.270 8.091 
 89-90 a 96-97  -3.194 -2.131 -1.063 
 -15,69% -17,37% -13,14% 
 96-97 a 02-03  -748 283 -1.031 
 -3,67% 2,31% -12,74% 
 89-90 a 02-03  -3.942 -1.848 -2.094 
  -19,36% -15,06% -25,88% 
 Curs 02-03  16.419 10.422 5.997 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
Tal com es pot veure en el quadre comparatiu entre els cursos de referència, l’evolució dels 

grups de les diferents etapes obligatòries és negatiu i davalla molt considerablement. 

Contràriament al que es podia pensar, a Catalunya es perden 3.942 grups de l’etapa 

obligatòria. Per tant, simplificant molt, però gràficament, es van generar 3.942 espais lliures que 

es distribueixen en una reducció de 1.848 unitats a la Primària, i una reducció de 2.094 unitats 

a la Secundària. Podem concloure que tot i haver disminuït la ràtio alumnes/unitat i haver 

allargat l’obligatorietat fins els 16 anys, el resultat global ha estat una reducció del nombre de 

grups. Per tant, en aquest aspecte no serien necessaris recursos addicionals per aplicar la 

reforma. De no haver-hi la disminució de la ràtio promoguda per la LOGSE, que evidentment 

suavitza la caiguda del nombre de grups, aquesta caiguda del nombre de grups hagués estat 

molt més espectacular. Del curs 96-97 al curs 02-03 només la Primària (6-11 anys) presenta un 

petit ascens (283 grups) encara que la caiguda que experimenta l’etapa Primària entre el curs 

89-90 i el curs 02-03 és de 1.848 unitats. Aquesta disminució coincideix pràcticament amb el 

nombre de grups que incrementa l’etapa pre-obligatòria en el mateix període (+ 1.968 grups). 

Per tant, des del punt de vista dels espais d’Infantil i Primària, es podria dir sobre el paper que 

no era necessària la creació de nous espais. Efectivament, aquesta conclusió no és justa, ja 

que la demanda evoluciona d’acord amb altres variables que ultrapassen la tesi, com són les 

demogràfiques i moviments migratoris fruit de la industrialització, deslocalització, vivenda, i 

altres factors que incideixen clarament en la necessitat d’espais, deixant lliures uns en unes 

zones i generant la necessitat d’espais en d’altres. També s’ha de dir que en l’etapa de 0-3 

anys es van crear en aquesta etapa fins a 1.519 nous grups. Normalment són centres públics 

de titularitat municipal i no els tindrem en compte en aquesta tesi, tal com ja s’havia dit.  
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La reducció de 2.094 grups entre els cursos 1989-1990 i 2002-03 per a l’etapa Secundària 

obligatòria fa palès que l’aplicació de la LOGSE per ella mateixa no necessitava que es 

posessin a disposició més espais, ja que s’alliberaven 2.094 espais -de 8.091 grups es passava 

a 5.997-. S’alliberen més d’un 25% d’espais respecte el curs 89-90, tot i que l’obligatorietat 

passa dels 14 als 16 anys i que la ràtio d’alumnes per aula baixa de 35 a 30 alumnes. Per tant, 

des d’aquest punt de vista, la LOGSE per ella mateixa en el SE català no requeria grans 

inversions, potser petites adaptacions. 

 

La decisió del Govern de separar els centres públics de Primària dels centres públics  de 

Secundària podria ser la causa principal de les noves inversions en centres docents de 

Secundària. Les tensions originades per la creació o no de centres de Secundària en els 

municipis on abans només es cursava fins a 8è de Primària, lligat amb la necessitat -

autoimposada pel Govern de la Generalitat i recomanada per la LOGSE- de separar els centres 

públics de Primària i de Secundària, corroboren la hipòtesi plantejada. Tal com ja s’ha dit, 

seixanta-un municipis que no tenien IES el 1990, ja tenen l’IES en funcionament el 1999. La 

creació de nous centres educatius que incrementen l’oferta en alguna població on abans 

només hi havia centre d’EGB podia ocasionar una possible infrautilització de les aules que 

sobren en el centre de Primària (abans EGB). 

 

La davallada de 2.094 grups dels nivells secundaris obligatoris queda, en part, compensada pel 

creixement de 646 grups en els nivells de Secundària post-obligatòria de 16 a 18 anys, i un 

creixement de 745 grups de Secundària post-obligatòria de més de 18 anys. El saldo, de tota 

manera, segueix essent negatiu per a l’etapa Secundària amb una davallada de 703 grups. Per 

tant, des d’aquest punt de vista, es podria adduir que realment el que es va fer va ser -a més 

de construir IES en determinats municipis que no en tenien- posar al dia les infraestructures 

educatives de Secundària que estaven malament. També es van guanyar posicions en relació 

a l’escola privada i, per tant, aquesta circumstància fa que la davallada de grups no sigui més 

gran.  

 

La davallada de grups també es deu, en part, a la bona gestió de contenció de la despesa, ja 

que si el grup no existeix, no hi ha despesa. Hem afirmat ja que l’existència del grup és l’origen 

de la despesa. Per tant, el fet que s’hagin perdut grups implica que s’ha reduït una de les 

causes de la despesa. De tota manera, aquest fet s’haurà de veure en el moment que es parli 

del personal docent, perquè podria passar que es redueixin els grups, però que el professorat 

sobrer segueixi en el sistema d’ensenyament públic, i per tant, no es produeixi un trasllat 

equivalent o proporcional de la disminució de grups a la disminució proporcional de personal 

docent del sistema. També s’hauria de veure si es podien haver reduït més grups o si es van 

reduir tots els grups que es podien. Aquest darrer fet no l’analitzarem. Pressuposem que els 

grups que es van reduir van ser els que es podien. El nombre de grups es considera una dada. 

L’estructura d’oferta -unitats o grups- es considera bastant rígida a curt termini, encara que 
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previsible i planificable a mig termini. L’estructura de la demanda -alumnat- és considerada 

semi rígida, ja que -en general- disposa d’altres opcions possibles d’escolarització dins el SE. 

La davallada demogràfica és la principal causa de la disminució d’unitats respecte el curs 89-

90, tot i la disminució de la ràtio alumnes/unitat, actuacions del govern i d’altres qüestions que 

estableix la LOGSE. 

 

Estructura SE de Catalunya. Grups Secundària Pública  
 
En la Taula següent (Quadre 48) es pot veure com evolucionen els grups del tram obligatori i 

post-obligatori. S’ha introduït el curs 2003-04 per veure la futura evolució del SE més enllà del 

període objecte d’anàlisi. 

 
QUADRE 48: Evolució Unitats de Secundària Pública per edats i per trams 
 

De 12 a 15 anys De 16 i més anys
ESO No LGS Total %s/total BTX-CF No LGS Total %s/total

Total 89-90 157          7.934      8.091       1,9         51            3.050      3.101       1,6         
Total 90-91 254          7.901      8.155       3,1         124          3.195      3.319       3,7         
Total 91-92 301          7.820      8.121       3,7         180          3.243      3.423       5,3         
Total 92-93 413          7.714      8.127       5,1         245          3.555      3.800       6,4         
Total 93-94 568          7.409      7.977       7,1         306          3.514      3.820       8,0         
Total 94-95 928          6.850      7.778       11,9       426          3.597      4.023       10,6       
Total 95-96 1.469       6.059      7.528       19,5       527          3.577      4.104       12,8       
Total 96-97 3.471       3.557      7.028       49,4       869          3.271      4.140       21,0       
Total 97-98 5.201       1.192      6.393       81,4       1.428       2.812      4.240       33,7       
Total 98-99 5.600       470         6.070       92,3       2.797       1.496      4.293       65,2       
Total 99-00 5.916       -           5.916       100,0     3.974       473         4.447       89,4       
Total 00-01 5.813       -           5.813       100,0     4.227       76           4.303       98,2       
Total 01-02 5.813       -           5.813       100,0     4.241       -           4.241       100,0     
Total 02-03 5.997       -           5.997       100,0     4.492       -           4.492       100,0     
Total 03-04 6.165       -           6.165       100,0     4.597       -           4.597       100,0      

Elaboració pròpia 
 
Es pot observar que la implantació completa de l’ESO a l’escola pública finalitza el setembre de 

1999 (curs 99-00). El curs 99-00 tots els alumnes de centres públics del SE Català l’estan 

cursant. La implantació completa dels nous ensenyaments post-obligatoris en centres públics 

acaba el setembre de 2001 (curs 01-02). 

 

A continuació es detalla la Secundaria Obligatòria per cicles. Aquí es pot comprovar, com ja 

s’havia vist, que el calendari d’implantació de la LOGSE a Catalunya segueix els terminis 

màxims que permet la llei en la majoria dels casos, amb l’excepció que ja s’ha comentat en 

l’apartat corresponent al calendari. 
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QUADRE 49: Evolució Unitats Secundària Obligatòria Pública  
 

De 12 a 13 anys De 14 a 15 anys
1er. Cicle ESO No LGS Total %s/total 2on.Cicle ESO No LGS Total %s/total

Total 89-90 -            4.184      4.184       -          157          3.750      3.907       4,0         
Total 90-91 59            4.087      4.146       1,4         195          3.814      4.009       4,9         
Total 91-92 55            3.994      4.049       1,4         246          3.826      4.072       6,0         
Total 92-93 68            3.850      3.918       1,7         345          3.864      4.209       8,2         
Total 93-94 102          3.642      3.744       2,7         466          3.767      4.233       11,0       
Total 94-95 129          3.467      3.596       3,6         799          3.383      4.182       19,1       
Total 95-96 155          3.263      3.418       4,5         1.314       2.796      4.110       32,0       
Total 96-97 1.502       1.644      3.146       47,7       1.969       1.913      3.882       50,7       
Total 97-98 2.775       -           2.775       100,0     2.426       1.192      3.618       67,1       
Total 98-99 2.761       -           2.761       100,0     2.839       470         3.309       85,8       
Total 99-00 2.705       -           2.705       100,0     3.211       -           3.211       100,0     
Total 00-01 2.691       -           2.691       100,0     3.122       -           3.122       100,0     
Total 01-02 2.730       -           2.730       100,0     3.083       -           3.083       100,0     
Total 02-03 2.848       -           2.848       100,0     3.149       -           3.149       100,0     
Total 03-04 2.967       -           2.967       100,0     3.198       -           3.198       100,0      

Departament d’Educació. Elaboració pròpia 
  

Es pot observar com el grau d’avançament de la implantació de la LOGSE és mínim i que les 

etapes es van cobrint -llevat d’alguna excepció- segons els calendaris i terminis màxims 

previstos per l’estat espanyol. El que sí és cert és que el curs 97-98 el 100% dels alumnes del 

primer cicle d’ESO estudiaven en centres de Secundària. La Conselleria ho comparava amb 

València -on només el 7% dels alumnes estudiava en Centres de Secundària-, Andalusia -on 

només el 24% dels alumnes estudiava en IES- i amb l’Àrea MEC -on només el 47% dels 

alumnes del primer cicle d’ESO cursava els estudis en Instituts de Secundària-. Per tant, s’ha 

d’entendre que la reforma d’aquest cicle, des del punt de vista d’obres, es va realitzar 

íntegrament a Catalunya, mentre que les altres zones es van prendre el seu temps o bé van 

decidir que els alumnes de 1er i 2n d’ESO en alguns casos podrien seguir convivint com fins 

aleshores amb els de 1er a 6è de Primària. En l’apartat sobre els Centres Docents es parla de 

la situació dels equipaments escolars i de la seva evolució al llarg de la implantació de la Llei. 

 
QUADRE 50: Unitats públiques de les etapes no obligatòries 
 
Grups Pública No Obligatoris 
 Variacions    de 0 a 3   de 3 a 6  de 16 a 18  Més de 18   Total  
 Curs 89-90 79 3.273 2.691 410 6.453 
89-90 a 96-97  955 1.777 723 316 3.771 
  54,29% 26,87% 77,07% 58,44% 
96-97 a 02-03  564 191 -77 429 1.107 
  5,84% -2,86% 104,63%  
 89-90 a 02-03  1.519 1.968 646 745 4.878 
   60,13% 24,01% 181,71% 75,59% 
 Curs 02-03  1.598 5.241 3.337 1.155 11.331 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 
Es pot observar com els grups de l’escola pública experimenten un creixement en totes les 

etapes no obligatòries entre el curs 89/90 i el curs 02/03. 
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Pel que fa als grups de titularitat pública, tot i donar-se una petita davallada en els grups de 16 

a 18 anys de 77 grups, la resta de xifres és positiva.  

 

Amb un increment total de grups de 4.878 en tot el període d’implantació de la LOGSE, 

s’observa com l’increment més notable es troba en el període pre-obligatori: de 79 grups 

inicials de 0 a 3 anys es passa a 1.519 grups al final del període (curs 2002-03, com a curs de 

finalització d’implantació de la Llei); també incrementen considerablement els grups de 3 a 6 

anys, fins a 1.968, mentre que l’increment en l’etapa post-obligatòria (Batxillerat i cicles 

Formatius) és també important. És curiós observar aquesta divergència pel que fa a 

l’ensenyament obligatori. Evidentment, tot i que les causes es troben fora de la pròpia Llei, el 

que és cert és que l’increment de recursos destinats a Educació van anar dirigits -evidentment- 

a les etapes no obligatòries. 

 
5.1.4.2.  Unitats Privades. Unitats concertades i subvencionades  
 

Previ a l’anàlisi dels grups dels centres concertats, cal contextualitzar-los dins els centres de 

titularitat privada. De fet, en molta de la documentació oficial, no es desagreguen els concertats 

dels no concertats, la qual cosa ha dificultat molt la investigació en aquest àmbit. La majoria de 

les dades procedents del Departament d’Ensenyament referides a grups i professors de 

l’escola concertada no han estat publicades amb anterioritat. 

 

Evolució dels grups escola privada dels ensenyaments obligatoris i no obligatoris 
 
GRÀFIC 14: Grups escola privada. Curs 1989-1990 

1989-90 Grups Privada

12.788 

861 

2.036 

1.846 

280 

5.023 

Obligatoris
de 0 a 3
de 3 a 6
de 16 a 18
més de 18

 
Elaboració pròpia.  
 

El cercle gran representa els grups obligatoris (12.788) i els no obligatoris (5.023) per al curs 

89-90. El cercle petit és el detall corresponent als grups no obligatoris: 0-3 anys, 861 grups; 3-6 

anys, 2.036 grups; 16-18 anys, 1.846 grups; més de 18 anys, 280 grups. 
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GRÀFIC 15: Grups escola privada. Curs 2002-2003 

2002-03 Grups Privada

9.956 

2.530 

3.025 

1.794 

607 

7.956 

Obligatoris
de 0 a 3
de 3 a 6
de 16 a 18
més de 18

 
Elaboració pròpia 
 

El cercle gran representa els grups obligatoris (9.956) i els no obligatoris (7.956) per al curs 02-

03. El cercle petit és el detall corresponent als grups no obligatoris: 0-3 anys, 2.530 grups; 3-6 

anys, 3.025 grups; 16-18 anys, 1.794 grups; més de 18 anys, 607 grups. 

 
 
QUADRE 51: Unitats privades de les etapes obligatòries 
 
Privada     
 Grups     
 Variacions   de 6 a 16 de 6 a 11 de 12 a 15 
 Curs 89-90   12.788 7.450 5.338 
 89-90 a 96-97  -1.971 -1.073 -898 
 -15,41% -14,40% -16,82% 
 96-97 a 02-03  -861 -416 -445 
 -6,73% -5,58% -8,34% 
 89-90 a 02-03  -2.832 -1.489 -1.343 
  -22,15% -19,99% -25,16% 
 Curs 02-03  9.956 5.961 3.995 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 

Pel que fa a les unitats de nivells obligatoris de titularitat privada (i s’ha de tenir en compte aquí 

que no es distingeixen els centres sostinguts amb fons públics dels que no -caldria veure si la 

reducció major la pateixen els concertats o els exclusivament finançats amb fons propis-), en el 

període d’implantació de la LOGSE el nombre total de grups que es perden és de 2.832. La 

Primària pateix una pèrdua de 1.489 grups, mentre la Secundària obligatòria en redueix 1.343.  
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QUADRE 52: Grups Privada No Obligatoris 
 
 Variacions   de 0 a 3 de 3 a 6 de 16 a 18 més de 18 Total 
 Curs 89-90 861 2.036 1.846 280 5.023 
89-90 a 96-97  917 1.384 -118 149 2.332 
  67,98% -6,39% 53,21% 46,43% 
96-97 a 02-03  752 -395 66 178 601 
  -19,40% 3,58% 63,57%  
 89-90 a 02-03  1.669 989 -52 327 2.933 
   48,58% -2,82% 116,79% 58,39% 
 Curs 02-03  2.530 3.025 1.794 607 7.956 

Font: Departament d’educació. Elaboració pròpia 
 

El comentari que s’ha desenvolupat en l’apartat que fa referència als alumnes serveix de 

manera semblant per als grups o unitats escolars, afegint la variable de la titularitat pel que fa a 

la disminució de grups, més agreujada encara per les autoritzacions administratives de 

sobrepassar generalitzadament la ràtio (en el cas de les concertades), per l’alentiment 

administratiu d’incrementar l’oferta de grups concertats malgrat la demanda fos superior al 

nombre de places que s’autoritzava ofertar. Fins i tot, la ràtio es varia a l’alça al llarg del curs, 

per les escolaritzacions tardanes un cop iniciat el curs, de manera anàloga que a la pública. 

 

Tal com ja s’ha dit, es perden 1.489 grups en l’etapa de Primària i 1.343 en l’etapa de 

Secundària. En total es perden entre el curs 89-90 i el curs 02-03 un 22,15% de grups en 

l’etapa obligatòria. És a dir, quasi un de cada quatre grups de l’escola privada que existia el 

curs 1989-90 no existeix el curs 2002-03. A l’escola pública la davallada de grups en l’etapa 

obligatòria en aquest període es del 19,36%. 

 

Els grups concertats de l’etapa obligatòria -de la informació que es disposa- evolucionen de la 

següent manera:  

En termes d’unitats concertades, cal destacar que l’increment net al segon cicle de Secundària 

obligatòria, des de 1990 fins el curs 99-00 és de 1.495 unitats producte de l’extensió de 

l’ensenyament obligatori dels 14 als 16 anys i, per tant, l’increment generalitzat de dos cursos 

finançats amb fons públics en els centres ja concertats. 

El nombre de grups concertats del SE català per als diferents nivells educatius ha anat 

decreixent, passant dels 10.880 grups en el curs 91-92 als 10.699 grups en el curs 99-00. No 

es pot atribuir la disminució només a la davallada demogràfica, ja que la reducció del nombre 

d’alumnes per grup que ha comportat la LOGSE (25 alumnes/grup a la Primària i 30 

alumnes/grup a l’ESO) en certa manera l’ha compensada. A més, al llarg d’aquests anys, i de 

forma anticipada, s’han incoporat el 3r i 4rt d’ESO, que corresponen a edats en què no hi havia 

concerts abans de la LOGSE i per tant, en termes absoluts l’escola privada no incrementa els 

grups concertats. La davallada forta es produeix a la FP de 1er grau, que compensa clarament 
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els nous grups que es concerten de 3er i 4rt. d’ESO. Efectivament, si el curs 94-95 hi havia 

1.607 grups de FP concertats, el curs 99-00 eren només 215 grups, que en cap cas queden 

compensats per l’increment de grups concertats en els cicles formatius que passen de 23 del 

curs 94-95 a 479 grups el curs 99-00. Les unitats concertades el curs 94-95 de 3er i 4rt d’ESO 

eren 163, que passen a ser 1.894 el curs 99-00. La resta d’increment de grups concertats del 

segon cicle d’ESO queda compensat per la davallada dels grups concertats de l’antiga EGB. Es 

per això que si s’observa l’evolució de les unitats concertades, es pot veure que entre el curs 

91-92 i el curs 99-00 davallen un 1,66%. 

 

QUADRE 53: Evolució del Pagament delegat i de les Unitats Concertades a Catalunya 
 

 Professorat  Unitats  
 pagament delegat  concertades  
1991-1992 15.631  10.880  
1994-1995 16.490  10.665  
1998-1999 20.933  10.615  

1999.2000 21.103 10.699 

Increment  1991-1999 5.472  -181  
Font: DGCD, Departament d’Educació. Elaboració pròpia 
 
 
Tot i produir-se un increment del professorat de pagament delegat, els centres concertats han 

perdut 181 grups entre el curs 91-92 i el curs 99-00. 

 
Si es procedeix a comparar les unitats concertades de les diferents CCAA, es pot observar com 

el nombre de les unitats concertades a Catalunya és proporcionalment més gran que qualsevol 

CA llevat del País Basc. En el quadre següent hem deixat fora la llar d’infants 0-312. 

 
QUADRE 54: Unitats públiques i privades per CCAA. Curs 96/97 
 
 

Priv. /Total
%

Andalusia 46.817 11.099 19,16 7.910 71,27 3.189 28,73
Canàries 12.188 2.489 16,96 1.222 49,10 1.267 50,90
Catalunya 26.357 16.394 38,35 12.250 74,72 4.144 25,28
València 20.471 7.757 27,48 4.949 63,80 2.808 36,20
Galícia 16.587 4.460 21,19 2.658 59,60 1.802 40,40
Navarra 2.585 1.307 33,58 976 74,67 331 25,33
País Basc 8.185 7.044 46,25 5.132 72,86 1.912 27,14
Àrea MEC 81.189 31.293 27,82 18.488 59,08 12.805 40,92
Total Espanya 214.379 81.843 27,63 53.585 65,47 28.258 34,53

Pública Privada Concertada i Subv. Sense ajuts
         /privada    %          /privada    %

 
Tots els grups del SE d'Infantil (3-6) i Primària i Secundària. Cfr. Llibre Blanc del MEC (Març 1999).Elaboració pròpia 
 

                                                
12  Però inclou l’etapa subvencionada de 3-6 anys. 
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A Catalunya, el curs 96-97 les unitats privades representaven el 38,35% de l’oferta.. Després 

del País Basc, Catalunya és la CCAA que té més desenvolupada l’escola privada. D’aquestes 

unitats privades, Catalunya és la CA que subvencionava un percentatge més gran de dita 

oferta: el 74,72%, molt poc per sobre de Navarra (74,67%) i País Basc (72,86). Andalusia 

subvencionava el 71,27% de les unitats privades, encara que l’oferta d’unitats privades 

respecte el total d’oferta era del 19,16%.  

 
Segons el Libro Blanco de l’any 1989, el Curs 86/8713 el 64,99% dels alumnes del SE espanyol 

cursava els seus estudis en centres públics, mentre que el 35,01% els cursava en centres 

docents de titularitat privada. Deu anys més tard, el 72,37% dels alumnes del SE cursava els 

seus estudis en centres públics, mentre que el 27,63% els cursava en centres docents de 

titularitat privada. En aquests deu anys el Sector Públic guanya un 7,38 punts de quota 

d’alumnat en detriment del Sector Privat. I, a més, la ràtio alumnes/professor sempre ha estat 

molt més favorable al Sector Públic14.  

 

En els següents quadres es mostra l’oferta de grups a Catalunya i la seva evolució en els anys 

d’implantació, juntament amb l’evolució de l’alumnat.  

 
QUADRE 55: Evolució Alumnes i Unitats Públiques a Catalunya  

Pública
94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00 94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00

Educació Infantil 110.707 114.039 115.110 114.438 113.554 114.753 5.822 5.995 6.084 6.104 6.111 6.135
1r cicle 13.206 13.706 14.256 14.684 15.147 15.839 999 1.043 1.034 1.063 1.190 1.213
2n cicle 97.501 100.333 100.854 99.754 98.407 98.914 4.823 4.952 5.050 5.041 4.921 4.922
Primària + EGB 298.758 286.848 242.671 201.126 200.772 202.020 13.832 13.533 11.783 10.030 10.051 10.108
ESO 26.169 41.030 95.609 140.260 146.538 147.950 928 1.469 3.471 5.201 5.600 5.916
1r cicle 3.186 4.095 40.832 74.968 72.041 68.025 129 155 1.502 2.775 2.761 2.705
2n cicle 22.983 36.935 54.777 65.292 74.497 79.925 799 1.314 1.969 2.426 2.839 3.211
BUP i COU 129.955 118.065 97.558 75.554 35.455 5.485 3.744 3.464 2.839 2.176 990 104
Batxillerat 5.367 7.131 12.530 22.102 50.874 66.544 212 284 491 837 1.812 2.522
FP-I  i  FP-II 92.645 81.323 64.811 48.317 24.878 10.110 3.236 2.909 2.345 1.828 976 369
Cicles Formatius 4.541 5.158 8.028 11.772 20.718 30.355 214 243 378 591 985 1.452
TOTAL 668.142 653.594 636.317 613.569 592.789 577.217 27.988 27.897 27.391 26.767 26.525 26.606

ALUMNES UNITATS

 
 
Estadística Oficial de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Tabla II.4 del Libro Blanco para la reforma del Sistema Educativo,1989. 
14 Veure problemes metodològics respecte a les ràtios. Afegit a que el Sector Privat optimitza al màxim la seva 
capacitat (oferta de places), procurant maximitzar l’ocupació. 
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QUADRE 56: Evolució Alumnes i Unitats Privades a Catalunya 
 

Privada
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00

Educació Infantil 95.120 96.152 95.221 94.804 92.437 94.067 4.928 5.158 5.198 5.188 5.077 5.153
1r cicle 23.086 25.246 25.757 25.996 26.789 28.165 1.463 1.710 1.778 1.778 2.018 2.123
2n cicle 72.034 70.906 69.464 68.808 65.648 65.902 3.465 3.448 3.420 3.410 3.059 3.030
Primària + EGB 250.884 236.452 193.731 157.450 148.758 145.437 8.856 8.651 7.392 6.370 6.128 6.074
ESO 8.841 16.251 53.844 89.195 105.625 118.517 279 512 1.753 2.990 3.593 4.105
1r cicle 3.764 5.492 33.927 61.177 59.201 57.600 116 172 1.108 2.065 2.040 2.024
2n cicle 5.077 10.759 19.917 28.018 46.424 60.917 163 340 645 925 1.553 2.081
BUP i COU 66.256 60.538 53.419 47.223 22.126 599 2.144 2.009 1.789 1.592 731 31
Batxillerat 1.964 2.544 3.701 6.445 22.707 35.520 63 84 128 224 800 1.305
FP-I  i  FP-II 63.825 58.067 50.027 41.828 23.332 7.000 2.074 1.983 1.758 1.541 877 213
Cicles Formatius 1.133 1.392 3.334 6.355 12.057 16.785 53 68 154 292 576 840
Tot menys Infantil 392.903 375.244 358.056 348.496 334.605 323.858 13.469 13.307 12.974 13.009 12.705 12.568
Infantil 95.120 96.152 95.221 94.804 92.437 94.067 4.928 5.158 5.198 5.188 5.077 5.153
Total 488.023 471.396 453.277 443.300 427.042 417.925 18.397 18.465 18.172 18.197 17.782 17.721

ALUMNES UNITATS

 
 
Estadística Oficial de la Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament. 
 
A continuació hem elaborat un quadre d’unitats privades que estan concertades o 

subvencionades per l’administració de la Generalitat per cursos acadèmics a Catalunya. 

 
QUADRE 57: Evolució Unitats Concertada i subvencionada a Catalunya 
 

Concertada i Subv. UNITATS 
  94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00 
Educació Infantil 1.730 2.339 2.441 2.389 2.737 2.728 
1r cicle 219 296 379 380 425 442 
2n cicle 1.511 2.043 2.062 2.009 2.312 2.286 
Primària + EGB 8.441 7.857 6.744 5.841 5.770 5.765 
ESO 279 512 1.678 2.806 3.367 3.798 
1r cicle 116 172 1.041 1.911 1.908 1.904 
2n cicle 163 340 637 895 1.459 1.894 
BUP i COU 295 279 258 230 108 0 
Batxillerat 20 26 32 105 284 442 
FP-I  i  FP-II 1.607 1.547 1.392 1.124 637 215 
Cicles Formatius 23 45 84 201 449 479 
Concertada 10.665 10.266 10.188 10.307 10.615 10.699 
Subvencionada 
(Infantil) 1.730 2.339 2.441 2.389 2.737 2.728 
Total 12.395 12.605 12.629 12.696 13.352 13.427 
 
Estadística Oficial de la Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament. 
 
No inclou els grups concertats d’Educació Especial que referenciem però no considerarem15 en 

l’anàlisi. A l’educació infantil s’han considerat totes les unitats que van rebre fons públics com 

                                                
15 El curs 97-98 en l’ensenyament obligatori hi havia  403 grups concertats; el curs 99-00 eren 394 grups. Referent als 
ensenyaments post-obligatoris de tipus Cicles Formatius i Formació professional els grups concertats d’educació 
especial eren 53 grups el curs 97-98 i 56 el curs 99-00  
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subvencionades. En realitat hi ha 8 unitats (3-6 anys) d’aquestes que estaven concertades 

durant els cursos 96-97 i 97-98. Durant els cursos 98-99 i 99-00 ja eren 27 unitats les 

concertades (3-6 anys). Tota la resta que rebia fons públics d’aquest tram educatiu estava 

subvencionada. A partir del curs 2001-02 es comencen a transformar gradualment les unitats 

subvencionades de 2n cicle d’educació infantil en unitats concertades. 

 

QUADRE 58: Percentatge Unitats Concertada i Subvencionada 

% Concertada - 
Subv. UNITATS 

  94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00 
Educació Infantil 35,1% 45,3% 47,0% 46,0% 53,9% 52,9% 
1r cicle 15,0% 17,3% 21,3% 21,4% 21,1% 20,8% 
2n cicle 43,6% 59,3% 60,3% 58,9% 75,6% 75,4% 
Primària + EGB 95,3% 90,8% 91,2% 91,7% 94,2% 94,9% 
ESO 100% 100% 95,7% 93,8% 93,7% 92,5% 
1r cicle 100% 100% 94,0% 92,5% 93,5% 94,1% 
2n cicle 100% 100% 98,8% 96,8% 93,9% 91,0% 
BUP i COU 13,8% 13,9% 14,4% 14,4% 14,8% - 
Batxillerat 31,7% 31,0% 25,0% 46,9% 35,5% 33,9% 
FP-I  i  FP-II 77,5% 78,0% 79,2% 72,9% 72,6% 100,9% 
Cicles Formatius 43,4% 66,2% 54,5% 68,8% 78,0% 57,0% 
Concertada 79,2% 77,1% 78,5% 79,2% 83,5% 85,1% 
Subvencionada 
(Infantil) 35,1% 45,3% 47,0% 46,0% 53,9% 52,9% 
Total 67,4% 68,3% 69,5% 69,8% 75,1% 75,8% 

Estadística Oficial de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. 
 

Com es pot observar en el Quadre 58 de proporcions d’unitats concertades, respecte el total 

d’unitats privades, els primers anys d’implementació de l’ESO -que són anys d’avançament- 

totes les unitats de l’ESO estaven concertades. Aquesta xifra és poc significativa, ja que 

representa un percentatge molt petit del total d’unitats. El més significatiu és que quasi tota 

l’obligatòria està concertada el curs 99-00: un 94,9% de la Primària i un 92,5% de la 

Secundària. La post-obligatòria és bastant diferent: només un 33,9% dels Batxillerats està 

concertat i els CF experimenten un retrocés clar de percentatge de concert. Si el curs 94-95 el 

77,5% de les unitats privades estaven concertades, el curs 99-00 només un 57% dels CF està 

concertat. S’hauria de veure com evoluciona el curs 00-01 i 01-02 encara que el curs 99-00 

només queden 213 unitats concertades de FP. No ho farem perquè tampoc aportaria res 

addicional a les qüestions plantejades. 
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5.1.4.3.  Alumnes per aula: ratis alumnes/unitat 
 
Pel que fa al rati alumnes/unitat al SE català, ja s’ha fet esment de l’autorització administrativa 

que es donava de sobrepassar la ràtio LOGSE en un 10% a l’escola concertada, amb la 

conseqüent possible problemàtica, des del punt de vista de qualitat definida per la LOGSE, tot i 

que també s’ha comentat la millor eficiència econòmica que aquesta maximització de la ràtio 

implica. De les ràtios possibles hem triat dues per fer-ne l’anàlisi. Una és la d’alumnes/unitat, 

que és un bon indicador del grau d’utilització dels espais i aprofitament de la capacitat de la 

infraestructura educativa existent. L’altre rati seleccionat és el de professors/unitat. Aquest rati 

és el que dóna la productivitat -si és que es pot parlar en aquest termes- dels docents. Per tant, 

quant més petita sigui la ràtio professors/unitat, millor serà l’eficiència econòmica. Som 

conscients que el rati professors/unitat podria ser en certa mesura complementat pel rati 

d’alumnes/professor, que podria aproximar la qualitat docent. Com més petit sigui el rati 

alumnes/professor, més atenció individualitzada, i, per tant, probablement millor qualitat docent, 

encara que s’hauria de matisar molt amb les hores lectives a l’aula i l’especialització d’aquestes 

hores, etc. Aquest últim aspecte, interessant des del punt de vista d’indicador de qualitat 

pedagògica, resta doncs per a altres investigacions, ja que aquí ens centrem en les qüestions 

que fan més incidència en l’eficiència econòmica, perquè els docents són contractats en funció 

dels grups existents, hagin arribat aquests grups al màxim de la ràtio d’alumnes o no. Hi ha 

alguna excepció referent al professorat sense assignació i a hores no assignades, al 

professorat de reforç contractat per atendre alumnat, més enllà de la unitat d’escolarització. La 

contractació d’un docent per atendre alumnes amb necessitats, es considerarà en l’apartat de 

professorat. Els grups que es consideren en tots els quadres són els grups per nivells d’inici de 

curs de tots els centres docents, i per tant, quan hi ha un desdoblament horari d’una unitat 

escolar en diferents grups, les xifres que apareixen corresponen a les unitats no desdoblades 

circumstancialment. En les xifres del professorat, es considera la totalitat d’aquest professorat. 

Per tant, quan es parli de la ràtio professors/unitat, s’ha de considerar que les unitats són les 

ordinàries d’inici de curs i el professorat és el de tot el SE. 

 

La ràtio alumnes/unitat també dóna la idea del grau de saturació del SE per a les diferents 

etapes i per tant, aquest grau de saturació relativa de les aules, en certa mesura, és indicador 

de la tensió existent en el SE en el període d’implantació de la LOGSE. També aquest rati 

alumnes/aula16 és bastant coincident amb l’eficiència econòmica, ja que si les unitats 

estiguessin compactades al màxim, l’eficiència econòmica -només econòmica- també ho seria, 

des del punt de vista de què només existirien unitats plenes i, per tant, les unitats del SE 

estarien totalment compactades. 

 

                                                
16 En principi, s’utilitza aula com a sinònim de grup i unitat, encara que es podria matisar que aula fa referència a l’espai 
físic, encara que de la manera que s’utilitza habitualment el significat és indistint respecte a unitat i grup. Estrictament 
s’ha de dir unitat, però es pot contrastar amb estadístiques del Departament que en el període estudiat que utilitzaven 
el terme grup. En les actuals estadístiques (2006, per ex.) ja s’utilitza sistemàticament el terme unitat d’escolarització, 
que després es pot desdoblar en diferents grups, i l’aula restaria com a concepte d’espai físic existent al centre docent. 
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Nivells Obligatoris 
 
PRIMÀRIA 
 
En aquest quadre només hi figura la ràtio alumnes per unitat de primària. S’ha exclòs el 7è i 8è 

d’EGB a efectes de homogeneïtzació de dades per poder fer la comparació correctament. 

 
QUADRE 59: Evolució Ratis Alumnes/unitat Primària 
 

RATIS
Alumnes/unitat PUBLICA PRIVADA

89-90  23,50         31,89         
90-91  22,54         31,04         
91-92  21,88         30,39         
92-93  21,15         29,59         
93-94  20,78         28,49         
94-95  20,55         27,58         
95-96  20,19         26,57         
96-97  20,16         25,69         
97-98  20,05         24,72         
98-99  19,98         24,28         
99-00 19,99         23,94         
00-01 19,77         23,86         
01-02 19,97         23,87         
02-03 20,27         24,05         

Primària

 
 
Elaboració pròpia a partir de dades oficials del Departament d’Ensenyament 
 

Al nivell obligatori de Primària, la disminució d’alumnes per aula s’ha produït més a la privada 

que a la pública. A l’escola pública l’acompliment de la disminució de la ràtio alumnes/aula 

previst a la LOGSE sembla que no presenta dificultats. S’havia de passar d’una ràtio de 30 

alumnes/aula a una ràtio de 25 alumnes/aula. Ja el curs 89-90 a l’escola pública es complia la 

mitjana màxima de 25 alumnes/aula. Evidentment això no vol dir que algunes aules de centres 

públics haguessin d’adaptar-se a la nova llei, però el cert és que el SE no tenia una pressió per 

assolir aquesta ràtio de Primària, ja que estava fins i tot per sota del que preveia la nova Llei 

abans de començar a aplicar-la. Per tant, i tenint en consideració tots els comentaris fets fins 

ara respecte les zones rurals, etc., l’eficiència econòmica de les unitats de Primària era molt 

millorable fins i tot abans de la LOGSE. Com es pot apreciar, la ràtio d’alumnes/aula de la 

pública segueix baixant fins arribar a 3,23 alumnes menys per unitat el curs 2002-03 respecte 

el curs 89-90. 

A la privada, la caiguda d’alumnat per unitat de Primària ha estat molt més espectacular. Els 

alumnes per unitat escolar disminueixen en 7,84 entre el curs 89-90 i el curs 2002-03. 

L’incompliment de la ràtio màxima per unitat ja es produeix el curs 89-90 on hi havia més dels 

30 alumnes per unitat permesos. El curs 99-00 la mitjana de l’escola privada es situa en 23,94 

alumnes/unitat, 1,06 alumnes per sota de la mitjana permesa. S’ha de tenir en compte que 

aquests alumnes es refereixen a tota l’escola privada i, per tant, a les zones amb més població 
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escolar, aquesta ràtio màxima és superada en alguns casos fins arribar a 28, i fins i tot 29 

alumnes per unitat. 

 

Si es comparen les ràtios de la pública i la privada, queda manifest que en aquesta etapa 

educativa l’eficiència econòmica de la pública, tal com ja s’ha dit, era millorable, i que l’escola 

privada utilitza més els criteris d’eficiència econòmica, encara que d’alguna manera forçada per 

les autoritzacions administratives i la dificultat administrativa existent per incrementar unitats.  

 
 

SECUNDÀRIA 
 
En el tram de la Secundària obligatòria, la ràtio de l’ESO s’ha calculat només en funció dels 

alumnes que la cursaven. S’ha posat de referent els nivells que contenien alumnat amb edats 

similars, per tal de poder tenir una visió més global de l’evolució dels alumnes per unitat en tota 

la Secundària. S’ha incorporat el referent de 7è i 8è de Primària, ja que aquests nivells 

corresponen en el nou sistema educatiu a l’ESO. 

 
QUADRE 60: Evolució Ratis alumnes/unitat Secundària 
 

RATIS
Alumnes/unitat PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA

89-90  29,18         35,28         27,56         33,86         35,40         31,94         27,51         30,60         
90-91  28,21         34,88         27,18         33,63         35,03         31,34         28,01         30,34         
91-92  28,86         33,86         26,48         33,29         35,02         33,20         28,98         30,48         
92-93  28,90         33,30         25,71         32,91         33,05         32,59         28,96         30,79         
93-94  28,13         31,52         25,38         31,43         34,32         32,14         29,61         30,32         
94-95  28,20         31,69         24,73         30,53         34,71         30,90         28,63         30,77         
95-96  27,93         31,74         24,36         29,67         34,08         30,13         27,96         29,28         
96-97  27,55         30,72         23,26         29,46         34,36         29,86         27,64         28,46         
97-98  26,97         29,83         -              -              34,72         29,66         26,43         27,14         
98-99  26,17         29,40         -              -              35,81         30,27         25,49         26,60         
99-00 25,01         28,87         -              -              52,74         19,32         27,40         32,86         
00-01 24,46         28,24         -              -              64,15         21,47         19,66         7,65           
01-02 24,15         28,03         -              -              -              - -              -              
02-03 23,73         27,81         -              -              -              - -              -              

ESO 7è i 8è EGB BUP i COU FP

 
 
Elaboració pròpia a partir de dades oficials del Departament d’Ensenyament 
 
 
L’ESO en els primers anys -abans de la implantació definitiva-, tal com s’ha indicat 

anteriorment, era experimental. També en aquest cas l’escola pública té una mitjana per sota 

de la privada. En el curs 89-90 l’ESO té 29,18 alumnes/unitat, mentre que l’escola privada té 

una mitjana de 35,28 alumnes/unitat. 

 

Nivells no obligatoris 
 
Pre-obligatòria 

En la etapa  pre-obligatòria de 0-3 anys, es pot observar que hi ha una saturació de l’etapa. A 

diferència de la resta d’etapes, en aquesta no hi ha autoritzacions administratives per a 

sobrepassar la ràtio. Efectivament la ràtio prevista dels 0-3 anys no pot superar els 41 alumnes 

per línea. És a dir, 13,67 alumnes/aula (8 P-0, 13 P-1 i 20 P-2). Es pot observar com 
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l’ensenyament privat està al rati màxim en aquesta etapa 13,78 alumnes/unitat i l’ensenyament 

públic està a 13,30 alumnes/unitat, mitjana molt propera a l’eficiència econòmica. Aquest rati 

indica la molta pressió al SE, i la demanda social que existeix per a l’escolarització en aquest 

tram 0-3 anys. 

 

QUADRE 61: Evolució Ratis alumnes/unitat Educació Infantil 

RATIS

Alumnes/unitat PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA

89-90  - -              22,06         35,22         
90-91  - -              22,32         35,33         
91-92  - -              24,95         32,72         
92-93  12,99         17,69         19,59         23,61         
93-94  13,10         16,36         19,97         21,60         
94-95  13,22         15,78         20,22         20,79         
95-96  13,14         14,76         20,26         20,56         
96-97  13,79         14,49         19,97         20,31         
97-98  13,81         14,62         19,79         20,18         
98-99  12,73         13,28         20,00         21,46         
99-00 13,06         13,27         20,10         21,75         
00-01 13,04         13,34         20,58         21,83         
01-02 13,25         13,58         20,86         22,49         
02-03 13,30         13,78         21,30         23,07         

1r Cicle 2n Cicle
Educació Infantil

 
Elaboració pròpia a partir de dades oficials del Departament d’Ensenyament 
 
 
Pel que fa a l’etapa de 3-6 anys, la mitjana d’alumnes per unitat de la pública el curs 99-00 

baixa respecte el curs 89-90 en 0,76 alumnes. A l’escola privada, la davallada de 12,15 

alumnes per unitat escolar és molt gran. De tota manera, si la comparativa de l’escola privada 

es fa amb el curs 92-93 la davallada és molt petita de 0,54 alumnes unitat. 

 

Respecte a la ràtio prevista per la LOGSE, s’observa que la privada té de mitjana 1,77 alumnes 

de més que la escola pública en el segon cicle de Primària. 

 
Post obligatòria 
 

El batxillerat queda en tots els casos bastant per sota del màxim dels alumnes/unitat que 

permet la llei (35).  El curs 89-90 a l’escola pública hi havia 35,40 alumnes/unitat corresponent 

a l’etapa BUP-COU. El BTX experimental del mateix any de la pública es situava en 20,45 

alumnes/unitat. En qualsevol cas, respecta al màxim que permet la llei, el curs 99-00 es situava 

8,61 alumnes/grup per sota el màxim permès. A la privada 7,78 per sota. Aquestes noves 

ineficiències tenen algunes explicacions. Una possible explicació es refereix a l’estructura de 

grups dels centres docents. Un centre de secundària tipus 2-1 (2 línies de secundària, 1 línia de 

BTX) i tenint en compte que a ESO hi ha fins un màxim de 30 alumnes i que el BTX el màxim 

pot arribar a 35 alumnes, i tenint en comte que ja tots els alumnes s’han desplaçat del Centre 
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de primària al de secundària, només pot créixer en alumnat per trasllats, noves incorporacions. 

I pot decréixer pels abandonaments i per no haver ofertat un determinat tipus de BTX. Per tant, 

aquest és un aspecte que no contribueix a l’eficiència econòmica. També s’ha de tenir en 

compte que l’efecte mitjana pot emmascarar la focalització real de les ineficiències -que, de fet, 

sempre són la suma de petites ineficiències-. El BTX disposa de quatre opcions: científic, 

tecnològic, humanístic  i artístic. Efectivament, aquesta configuració pot estar plena en l’opció 

científica i buida en l’opció humanística. Per tant, aquest darrer farà baixar l’eficiència 

econòmica general, essent la causa la pròpia configuració del sistema.  

 
QUADRE 62: Evolució Ratis alumnes/unitat ensenyaments post-obligatoris 
 

RATIS
Alumnes/unitat PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA

89-90  20,45         30,29         35,40         31,94         -              -              -              -              27,51         30,60         
90-91  18,36         24,45         35,03         31,34         12,89         21,67         16,41         21,00         28,01         30,34         
91-92  22,39         32,65         35,02         33,20         13,68         23,33         19,58         19,00         28,98         30,48         
92-93  23,17         32,79         33,05         32,59         14,15         18,17         20,84         21,83         28,96         30,79         
93-94  27,48         30,86         34,32         32,14         16,81         17,43         23,38         22,63         29,61         30,32         
94-95  25,32         31,17         34,71         30,90         17,65         12,80         23,23         23,37         28,63         30,77         
95-96  25,11         30,29         34,08         30,13         16,65         13,46         24,16         22,13         27,96         29,28         
96-97  25,52         28,91         34,36         29,86         17,43         15,29         24,38         24,04         27,64         28,46         
97-98  26,41         28,77         34,72         29,66         17,04         17,83         22,67         23,33         26,43         27,14         
98-99  28,08         28,38         35,81         30,27         18,60         20,16         24,16         21,51         25,49         26,60         
99-00 26,39         27,22         52,74         19,32         19,64         19,99         22,38         19,98         27,40         32,86         
00-01 27,23         27,43         64,15         21,47         21,11         19,58         21,39         19,48         19,66         7,65           
01-02 26,95         27,14         -              - 22,13         20,20         20,82         18,03         -              -              
02-03 27,21         26,39         -              - 19,64         20,86         19,00         18,57         -              -              

FPBTX BUP i COU CFGM CFGS

 
 
Elaboració pròpia a partir de dades oficials del Departament d’Ensenyament 
 
 
Per concloure l’apartat de ratis alumnes/unitat, indicar que per concertar un aula privada les 

ineficiències des del punt de vista alumnes/unitat que permet l’Administració pública són molt 

inferiors que les que es permet ella mateixa. Per exemple, per concertar una unitat de Primària, 

si no hi ha un mínim de 18 alumnes, quasi en cap cas es concerta, mentre que a l’escola 

pública, si hi ha cinc alumnes es crea una unitat.17 Per tant, aquest seria un dèficit pel que fa a 

l’equitat: l’Administració tracta amb dos barems diferents les escoles de titularitat pública i les 

de titularitat privada sostingudes amb fons públics, permetent-se unes ineficiències 

econòmiques en les escoles de les quals és titular. La justificació és la concepció de que lo 

públic és de tots, “neutre”, “a-ideològic”, i que per tant això no seria ineficiència, sinó cobertura 

de necessitats bàsiques. El problema és no prendre aquestes decisions en funció de la 

demanda, sinó en funció dels aprioris. 

                                                
17 Cfr. Direcció General de Centres Docents de la Generalitat de Catalunya. 
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5.1.5. Professorat 

 
Una davallada progressiva d’alumnat afecta la ràtio alumnes/professor del nou SE, i més si es 

té en compte que la normativa, tal com ja s’ha dit, canvia, afectant també el que seria un nou 

disseny curricular. Ja s’ha dit que aquest rati alumnes/professor, si bé interessant des del 

punt de vista de la qualitat laboral, interessant també des del punt de vista de la qualitat 

d’atenció més personalitzada i de la qualitat educativa en general, presenta poc interès des del 

punt de vista de l’eficiència econòmica. Una davallada de la població escolar és compatible 

amb el manteniment de les mateixes unitats escolars en funcionament i, per tant, si no hi ha 

una correcció a la baixa del número de grups en funcionament, hi hauria un empitjorament de 

l’eficiència econòmica. Aquesta variació respecte a l’eficiència econòmica referida a les unitats 

escolars i a l’alumnat es contrasta en aquesta tesi amb el rati alumnes/unitat. Efectivament una 

davallada d’alumnat i un manteniment de les unitats escolars donaria una disminució de 

l’eficiència de les aules, sense entrar en la millora de qualitat que això podria suposar per 

l’alumnat. Tornant a la ràtio alumnes/professor, constatar que un increment del número de 

professors -per millores laborals, per ex.- pot NO traslladar-se a una millora de qualitat en el 

SE. Efectivament, si disminueixen les hores lectives setmanals dels professors, la plantilla 

augmenta, però l’alumnat rep la mateixa dedicació. Sí que, en canvi, el rati alumnes/professor 

serveix d’indicador a l’hora de comparar diferents sistemes educatius a efectes de poder 

matisar els comentaris referits a l’eficiència econòmica de cada un. Efectivament, per a què dos 

sistemes educatius siguin directa i immediatament comparables, han de tenir unes 

característiques similars, des del punt de vista de la qualitat rebuda. Per tant, sí que explicarem 

aquesta ràtio per tal que es pugui tenir una orientació al respecte. El rati alumnes/professor 

també es pot interpretar -en situació d’alumnes sense necessitats específiques- com una ràtio 

de qualitat laboral. A menys alumnes sense necessitats per professor, millor qualitat per al 

treballador. 

 

Respecte els indicadors utilitzats, s’ha de dir que els ratis màxims d’alumnes per unitat 
escolar venien fixats per la LOGSE i, per tant, totes les CCAA els havien de complir. Ja es 

veurà posteriorment si va ser així i si alguna CA va anar per davant dels mínims. 

La ràtio professors/unitat és -al nostre entendre- la més adequada per valorar el cost de la 

prestació del servei educatiu, ja que evita entrar en una anàlisi més detallada de les 

característiques pròpies de la prestació del servei educatiu en cada CA, com són la distribució 

de la població, l’equilibri territorial, la superfície territorial, així com també evita entrar en les 

conseqüències sobre el cost de la prestació. Es tracta d’un indicador més neutre i que facilita, 

per tant, l’anàlisi comparativa entre CCAA des del punt de vista econòmic i d’eficiència. 

L’optativitat curricular que s’ofereix a Catalunya no és la mateixa que l’ofertada en altres CCAA. 

L’optativitat curricular s’hauria d’utilitzar com un indicador més de la qualitat: a més capacitat 

d’elecció, probablement major qualitat de l’ensenyament. 
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El primer que cal fer és presentar les taules on es pugui mostrar l’evolució del nombre de 

professors del SE per als diferents cursos. Aquest quadre servirà de marc de referència 

d’aquest apartat. 

 

QUADRE 63: Evolució del Professorat per CCAA 
 

  89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 

                
  Total 295.891 314.631 324.922 325.871 331.982 336.122 339.693 355.475 361.359 370.954 378.305 387.595 395.733 400.781 

P Andalusia 57.982 63.359 64.586 64.329 64.675 65.462 66.322 70.628 72.584 73.013 72.255 77.030 77.426 77.789 

Ú Canàries 16.171 16.878 17.692 17.840 17.935 18.468 17.452 19.577 19.366 21.801 21.305 21.349 21.620 21.769 

B Catalunya 38.593 40.834 41.855 43.377 43.738 43.989 44.379 45.286 45.846 47.964 49.192 49.007 49.169 49.828 

L València 28.213 28.371 31.418 31.238 31.807 31.573 31.396 34.460 35.831 36.739 39.089 40.605 42.407 42.524 

I Galícia 23.542 25.391 25.344 24.920 25.042 25.311 25.989 27.094 27.156 27.552 28.264 28.443 29.695 29.280 

C Navarra 3.852 4.322 4.248 4.309 4.205 4.256 4.451 5.082 4.981 5.087 5.205 5.264 5.424 5.626 

A País Basc 13.573 14.486 14.737 14.279 15.607 15.140 15.113 15.418 15.373 15.987 16.532 16.504 16.660 16.667 

  Àrea MEC 113.965 120.990 125.042 125.579 128.973 131.923 134.591 137.930 140.222 142.811 146.463 149.393 153.332 157.298 

                
  Total 123.761 125.661 124.486 122.949 122.882 123.136 121.513 123.894 122.863 127.634 133.364 138.196 142.364 142.217 

P Andalusia 14.292 14.583 14.852 14.790 14.599 14.735 15.214 15.605 16.287 16.609 17.226 18.129 18.202 18.094 

R Canàries 2.500 2.810 2.705 2.850 3.239 3.208 3.083 3.232 2.972 3.934 3.637 3.671 3.861 4.025 

I Catalunya 26.789 27.147 27.970 27.388 28.847 28.763 28.961 30.918 29.698 29.315 30.843 31.222 31.462 31.603 

V València 11.052 10.826 10.653 10.826 10.975 10.647 8.995 11.534 10.860 10.683 12.175 13.135 13.900 14.165 

A Galícia 6.667 6.883 6.675 6.305 6.326 6.260 6.189 6.588 5.883 6.428 6.404 6.635 6.992 7.098 

D Navarra 2.091 2.117 2.087 2.086 2.058 2.055 2.099 2.141 2.160 2.118 2.201 2.194 2.248 2.322 

A País Basc 11.865 12.121 12.400 12.226 10.818 11.066 10.843 10.128 10.454 10.724 10.686 10.948 10.947 11.313 

  Àrea MEC 48.505 49.174 47.144 46.478 46.020 46.402 46.129 43.748 44.549 47.823 50.192 52.262 54.752 53.597 

                
  Total 419.652 440.292 449.408 448.820 454.864 459.258 461.206 479.369 484.222 498.588 511.669 525.791 538.097 542.998 

  Andalusia 72.274 77.942 79.438 79.119 79.274 80.197 81.536 86.233 88.871 89.622 89.481 95.159 95.628 95.883 

T Canàries 18.671 19.688 20.397 20.690 21.174 21.676 20.535 22.809 22.338 25.735 24.942 25.020 25.481 25.794 

O Catalunya 65.382 67.981 69.825 70.765 72.585 72.752 73.340 76.204 75.544 77.279 80.035 80.229 80.631 81.431 

T València 39.265 39.197 42.071 42.064 42.782 42.220 40.391 45.994 46.691 47.422 51.264 53.740 56.307 56.689 

A Galícia 30.209 32.274 32.019 31.225 31.368 31.571 32.178 33.682 33.039 33.980 34.668 35.078 36.687 36.378 

L Navarra 5.943 6.439 6.335 6.395 6.263 6.311 6.550 7.223 7.141 7.205 7.406 7.458 7.672 7.948 

  País Basc 25.438 26.607 27.137 26.505 26.425 26.206 25.956 25.546 25.827 26.711 27.218 27.452 27.607 27.980 

  Àrea MEC 162.470 170.164 172.186 172.057 174.993 178.325 180.720 181.678 184.771 190.634 196.655 201.655 208.084 210.895 

Elaboració pròpia a partir d’estadísitques del MEC i del Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema 
escolar (març 1999) MEC Pàgina 53 
 
 

Es pot veure que l’evolució del professorat és de creixement positiu a totes les CCAA, llevat del 

País Basc, que presenta una lleugera evolució fluctuant negativa a la privada. També es pot 

veure que en la majoria de les CCAA, l’increment de professorat es produeix a partir del curs 

95-96. 
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El següent que cal veure és l’evolució de la ràtio alumnes/professor per tal d’emmarcar els 

diferents SE de les CCAA i procedir a comparar la qualitat laboral i del SE per a aquest 

paràmetre. 

 

QUADRE 64: Evolució de la ràtio Alumnes/Professor  
 
 
    91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 
           
   Total  16,8 16,7 16,4 15,9 15,5 14,5 13,9 
P  Andalusia  18,8 19,1 19,0 18,6 18,1 16,7 16,0 
Ú  Canàries  16,8 16,5 16,2 15,7 16,5 14,6 14,9 
B  Catalunya  16,2 15,6 15,5 15,2 14,7 14,0 13,4 
L  València  17,7 17,5 17,1 16,9 16,3 14,6 13,8 
I  Galícia  16,3 16,1 15,8 15,3 14,5 13,4 12,9 
C  Navarra  14,0 13,4 13,4 13,0 12,2 10,4 10,4 
A  País Basc  13,3 13,1 12,9 12,5 12,2 11,5 11,0 
   Àrea MEC  16,4 16,3 15,8 15,3 14,7 14,1 13,6 
           
   Total  22,0 21,5 20,6 19,8 19,3 18,3 18,0 
P  Andalusia  26,3 25,8 25,2 24,3 22,9 21,6 20,4 
R  Canàries  24,7 24,4 21,4 21,0 21,4 20,0 20,7 
I  Catalunya  19,3 18,9 17,7 16,8 16,1 14,5 14,8 
V  València  24,3 23,3 22,4 22,1 23,9 18,7 19,6 
A  Galícia  21,8 22,1 21,3 20,2 19,7 17,5 18,7 
D  Navarra  20,1 19,4 19,0 18,3 17,0 16,2 15,7 
A  País Basc  19,2 19,0 18,5 17,7 17,3 17,7 16,7 
   Àrea MEC  22,4 21,8 21,0 20,0 19,5 19,9 19,1 
           
   Total  18,2 18,0 17,5 17,0 16,5 15,5 15,0 
   Andalusia  20,2 20,4 20,2 19,6 19,0 17,6 16,8 
T  Canàries  17,9 17,6 17,0 16,5 17,2 15,3 15,7 
O  Catalunya  17,4 16,9 16,3 15,8 15,3 14,2 13,9 
T  València  19,4 19,0 18,5 18,2 18,0 15,6 15,1 
A  Galícia  17,4 17,3 16,9 16,3 15,5 14,2 14,0 
L  Navarra  16,0 15,4 15,3 14,7 13,7 12,1 12,0 
   País Basc  16,0 15,8 15,2 14,7 14,4 14,0 13,3 
   Àrea MEC  18,0 17,8 17,2 16,5 16,0 15,5 14,9 

Análisis del período 1991-1998. Volumen Segundo. El sistema escolar (març 1999)  Coincideix amb pàgina 65 
 
Efectivament, es pot observar cóm a Catalunya es passa d’una càrrega de 17,4 alumnes per 

professor el curs 91-92 a 13,9 alumnes per professor el curs 97-98. De tota manera, si 

s’analitza el que passa a la CA del País Basc es pot veure que el professorat de Catalunya té 

més càrrega laboral en quant alumnat. La CA de Navarra -amb 12 alumnes per professor- és 
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qui presenta les ràtios més satisfactòries des d’aquest punt de vista. A Andalusia, la càrrega 

laboral del curs 97-98 és la més gran de l’estat amb 16,8 alumnes/professor. 

Si es compara aquesta ràtio amb altres països i per a l’ensenyament públic, es pot observar 

que, en aquest aspecte, Espanya està en el curs 96-97 a un nivell semblant a la mitjana dels 

països de l’OCDE. 

 

QUADRE 65a: Ràtio Alumnes/Professor a Europa. Ensenyament Públic. 1996 
 

 Pre-escolar  Primària  Secundària  
Alemanya 23,7  20,9  15,0  
Àustria 18,9  12,7  8,9  
Dinamarca 13,1  11,2  11,0  
Espanya 19,4  18,0  15,1  
França 24,6  19,5  13,3  
Grècia 14,9  15,0  11,3  
Holanda 20,0  20,0  18,6  
Irlanda 24,1  22,6  15,8  
Itàlia 13,9  11,2  10,2  
Regne Unit 19,1  21,3  15,6  
Suècia 20,2  12,7  13,7  
Suïssa 18,3  15,9  12,3  
Mitjana OCDE 17,6  18,3  14,6  

Font: Dades OCDE. Education at Glance. 
 
 

QUADRE 65b: Ràtio Alumnes/Professor Públic i Global. 1995 
 

 Ensenyament públic Ensenyament públic i privat 

 Infantil 
(1) Primària (2) Secundària Infantil (1) Primària (2) Secundària 

Catalunya 18,3 15,2 14,0 18,5 16,0 14,4 

Espanya 19,1 16,4 14,5 19,8 17,8 15,7 

Unió Europea 19,3 16,2 12,3 20,0 16,3 12,6 

Tots els països 18,0 18,2 14,4 18,9 18,8 14,9 
Font: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 
 

 

Per acabar d’arrodonir aquesta anàlisi, mostrarem l’evolució d’aquesta ràtio de qualitat a nivell 

de Catalunya, des de l’any abans de l’inici de la reforma. Es pot observar que la càrrega va 

disminuint progressivament i que la qualitat va augmentant. 
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QUADRE 66: Evolució de la ràtio Alumnes/Professor. Catalunya 
 Ensenyament públic Ensenyament públic i privat 

 Infantil (1) Primària (2) Secundària Infantil (1) Primària (2) Secundària 

1989 22,1 20,2 14,4 24,3 21,4 15,0 

1990 21,6 19,0 14,4 24,0 20,3 15,0 

1991 21,0 18,0 14,2 23,5 19,2 14,9 

1992 19,9 17,1 14,1 21,5 18,4 14,7 

1993 18,0 16,2 14,1 19,7 17,5 14,9 

1994 18,2 15,6 14,3 18,8 16,7 14,7 

1995 18,3 15,2 14,0 18,5 16,0 14,4 

1996 18,3 14,7 13,5 18,1 15,4 13,8 

1997 18,1 13,6 12,9 18,0 13,7 13,0 
(1)  Només s’hi inclouen els professors tutors     
(2) Inclou el professorat de suport i tot aquell no desagregable per nivells   

Font: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 
 
L’ensenyament públic de Catalunya, en comparació amb les dades de l’OCDE, està a unes 

ràtios alumnes/professor de la pública millors que Suïssa, però amb més alumnes per professor 

que Itàlia. Si la comparativa es fes per a l’any precedent 1995 (curs 95-96), es pot observar que 

Catalunya, en aquesta ràtio de qualitat, estaria pitjor a la Secundària que la mitjana europea, i 

millor en els trams d’Infantil i Primària. 

Referent a les condicions laborals -no es té en compte el reconeixement social del professorat-, 

i per tenir una visió més completa del SE, es procedeix a comparar aquestes condicions 

laborals entre les diferents CCAA. El primer que volem establir és el nivell de retribucions 

existent. 

QUADRE 67: Els sous del professorat a les CCAA 1998  

   Sense sexennis   Amb 1 sexenni   Amb 3 
sexennis  

Mestres          
  Andalusia  3.037.459   3.131.003   3.406.636  
  Catalunya  3.190.481   3.336.971   3.638.836  
  València  3.123.982   3.190.854   3.466.475  
  Galícia  3.198.609   3.297.556   3.594.398  
  País Basc  3.554.486   3.691.304     
  Àrea MEC  3.036.528   3.130.157   3.405.791  
Secundària          
  Andalusia  3.555.414   3.648.985   3.924.591  
  Catalunya  3.704.607   3.850.736   4.152.601  
  València  3.643.886   3.710.757   3.986.378  
  Galícia  3.712.374   3.811.322   4.108.163  
  País Basc  4.126.473   4.263.291     
  Àrea MEC  3.550.293   3.643.922   3.919.556  
Font: Diari El Mercantil Valenciano, 3 de maig de 1998   
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Els docents millor pagats estan al País Basc. A Catalunya el nivell de retribució bàsic tant de 

Primària com de Secundària és semblant a la resta de l’Estat, i on sí són millors els 

complements d’antiguitat en la majoria dels casos respecte a les altres CCAA. 

 

Si s’establís un rànquing de sous entre les diferents CCAA, i detallant més la comparativa per 

al curs 98-99, el resultat ja no seria tan diferent respecte les altres CCAA. Només els inspectors 

educatius de Catalunya són els millors pagats de l’estat espanyol. El quadre següent mostra la 

comparativa de sous de docents entre diferents comunitats de l’Estat. 

 

QUADRE 68: Sous docents CCAA amb antiguitat de 6 anys Curs 98/99 

(1) Plus per insularitat 
(2) Sistema de finançament: cupo         
(3) Sistema de finançament: concert   
Font: DGRRHH. Estudi comparatiu del sou del personal docent de les diferents comunitats de l'Estat (19 abril de 1999)  

 

S’elabora el quadre 69 referit al grau d’estabilitat laboral a Catalunya amb el qual es podran 

analitzar diferents qüestions referides al professorat: 

 

 
           

Canàries (1) 3.936.512  1  4.596.030  3  4.196.544  2  6.087.414  2  5.046.030  3  

País Basc (2) 3.892.193  2  4.725.645  1  4.623.861  1  5.524.430  6  5.406.682  1  

Navarra (3) 3.738.711  3  4.608.168  2  4.033.816  3  5.543.160  5  5.200.884  2  

Catalunya 3.533.048  4  4.406.982  4  4.004.328  4 6.184.422  1 5.020.494  4 

Galícia 3.492.860  5  4.349.310  5  3.946.656  5  5.705.178  3  4.975.134  5  

Cantàbria 3.478.484  6  4.325.706  7  3.923.052  7  5.355.798  10  4.939.194  7  

Balears 3.465.164  7  4.337.562  6  3.934.908  6  5.523.654  7  4.960.218  6  

Rioja, la 3.442.484  8  4.289.706  8  3.887.052  8  5.355.798  11  4.903.194  8  

València 3.384.236  9  4.224.342  9  3.821.688  9  5.680.518  4  4.854.582  9  

Andalusia 3.323.336  10  4.174.830  10  3.772.176  10  5.418.846  8  4.788.354  10  

Aragó 3.322.484  11  4.169.706  11  3.767.052  11  5.355.798  9  4.783.194  11  

MEC 3.322.484  12  4.169.706  12  3.767.052  12  5.355.798  12  4.783.194  12  

Catedràtics Inspectors Prof. Tècnics Prof. Secund. Mestres 
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(*) No inclou mestres de 1r cicle d'ESO 
 
Font: Gabinet Premsa. Dades de principi de curs. Setembre 1998 DGRRHH 
 
 
Aquest grau d’estabilitat, per una banda positiu des del punt de vista laboral, té diferents 

efectes negatius des del punt de vista de la flexibilitat i adaptabilitat de la despesa corresponent 

al personal docent del SE públic -principal cost del SE amb molta diferència-. El marge de 

maniobra es redueix considerablement. El Sistema Educatiu públic perd flexibilitat i adaptabilitat 

en el sentit que, si bé s’ha establert en aquesta tesi que l’existència d’una nova unitat és la que 

determina la necessitat de nous recursos i de manera especial de la dotació del personal 

docent -ja sigui per reassignació, ja sigui per contractació-, la desaparició d’una unitat no 

comportarà necessàriament una reducció proporcional de personal docent. Per tant, el fet que 

una unitat desapareix, malgrat la no existència de dita unitat, no representa la desaparició del 

professorat. Vista aquesta situació, pot passar que un increment de ràtio professors/unitat -que 

és la ràtio que hem definit d’eficiència- tingui cert grau d’ineficiència estructural o atur encobert. 

També l’estabilitat de plantilla implica altres beneficis i dificultats que no estudiarem. 

 

Entre el curs 97-98 i el curs 98-99, a la Primària -inclòs el primer cicle d’ESO (fins a 8è de 

l’antic EGB)- es creen fixes quasi 3.000 places noves, passant a representar el 87% de la 

plantilla. A la Secundària -sense primer cicle d’ESO- es creen prop de 700 places definitives, 

passant a representar el 74% de la plantilla. 

 

És molt importat -per situar bé el marc d’aquest capítol- fer esment a l’acord de plantilles del 21 

de desembre de 1995 per a l’ensenyament secundari. Aquí s’inclou el primer cicle d’ESO. 

Aquest pacte de plantilles representa una nova situació que ajuda a explicar -i molt- l’increment 

de docents dins el SE català malgrat la davallada d’alumnes i també d’unitats educatives. El 

principal canvi del pacte és l’establiment de l’horari de docència per al professorat de 

Secundària. 

 

Primerament farem esment a com es va fer la transició dels mestres de 7è i 8è d’EGB a primer 

cicle d’ESO. 

QUADRE 69: Grau d’estabilitat laboral del Sistema Educatiu Públic a Catalunya     
              
   Mestres de Primària i 1r cicle d'ESO  Professors de Secundària (*) 
              

   
Curs 
97/98 %  

Curs 
98/99 %  

Curs 
97/98 %  

Curs 
98/99 % 

              
Total Plantilla  24.338 100,0  24.871 100,0  21.099 100,0  21.481 100,0 
  Propietaris definitius  18.741 77,0  21.648 87,0  15.213 72,1  15.901 74,0 
  Propietaris provisionals  4.611 18,9  2.020 8,1  1.701 8,1  1.879 8,7 
  Funcionaris en pràctiques  351 1,4  300 1,2  792 3,8  575 2,7 
  Interins  635 2,6  903 3,6  3.393 16,1  3.126 14,6 
              
Grau d’estabilitat laboral  77,0 %   87,0 %   72,1 %   74,0 %  
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El Libro Blanco para la reforma del SE de 1989 ja preveia el procés d’adaptació dels docents 

del darrer cicle d’EGB (7è i 8è) a 1er i 2n d’ESO. Els mestres especialistes d’EGB de cicle 

superior podien continuar a la mateixa àrea d’especialitat del primer cicle d’ESO, 

indefinidament si volien (titulació mínima de mestre d’EGB). Fins el 1996 les places vacants 

d’aquest tram es van seguir oferint a aquest col·lectiu i també es va permetre l’accés dels 

recent diplomats que estaven a les escoles universitàries cursant aquest nivell d’EGB. Es deia 

també que s’establirien les mesures per facilitar l’accés al professorat d’ESO als mestres d’EGB 

amb llicenciatura. A partir de 1996, les noves places del 1er Cicle d’ESO són per a professors 

d’ESO1: 

“[…] posibilita al profesor de secundaria la distribución de su docencia en ambas 
etapas, la obligatoria y la post-obligatoria.”2 

 

Els mestres de Primària donaven 25 hores lectives setmanals i els professors de Secundària 18 

hores lectives setmanals. Aquest fet té implicacions clares: els mestres dels nivells de 7è i 8è 

que realitzaven 25 hores lectives setmanals que passen a fer docència a l’ESO, passen a 

realitzar 21 hores lectives en una primera fase en el curs 95-96. Només per aquest motiu, a 

igualtat de les altres variables, hi hauria un increment d’un 19,04% de docents per a aquests 

nivells. En el cas de cobrir les places de primer cicle d’ESO amb professors de Secundària, 

l’increment de dotacions hagués estat del 38,89% per a aquest 1er cicle de l’Ensenyament 

Secundari Obligatori, ja que els professors de Secundària realitzaven 18 hores lectives 

setmanals. El curs 98-99 s’equiparen les hores lectives d’un mestre de Primària en el primer 

cicle d’ESO amb les hores lectives dels professors de Secundària (18 hores lectives 

setmanals). És a dir, que per cada professor existent el curs 95-96 se’n necessitarien 0,389 

més si no haguessin canviat els altres paràmetres. Això té implicacions clares a l’hora 

d’analitzar les ràtios professors/unitat. Efectivament, hi haurà un increment de la ràtio 

professor/unitat per aquesta causa, atribuïble a la millora laboral del col·lectiu de mestres que 

imparteixen classe al primer cicle de Secundària -que era el mateix nivell que donaven en 

l’anterior sistema abans de la implantació de la LOGSE-. En qualsevol cas, independentment 

de l’adscripció anterior d’aquest col·lectiu de docents, aquest és un cost conseqüència de la 

reestructuració dels ensenyaments per haver passat els nivells de 7è i 8è de Primària a 1er i 2n 

de Secundària, que comporta un canvi de l’estructura salarial i, per tant, de les condicions 

salarials. Per tant, des del punt de vista econòmic, el cost d’una unitat de Secundària de primer 

cicle en funcionament creix per la reestructuració laboral portada a terme a Catalunya, encarint 

el cost, però sense tenir cap compensació per a l’alumnat des d’aquest punt de vista. 

Un cop establertes les principals causes de variació de les necessitats de recursos humans 

docents per al SE, passem a fer una comparació del que va significar el pacte de plantilles per 

al sistema educatiu, i per a les diferents etapes. 

 

                                                
1 Libro Blanco para la reforma del SE Cap. VII 41. 
2 Libro Blanco para la reforma del SE Cap. XXI 2. pag. 291. 
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El Llibre Blanc de 1989 defineix, a partir dels centres tipus, les plantilles de professorat3, de les 

quals se’n presenta el resum següent -deber ser-: 

 

QUADRE 70: Resum Plantilla Tipus de Professorat  
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16 6 22 46 - - - 20 6 4 26 54 
CR: Centre de Recursos de la Zona. El mestre no pertany a un ZER, sinó a diversos, i es desplaça. 
Font: Llibre Blanc 1989 MEC 

 

Respecte el que es va signar entre el Govern de la Generalitat i els Sindicats s’ha fet el següent 

resum i comparació: 

Acord de 21 de desembre de 1995 
Mesa sectorial de negociació de personal docent de l’ensenyament públic. 
Es mantenen les xifres de Alumnes i Grups com a referència. 
 
Infantil i Primària 
 
a. L’evolució de les ràtios mostren l’increment de les activitats de suport, individualitzades i 

desdoblaments durant els darrers cursos. 

 
QUADRE 71: Evolució de ràtios de Mestres 
 95/96 98/99 Variació % 
Alumnes 387.256 297.650 -89.606 -23,1 
Grups 18.103 14.868 -3.235 -17,9 
Mestres 23.227 21.173 -2.054 -8,8 
Alumnes / grup 21,4 20,0 -1,4 -6,4 
Alumnes / mestre 16,7 14,1 -2,6 -15,7 
Mestres / 100 alumnes 6,0 7,1 1,1 18,6 
Mestres / grup 1,28 1,42 0,14 11,0 

Font: DGRRHH 
 
                                                
3 Libro Blanco para la reforma del SE ANEXO I, p. 301 
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Tal com ja s’ha dit, un decrement del 23,1% de l’alumnat entre els cursos 95-96 i 98-99 

comporta una pèrdua del 17,9% dels grups. Si desapareixen grups, haurien de disminuir en 

una proporció similar els docents. Es pot veure que no és així. Si ens fixem en la ràtio que ens 

sembla més idònia (mestres/unitat) per tot el que s’està analitzant en aquesta tesi, i tenint en 

compte tots els comentaris fets fins ara, veiem que la ràtio de Primària s’havia de situar en el 

rang 1,16/1,33 màxim per ser eficient. Aquesta ràtio es situa el curs 98/99 a 1,42 

mestres/unitat, un 6,77% per sobre del màxim possible per ser eficient. Si s’agafa el rati mínim 

de mestres possible per donar compliment a tot el previst a la llei i el màxim d’eficiència de 

mestres del SE públic d’Infantil i Primària, aquest percentatge d’ineficiència es situa en un 

22,41% per sobre de la ràtio màxima considerada dins la zona eficient. Aquestes ineficiències 

s’expliquen -entre d’altres causes- per arrodoniments de la plantilla, per les causes indicades 

anteriorment i per algunes que detallem a continuació.  

 
b. Incrementat d’hores destinades a la direcció i gestió dels centres 

 

QUADRE 72: Variació hores de direcció i gestió 
 95/96 98/99 Variació % 
Hores / setmana en centres 
d'1 línia 25 25 0 0,0 
Hores / setmana en centres 
de 2 línies 25 35 10 40,0 
Hores / setmana en centres 
de 3 línies 25 41 16 64,0 

Font: DGRRHH 
 
Aquestes hores ja estaven calculades a la plantilla bàsica que recollia el Llibre Blanc i que ha 

servit de base per al càlcul del punt a. 

 
c. Les substitucions per baixes superiors a 4 dies es cobriran amb personal no inclòs a la 

plantilla 

 95/96 98/99 
Centres que substitueixen les 
baixes > 4 dies 1 línia Tots 

 
 

d. Increment tasques de suport a l’educació infantil 

 

QUADRE 73a: Variació dotacions tasques de suport a EI 
 95/96 98/99 Variació % 
Alumnes 99.859 96.657 -3.202 -3,2 
Grups 4.805 4.884 79 1,6 
Mestres 4.931 5.830 899 18,2 
Mestres de suport 126 946 820 650,8 

Font: DGRRHH 
 
 
 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE. 
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 

 172 

 
 
QUADRE 73b: Variació ratis mestres tasques de suport a EI 
 95/96 98/99 Variació % 
Alumnes / grup 20,8 19,8 -1,0 -4,8 
Alumnes / mestre 20,3 16,6 -3,7 -18,1 
Alumnes / mestre totals (inclosos els 
de suport) 19,7 14,3 -5,5 -27,8 

Font: DGRRHH 
 
e. Millora dels Centres d’Atenció Educativa Preferent 

 
QUADRE 74a: Variació Centres d’Atenció Educativa Preferent  
 95/96 98/99 Variació % 
Centres 48 116 68 141,7 
Alumnes 11.389 16.116 4.727 41,5 
Grups 615 949 334 54,3 
Mestres 860 1.461 601 69,9 

Font: DGRRHH 
 
QUADRE 74b: Variació Ratis Centres d’Atenció Educativa Preferent  
 95/96 98/99 Variació % 
Alumnes / grup 18,5 17,0 -1,5 -8,3 
Alumnes / mestre 13,2 11,0 -2,2 -16,7 
Mestres / grup 1,40 1,54 0,14 10,1 

Font: DGRRHH 
 

f. Increment del nombre d’especialistes 

 
QUADRE 75: Variació mestres especialistes 
  95/96 98/99 Variació % 
   18.521 21.173 2.652 14,3 
 Educació infantil 4.931 5.830 899 18,2 
 Primària 8.480 8.978 498 5,9 
 Anglès 1.476 1.631 155 10,5 
 Francès 219 66 -153 -69,9 
 Educació física 1.123 1.650 527 46,9 
 Música 687 1.166 479 69,7 
 Pedagogia i Terapèutica 1.548 1.784 236 15,2 
 Audició i Llenguatge 57 68 11 19,3 
Especialistes 2a etapa EGB 4.706 0 -4.706 -100,0 
Total plantilla especialistes 23.227 21.173 -2.054 -8,8 

 
  95/96 98/99 Variació % 
Especialistes LOGSE 10.041 12.195 2.154 21,5 
% especialistes LOGSE s/ total 
plantilla 43,2 57,6 14,4 33,2 

Font: DGRRHH 
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g. Zones rurals.  

Com a conseqüència del compromís de negociació específica de les condicions de treball del 

professorat itinerant dels ZER, 

 

QUADRE 76a: Mestres ZERs Curs 98-99 

 TOTAL Itinerants No 
itinerants 

Plantilla 1.642 379 1.263 
Educació infantil 405 0 405 
Educació primària 762 0 762 
Anglès 160 103 57 
Francès 17 4 13 
Educació física 124 108 16 
Música 114 109 5 
Pedagogia 
terapèutica 60 55 5 

Font: DGRRHH 
 
QUADRE 76b: Ràtios de qualitat ZERs Curs 98-99 
Alumnes 12.941 
Unitats 1.176 
Alumnes / unitat 11,0 
Alumnes / mestre 7,9 
Mestres / unitat 1,4 

Font: DGRRHH 
 
 
Secundària 
 
a. Desdoblament de l’àrea de ciències de la natura 

Desdoblament d’1 de cada 3 classes dels crèdits comuns de ciències de la natura: 

QUADRE 77: Variació hores desdoblaments ciències de la natura 
   95/96 98/99 Variació % 
Hores Biologia i Geologia 16.863 28.948 12.085 71,7 
Hores Física i 
Química   20.734 28.032 7.298 35,2 
Plantilla Biologia i Geologia 1.073 1.595 522 48,6 
Plantilla Física i Química 1.251 1.474 223 17,8 

Font: DGRRHH 
 
b. Desdoblament de l’àrea de tecnologia 
Desdoblament d’1 de cada 3 classes dels crèdits comuns de tecnologia de l'ESO: 

QUADRE 78: Variació hores desdoblaments tecnologia 
    95/96 98/99 Variació % 
Hores 
Tecnologia       5.960 23.620 17.660 296,3 
Plantilla 
Tecnologia       241 1.424 1.183 490,9 

Font: DGRRHH 
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c. Francès com a primer i segon idioma 

Hores suficients d’idioma per tal d’impartir francès a més de l’anglès: 

 

QUADRE 79: Variació hores francès 
    95/96 98/99 Variació % 
Hores Francès       6.028 9.115 3.087 51,2 
Plantilla 
Francès       415 476 61 14,7 

Font: DGRRHH 
 
d. Desdoblament d’anglès 

Desdoblament d’1 de cada 3 classes setmanals d’anglès en els centres de 3 o més línies: 

 
QUADRE 80: Variació hores desdoblament d’anglès 
    95/96 98/99 Variació % 
Hores Anglès       22.173 30.972 8.799 39,7 
Plantilla 
Anglès       1.370 1.816 446 32,6 

Font: DGRRHH 
 
e. Increment de l’optativitat del currículum variable 

Increment de l’oferta de crèdits variables en un 50% quan la ràtio és de 30 alumnes/unitat: 

 

QUADRE 81: Variació hores optativitat 
    95/96 98/99 Variació % 
Hores optatives ESO i 
Batxillerat   91.812 152.003 60.191 65,6 
Grups ESO i Batxillerat   4.995 7.831 2.836 56,8 

Font: DGRRHH 
 
f. Increment d’hores per atenció a la diversitat 

Per atendre alumnes amb problemes d’aprenentatge, s’incrementen 3 hores setmanals per 

cada grup d’ESO a les àrees instrumentals: 

 

QUADRE 82: Variació hores d’atenció a la diversitat 
    95/96 98/99 Variació % 
Total hores d’atenció a la 
diversitat   4.246 15.716 11.470 270,1 

Font: DGRRHH 
 
g. Increment de les hores lectives per a la tutoria 

Per cada grup, una o dues hores lectives setmanals per al tutor: 

 

QUADRE 83: Variació hores tutoria 
   95/96 98/99 Variació % 
Hores setmanals Tutoria 
ESO 

2 h / set x 
grup 5.496 41.912 36.416 662,6 

Hores setmanals Tutoria 
Batxillerat 

1 h / set  x 
grup 0 924 924 - 

Font: DGRRHH 
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h. i i.  Increment de l’oferta i optativitat al Batxillerat 

Els centres de dues línies o més de Batxillerat ofereixen totes les noves modalitats. En 

comparació amb el BUP-COU el nou Batxillerat ha incrementat la flexibilitat i opcionalitat del 

currículum, la qual cosa ha suposat un increment del nombre d’hores per grup i la ràtio 

professors/grup: 

 

QUADRE 84: Variació ràtios per opcionalitat 
    95/96 98/99 Variació % 
Hores / unitat       37,8 49,9 12,1 32,0 
Professors / 
unitat       2,10 2,77 0,67 31,9 

Font: DGRRHH 
 

j. Reducció d’hores lectives per a dedicar a direcció i coordinació 

Segons el nombre de línies d’ESO, els centres tenen entre 77 i 112 hores lectives de reducció: 

 

QUADRE 85: Reducció hores lectives per dedicar a la direcció i coordinació 
    95/96 98/99 Variació % 
Reducció hores per a  direcció i 
coordinació 27.048 38.446 11.398 42,1 

Font: DGRRHH 
 
 
k. Mínim d’hores per definir una plaça en plantilla 

La primera vacant d’una especialitat es defineix amb un mínim de 12 hores, i de 8 hores per a 

les successives, un cop cobertes amb 18 hores lectives. 

 
l. Increment plantilla en Centres d’Atenció Educativa Preferent 

Increment de plantilla per als centres situats en zones d’atenció preferent: 

 

    95/96 98/99 Variació % 
Total increment professorat   0 41 41 - 

Font: DGRRHH 
 
 
m. Increment del professorat especialista d’educació especial 

Especialistes per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials: 

 

QUADRE 86: Variació professorat NEE 
    95/96 98/99 Variació % 
Plantilla professors Psicòlegs i 
Pedagogs 63 308 245 388,9 
Plantilla mestres Pedagogs i 
Terapeutes 0 318 318 - 

Font: DGRRHH 
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n. Plantilles dels Cicles Formatius d’FP 

S’han estat negociant amb els representats de la Mesa Sectorial els criteris i objectius de càlcul 

de necessitats educatives derivades de l’oferta de CF. 

 

QUADRE 87: Variació hores CCFF 
    95/96 98/99 Variació % 
Increment d’hores coordinació (reducció 
d’hores lectives) 405 2.141 1.736 428,6 
Increment d’hores desdoblaments mòduls 
pràctics 53.011 57.457 4.446 8,4 

Font: DGRRHH 
 
 
o. Substitucions a l’ensenyament secundari 

Les substitucions de 1r cicle d’ESO tenen un tractament específic en funció de les hores que 

imparteixi en aquest cicle el professor substitut. 

 
 
p. i q.  Règim d’ensenyaments nocturns 

Les sessions de classe es computen com d’una hora als efectes de l’horari lectiu dels 

professors. Durant els darrers concursos de trasllats s’ha incrementat l’oferta de vacants per tal 

d’assolir l’objectiu previst per al final del període d’implantació. 

 
r. Increment plantilla de les Unitats d’Adaptació Curricular 

Increment de plantilla en centres en què se superi la situació estàndard d’alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

 

QUADRE 88: Variació plantilla UACs 
    95/96 98/99 Variació % 
Professors ensenyament 
secundari   0 116 116 - 
Mestres       0 124 124 - 
Total plantilla Unitats d’Adaptació 
Curricular 0 240 240 - 

Font: DGRRHH 
 

s. Millora de les ràtios 

 
QUADRE 89: Variació ràtios 
  95/96 98/99 Variació % 
Alumnes  240.367 262.922 22.555 9,4 
Total Unitats  7.583 9.514 1.931 25,5 
Professors  17.803 23.478 5.675 31,9 
Ràtio Alumnes/Unitat  31,70 27,64 -4,06 -12,8 
RàtioAlumnes/Professor  13,50 11,20 -2,30 -17,1 
Ràtio Professors/Unitat  2,35 2,47 0,12 5,1 

Font: DGRRHH 
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t. Increment dels especialistes 

 

QUADRE 90: Increment especialistes 
 Mestres Professors Total 

 95/96 98/99 95/96 98/99 95/96 98/99 Variació % 
Aranès - - - - 0 2 2 - 
Clàssiques - - - - 0 97 97 - 
Grec - - - - 156 148 -8 -5,1 
Llatí - - - - 394 301 -93 -23,6 
Llengua i Literatura 
catalana 0 386 1.668 1.737 1.668 2.123 455 27,3 
Llengua i Literatura 
castellana 0 340 1.498 1.565 1.498 1.905 407 27,2 
Alemany - - - - 9 13 4 44,4 
Anglès 0 292 1.370 1.524 1.370 1.816 446 32,6 
Francès 0 2 415 476 415 478 63 15,2 
Italià - - - - 2 2 0 0,0 
Filosofia - - - - 663 612 -51 -7,7 
Geografia i Història 0 263 1.651 1.625 1.651 1.888 237 14,4 
Psicologia i Pedagogia 0 318 63 309 63 627 564 895,2 
UACS 0 124 0 116 0 240 240 - 
Música 0 65 241 469 241 534 293 121,6 
Dibuix 0 43 731 883 731 926 195 26,7 
Educació física 0 200 755 976 755 1.176 421 55,8 
Matemàtiques 0 444 1.644 1.852 1.644 2.296 652 39,7 
Biologia i Geologia 0 442 1.073 1.153 1.073 1.595 522 48,6 
Física i Química - - - - 1.251 1.474 223 17,8 
Tecnologia 0 99 241 1.325 241 1.424 1.183 490,9 
Economia - - - - 0 181 181 - 
TOTAL 0 3.018 11.350 14.010 13.825 19.858 6.033 43,6 

Font: DGRRHH 
 
Mobilitat funcionaris docents en el període de transició 
 
1. Adscripció dels mestres al 1r cicle d’ESO 

El capítol 1 del decret 67/1996 de 20/2 va regular el procediment d’adscripció dels mestres del 

1r cicle d’ESO i, mitjançant dues convocatòries del Departament d’Ensenyament (1996 i 1997), 

es va resoldre l’esmentada adscripció, després de negociar en el si de la Mesa Sectorial. 

2. Condicions laborals dels mestres adscrits al 1r cicle d'ESO 

La dedicació docent lectiva dels mestres al primer cicle de l’ESO és de 18 hores com els 

professors d’educació Secundària. 

 
QUADRE 91: Variació hores mestres 1er cicle ESO 
 95/96 98/99 Variació 
Total hores de 
reducció 0 -18.102 -18.102 
Plantilla mestres a 
l'ESO 0 3.017 3.017 

Font: DGRRHH 
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3. Adscripció dels mestres a Infantil i Primària 

El capítol 2 del decret 67/1996 de 20/2 va regular el procediment d’adscripció dels mestres als 

nous centres d’educació infantil i primària, i durant el curs 1997/98 es va convocar i resoldre 

l’esmentada adscripció, després de negociar en el si de la Mesa Sectorial. 

4. Regulació transitòria dels desplaçaments forçosos 

El capítol 3 del decret 67/1996 de 20 de febrer va regular la normativa transitòria de 

desplaçaments forçosos per modificacions de les plantilles dels centres docents públics. 

 
Desenvolupament transitori dels requisits d’especialització 

El capítol 4 del decret 67/1996 de 20 de febrer va regular el desenvolupament transitori dels 

requisits d’especialització en la Secundària. 

 
Pla de formació específica del professorat 

El capítol 5 del decret 67/1996 de 20/2 va regular el pla de formació i capacitació per a la 

recol·locació del professorat. Durant els darrers cursos s’ha incrementat l’oferta formativa dels 

cursos d’especialització i d’habilitació de la llengua catalana. 

 
Professorat interí i substitut 

1. Criteris per als nomenaments del professorat interí i substitut 

Es va negociar en Mesa Sectorial el procediment de gestió de les llistes d’aspirants a 

substitucions i interinitats en l’àmbit de Catalunya. 

2. Condicions de treball dels nomenaments d’interins i substituts 

Cada curs, des de la signatura de l’Acord de desembre de 1995, es van negociar les condicions 

de treball dels nomenaments d’interins i substituts, tal com estava previst. 

 
QUADRE 92: Evolució del curs 96/97 al curs 97/98  
    Curs 96/97 Curs 97/98 Diferència 
Infantil i Primària 23.056 21.556 -1.500 
 Mestres 22.190 20.690 -1.500 

  Serveis i Programes 
educatius 866 866 0 

Secundària 21.309 23.651 2.342 
 Professors 20.723 23.065 2.342 

  Serveis i Programes 
educatius 586 586 0 

Règim Especial 570 578 8 
 Artístics 288 291 3 
  EOI 282 287 5 
Substitucions 1.613 1.613 0 
 Mestres 1.110 1.110 0 
  Professors 503 503 0 
Inspectors 192 192 0 

TOTAL PERSONAL DOCENT 46.740 47.590 850 
Font: DGCD (26/9/97) 
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RESUM 
 

Per resumir en grans trets el que representa el que s’ha explicat fins ara: 

El curs 90/91, per cada 100 alumnes de Secundària de la pública hi havia 7 professors, mentre 

que el curs 98-99 n’hi havia 9. 

En l’ensenyament públic, tot i que des del curs 90/91 fins el curs 98/99 es van perdre 109.908 

alumnes (-16,4%), el nombre de professors va augmentar en 5.864 dotacions (+15,1%). 

Els sous dels docents a Catalunya al curs 98-99 són els quarts d’Espanya per darrera de 

Canàries, País Basc i Navarra, que tenen un plus per insularitat o un sistema de finançament 

específic. 

13.000 nous mestres i professors incorporats després de la LOGSE (1990) atenen 250.000 

alumnes menys (1999): 

• 8.000 nous docents a l’escola pública atenen 100.000 alumnes menys 

• 5.000 nous docents a l’escola concertada atenen 150.000 alumnes menys 

 
QUADRE 93: Resum variació alumnes i docents de tot el SE 90-99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5.1.  Canvis curriculars 
  

QUADRE 94: Millores de l’horari de docència 
  1995/96 1998/99 Variacions 
Increment optativitat   91.812  h. 152.003  h. 60.191  h. 
Increment diversitat   4.246  h. 15.716  h. 11.470  h. 
Desdoblaments:         

  Biologia i 
Geologia 16.863  h. 26.505  h. 9.642  h. 

  Física i Química 20.734  h. 30.772  h. 10.038  h. 
  Tecnologia 5.960  h. 23.620  h. 17.660  h. 
  Anglès 22.173  h. 30.972  h. 8.799  h. 
Increment hores 
tutoria   5.496  h. 41.912  h. 36.416  h. 

Incr. hores càrrecs 
directius   27.048  h. 38.446  h. 11.398  h. 

Reducció horari setmanal mestres a 
l’ESO 21  h. 18  h. -3  h. 

Font: DGRRHH 
 
Si bé poden semblar molt importants els increments d’hores originades pel canvi curricular, en 

dotacions de professorat públic es pot substanciar en un increment de 165.614 hores, 

1990  1999  Variació  

  Alumnes 1.275.000  1.025.000  -250.000  

  Docents 56.200  69.200  13.000  
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equivalent4 a 261 docents. En total representava 568 docents el curs 98/99, mentre que el curs 

95/96 aquestes tasques les realitzaven 307 docents. 

 

Pel que fa a quantificar el que representava el pas dels mestres de 7è i 8è de Primària a primer 

cicle d’ESO, es pot fer el següent càlcul: 

 

El curs 89-90 hi havia 4.184 grups de 7è i 8è de Primària. El curs 98-99 hi havia 2.761 unitats 

de primer cicle de Secundària. En el supòsit que en el curs 98-99 tots els mestres de 7è i 8è 

fessin la seva tasca docent al primer cicle d’ESO, i tenint en compte que les hores docents 

setmanals per a un grup d’EGB eren 25 i per a un grup d’ESO les hores de classe passen a ser 

28, es pot determinar que aquest canvi de dedicació docent hauria representat un petit 

increment de 111 docents.  

 
Hores lectives anuals de les unitats dividit per les hores lectives reals de docència del 
mestre referides a cada curs. Les hores lectives de les unitats de Primària són 25 i les 
de primer cicle d’ESO 28 hores setmanals.  
 
Per al curs 89-90,  

4.184 grups x 25 hores x 35,2 setmanes = 3,681.429 hores anuals docència 
per totes les unitats públiques de 7è i 8è EGB 
 
Per calcular els docents que es necessiten per impartir aquestes hores lectives, es fa el 
següent càlcul:  

Hores totals anuals de docència d’aquesta etapa (3,681.429) dividit per (35,2 
setmanes x 25 hores lectives) = 4.184 docents - 1 grup - 1 professor. Coincidència 
espúria de resultats, perquè les hores lectives setmanals que rebia una unitat escolar 
(25) eren les mateixes que les hores de docència que donava un mestre (25).  
Mentre que amb el nou horari del curs 98-99 es passa a 1,55 professors/unitat  

2.761 grups x 28 hores x 35,2 setmanes = 2,721.242 hores anuals aula dividit 
per (35,2 setmanes x 18 hores lectives) = 4.295 docents à + 111 docents, malgrat la 
reducció d’unitats és de 1.423. 
 
En el curs 98/99, les hores lectives setmanals per unitat escolar passen de 25 a 28, i 
les hores de docència impartides pels professors en aquests nivells passen de 25 a 18. 

 

Si es fa la comparativa del curs 98-99 amb el curs 95-965, hagués representat respecte aquest 

curs un increment de 877 dotacions: increment de 460 dotacions pel fet de passar de 25 hores 

lectives per grup a 28 hores lectives en el pas d’EGB a ESO, i un increment de 417 dotacions 

per la reducció horària dels docents de 25 hores setmanals a 18 hores setmanals, malgrat la 

davallada d’unitats per a aquest tram d’edat de 657 unitats. (Es passa de 3.418 unitats en el 

curs 95-96 a 2.761 unitats en el curs 98-99). 

  

Resumint, hi ha causes que incrementen la necessitat de dotacions -reducció de l’horari lectiu 

del professorat de 1er i 2n d’ESO i increment de les hores lectives setmanals per unitat, que 

                                                
4 35,2 setmanes x 18 hores setmanals = 633,6 hores lectives anuals. S’han calculat totes les hores curriculars com 
lectives. 165.614/633,6 = 261. 
5 Càlcul fet per a 25 hores lectives per al curs 95-96. 
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passa de 25 hores a 28 hores, i que representa més necessitat de professorat- i hi ha alguna 

causa de decrement de necessitat de dotacions referida a la reducció d’unitats públiques. 

Per tant, a efectes de ràtio d’eficiència econòmica professors/unitat, es poden concretar 

diferents aspectes a tenir en compte a l’hora d’interpretar aquesta ràtio: 

 

El primer és que la unitat escolar o grup és qui determina l’existència del cost directe de 

professorat, que és el principal cost del SE. Els centres docents tenen costos indirectes de 

professorat, com són: la direcció del centre –càrrecs directius- i d’atenció personalitzada –

individualitzats-, que s’han de tenir en compte per complementar l’anàlisi, però que quedaran 

incorporats en la ràtio professors/unitat. 

 

Una segona qüestió a tenir en compte són les hores lectives per unitat. Per simplificar es poden 

analitzar les hores lectives setmanals: a efectes de establir comparacions no és el mateix que 

un grup (unitat) rebi 25 hores setmanals que en rebi 28. Tampoc és comparable un SE en què 

les setmanes lectives siguin 35,2 amb un SE en què les setmanes lectives siguin 40. I tampoc 

és el mateix un SE on hi hagi desdoblaments o optativitat, amb un que no n’hi hagi. Tampoc 

seria exactament comparable un SE on el grup disposi de més d’un professor simultani amb un 

SE on el grup disposi d’un sol professor.  

 

Tenint en compte totes aquestes qüestions en torn als problemes de comparativa entre SE, cal 

afegir que la càrrega lectiva del professorat també incideix directament en el cost: no és el 

mateix que el professorat –tal com ja s’ha vist- realitzi 25 hores lectives setmanals, que en 

realitzi 18. 

 

Per tant, i per acabar la qüestió respecte el millor indicador de l’eficiència econòmica per poder 

efectuar una comparativa entre SE, caldrà matisar amb els comentaris que s’han realitzat. 
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QUADRE 95: Hores lectives per docent / setmana comparada amb d’altres països 
 

 Primària Secundària 
Alemanya 26 23 
Aràbia Saudí 15 18 
Argelia 30 22 
Argentina 22 20 
Austria 24 25 
Congo 27 22 
Costa Rica 20 25 
Cuba 25 18 
Eslovaquia 22 22 
Espanya/Catalunya 25 18 
França 24 19 
Iràn 28 24 
Italia 22 18 
Japó 15 14 
Luxemburg 24 21 
Mèxic 20 30 
Nicaragua 25 30 
Noruega 20 17 
Perú 30 17 
República de Corea 32 24 
República Txeca 23 21 
Suecia 26 23 
Suïssa 30 29 
Tailandia 25 30 
Turquia 25 20 
Uruguay 20 17 
Veneçuela 25 30 

Font: El País, 23/6/98 cfr. informació de l'Informe Mundial sobre la Educación (Unesco 1998) 
 
Aquest és l’indicador d’activitat per cada docent per cada setmana. En aquest informe de la 

Unesco observem: 

 

En la Primària, que Alemanya, Suècia, Suïssa estan per damunt d’Espanya i Catalunya, i que 

Japó, Aràbia Saudí i Mèxic, per exemple, estan per sota. 

En la Secundària, també se segueix la mateixa tònica, accentuant-se la diferència amb 

Alemanya, Suècia i Suïssa. 

 

En concret, el curs 97/98 hi ha un menor nombre d’hores lectives setmanals del professorat de 

Secundària comparat amb la d’aquests països, i de fet és dels països amb menys hores 

lectives setmanals. El sistema, per tant -pel que fa al principal component de cost-, en termes 

reals s’encareix. Caldria, doncs, procedir a la comparació dels nivells de sou per veure si 

aquesta diferència d’activitat entre SSEE queda accentuada o disminuïda pel factor salarial 

(monetari). 

 

D’aquest comentari sobre l’activitat mitjana lectiva a l’aula des del punt de vista del docent no 

es pot inferir que un SE sigui més eficient econòmicament que un altre només per aquesta 
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causa, encara que sí que és una variable que influeix. De tota manera, caldria establir la 

comparativa afegint les hores setmanals de docent que s’apliquen de mitjana a una unitat 

d’escolarització.  

 
QUADRE 96: Hores lectives de docència / setmana a la pública. Catalunya. Curs 98/99 
 

 Hores lectives 
/  

Nivells educatius Setmana (*)  
Educació infantil 145.750  
Educació Primària 384.925  
Educació 
Secundària 365.094  

Formació 
Professional 57.942  

Règim Especial 10.440  
TOTAL 964.151  

(*) Ensenyament Públic 
Font: DGRRHH 

 

Només una ràtio de les hores lectives directes impartides per docents a unitats, dividit per les 

hores lectives anuals de les unitats en funcionament, corregiria aquests comentaris d’una 

manera satisfactòria. Com que aquesta xifra és molt difícil de poder obtenir, suggerim com a 
rati d’aproximació al mesurament de l’eficiència econòmica dels docents en relació a un 
determinat SE el de professors/unitats escolars, especificant el màxim que es pugui les 

circumstàncies que s’han de tenir en compte d’acord amb alguns comentaris dels que ja hem 

anat realitzant i d’altres que es puguin afegir. El rendiment que s’obté del professorat vindrà en 

funció dels alumnes a qui imparteix classe. I el rendiment que s’obté de l’aula serà en funció 

dels alumnes que hi hagi dins per a cada classe donada. Conseqüentment, si es creuen tots 

dos ratis, es pot arribar a la conclusió de la importància del rati professor/unitat com a 

mesurador d’eficiència econòmica referit a recursos humans,  principal component del cost del 

SE. 

 

L’actuació pública en aquest aspecte pot anar dirigida al component professorat canviant el 

marc normatiu laboral o curricular, i també pot anar dirigida al component unitat 

d’escolarització, variant els paràmetres fixats per llei (màxim d’alumnes/unitat), variant -en els 

trams no obligatoris- l’objectiu de grau d’escolarització de la població, i incidint sobre les unitats 

ineficients (un grup petit -ZER o modalitat de CF o BTX amb pocs alumnes- pesa igual que un 

grup a màxims de ràtio; per això es pren la unitat d’escolarització com element eficient 

d’anàlisi). La ràtio professors/unitat podria ser obviada en l’anàlisi del SE Català, ja que es pot 

abordar la qüestió des de l’evolució dels números absoluts d’unitats i professors; però per a 

poder contrastar diferents SSEE amb garanties de que la comparació de dades sigui 

homogènia (en termes d’equitat o similars), suggerim tenir molt en compte aquesta ràtio. Es 

poden afegir altres tipus de ràtio -s’han d’afegir per efectuar la comparació de SSEE-, però 

establir un sistema de ratis comparatiu entre SSEE depassa aquesta tesi. De fet, ja existeixen 
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dins l’OCDE estadístiques molt completes de comparació de SSEE que serveixen, però que 

s’hauran de revisar en un futur, ja que plantegen moltes qüestions no resoltes (vid. Education at 

Glance  per als diferents períodes).  

 

Per veure l’evolució del SE Català hem establert aquesta ràtio a partir de les estadístiques 

oficials del Departament d’Ensenyament referides a professorat i unitats. S’han exclòs els 

docents d’educació especial. 
 
QUADRE 97: Ràtios docents/unitat PÚBLICA 

  
INFANTIL 

 
PRIMARIA 

 
SECUNDÀRIA 

 
89-90  1,00 1,21 2,21 
90-91  1,07 1,23 2,22 
91-92  1,05 1,27 2,26 
92-93  1,04 1,29 2,19 
93-94  1,04 1,31 2,21 
94-95  1,04 1,34 2,21 
95-96  1,04 1,36 2,24 
96-97  1,05 1,44 2,26 
97-98  1,18 1,45 2,25 
98-99  1,20 1,50 2,36 
99-00  1,24 1,52 2,44 
00-01  1,26 1,50 2,42 
01-02  1,27 1,50 2,40 
02-03  1,27 1,52 2,28 
03-04  1,31 1,54 2,29 

Elaboració pròpia a partir d’estadístiques oficials del Departament d’Ensenyament 

 

Com es pot observar en el quadre 97, la ràtio d’Infantil a l’escola pública passa d’1 mestre per 

unitat el curs 89-90 a una ràtio de 1,27 mestres unitat el curs 02-03. Com ja s’ha dit, malgrat 

l’alumnat per aula disminueixi, l’alumnat no té cap efecte sobre el número de mestres que 

necessita una unitat escolar per al seu funcionament. Per tant, hi ha 0,27 mestres més per 

unitat escolar el 02-03 que el 89-90. Això signifiquen 1.845 mestres més que els que haguessin 

calgut el curs 89-90 amb les mateixes característiques de SE que el curs 89-90. Pel que fa a la 

Primària, representaven 3.251 mestres addicionals -sense tenir en compte la variació d’unitats- 

i per a la Secundària representa una variació de 788 professors entre el curs 89-90 i el curs 02-

03. 
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Si la comparativa es fa entre el curs 89-90 i el curs intermig 96-97, l’increment de docents a 

Infantil hagués estat de 277 i de 2.686 a Primària. A Secundària l’increment hagués estat de 

538 professors. 

 

 

Respecte a la ràtio establerta com a tipus pel Llibre Blanc -deber ser-, es veu clarament que hi 

ha ineficiències en el SE Català. S’establia un màxim de 1,222 mestres a Infantil (el rang anava 

de 1,167 a 1,222), i el curs 02-03 a Catalunya el rati es de 1,271. És a dir, prenent el pitjor de 

les ràtios possibles per a Infantil, hi hauria 335 mestres de més. Si la ràtio de comparació fos la 

més eficient, l’excedent es situaria en 711 mestres d’Infantil. Fent el mateix a Primària, (el rang 

deber ser del Llibre Blanc anava de 1,333 a 1,417) l’excedent de mestres de Primària el curs 

2002-03 es situaria entre 1.936 mestres i 1.064 mestres excedents).  

 

A efectes de comparar l’eficiència de l’escola pública i de l’escola privada, s’ha de tenir en 

compte la comptabilització diferent que es fa de les hores no lectives en funció de qui les 

realitzi. Per exemple, si a l’escola pública la vigilància de menjador la fa un monitor, aquestes 

no es consideren com a hores de docents, en canvi si a la escola privada aquestes hores les 

efectua generalment personal docent, aquestes es computen dins la ràtio. De tota manera la 

principal incidència que s’ha de tenir en compte a l’hora d’homogeneïtzar les ràtios és la sisena 

hora lectiva que des de sempre s’ha vingut efectuant a l’escola privada i no a la pública6. 

 

Per veure millor l’efecte que té la sisena hora de primària a la privada, s’efectua una 

comparació de les ràtios entre l’escola pública i privada del SE català. Com es pot veure, 

aquestes ràtios no són comparables directament, ja que la sisena hora fa que l’educació que es 

dóna en el SE públic de la primària sigui diferent del que es dóna en el SE privat de primària. Si 

per al curs 89-90 es fa una correcció minorant la sisena hora de la primària, es pot veure que la 

ràtio corregida (5/6 * 1,45) es situaria en 1,208 (idèntic que a la pública). Si es fa el mateix per 

al curs 02-03 (5/6 * 1,94) la ràtio es situaria en 1,61, per sobre del 1,52 de la pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6A partir del curs 06-07 es farà la 6ena hora també a l’escola pública. 
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QUADRE 98: Ràtios Primària Pública i Privada  
 PUBLICA PRIVADA 
 PRIMARIA PRIMARIA 

89-90 1,21 1,45 
90-91 1,23 1,49 
91-92 1,27 1,52 
92-93 1,29 1,56 
93-94 1,31 1,60 
94-95 1,34 1,64 
95-96 1,36 1,66 
96-97 1,44 1,86 
97-98 1,45 1,84 
98-99 1,50 1,88 
99-00 1,52 1,88 
00-01 1,50 1,91 
01-02 1,50 1,91 
02-03 1,52 1,94 
03-04 1,54 1,89 

Elaboració pròpia a partir d’estadístiques oficials del Departament d’Ensenyament 

 

Per acabar el tema ens referirem ràpidament a l’escola concertada. En el tram de primària 

l’administració pública abonava en el pagament delegat l’equivalent a 1,5 mestres per unitat en 

els centres d’una línia, 1,42 mestres per unitat en els centres de 2 línies, 1,33 mestres per 

unitat concertada en els centres de 3 línies i 1,25 mestres per unitat concertada en els centres 

de 4 línies. A efectes pràctics prenem com a mitjana la ràtio que es paga per unitat en els 

centres de dues línies.  

 

Per tant, i per acabar la qüestió referida a la primària de l’escola concertada, es pot establir que 

es paguen per part de l’Administració 1,42 mestres/unitat * 25 hores lectives/mestre = 35 hores 

setmanals per unitat concertada. A l’escola pública primària la ràtio del curs 02-03 era de 1,52 

mestres/unitat; si es multiplica la ràtio 1,52 * 25 hores lectives setmanals mestre = 38 hores 

lectives de mestre setmanals per unitat. Per tant, en termes de personal docent l’escola 

concertada rep un 10% menys en forma de recursos humans que els que utilitza la escola 

pública per al mateix concepte, i, des d’aquest punt de vista, no hi ha equitat d’una respecte de 

l’altra. 

 

En termes de serveis es pot també concloure que l’escola privada dóna més serveis. 

Efectivament el rati del curs 02-03 es situa a 1,94 mestres per unitat, la qual cosa vol dir que 

cada unitat rep setmanalment 1,94 mestres * 25 hores lectives = 48,5 hores lectives setmanals 

de mestre per unitat. Ja s’ha dit que l’administració pública deixa de pagar 3 hores setmanals 

per unitat. La resta de diferència de 10,5 hores setmanals/unitat es troba en la sisena hora i el 

que ja s’ha dit de computació de serveis addicionals a les que s’hauria d’afegir tutories, etc. 

També s’hauria de veure si hi ha alguna ineficiència addicional. Dir per acabar que el mestre de 
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l’escola concertada a pagament delegat rep menys diners pel mateix servei que el mestre de 

l’escola pública. 

 

QUADRE 99: Ràtios Secundària Pública i Privada  

 PUBLICA PRIVADA 
 SECUNDARIA SECUNDARIA 

89-90 2,21 1,97 
90-91 2,22 1,94 
91-92 2,26 2,02 
92-93 2,19 1,93 
93-94 2,21 1,99 
94-95 2,21 2,05 
95-96 2,24 2,07 
96-97 2,26 2,24 
97-98 2,25 2,03 
98-99 2,36 2,05 
99-00 2,44 2,16 
00-01 2,42 2,13 
01-02 2,40 2,14 
02-03 2,28 2,16 
03-04 2,29 2,18 

Elaboració pròpia a partir d’estadístiques oficials del Departament d’Ensenyament 

 

Pel que fa a Secundària, el rang deber ser del Llibre Blanc anava de 2,077 a 2,167; per tant, 

l’excedent del curs 02-03 es situa entre 2.156 professors i 1.212 professors, segons el rati 

d’eficiència que s’agafi. Si bé és cert que en el cas de Secundària el rati de partida del SE 

Català referit al curs 89-90 ja és 2,207 i que el rati professors/unitat del curs 02-03 es va situar 

en 2,282. Aquestes “ineficiències” es poden atribuir -en part- al fet diferencial català per 

professorat especialista i a les hores lectives dels diferents grups o unitats. També hi ha una 

circumstància que s’ha de valorar, i molt: hi ha SSEE que consideren les hores de vigilància de 

pati i de menjador com hores lectives i n’hi ha d’altres que no. Per exemple, un monitor de pati 

o menjador no computaria en la ràtio, mentre que un docent que vigili menjador o pati, sí 

computaria en la ràtio incrementant-la. 

 
Si la comparació de la Secundària es fa respecte a la privada, la situació canvia 

considerablement. El curs 89-90 hi havia 1,97 professors/unitat i el 02-03 2,16 

professors/unitat. El creixement de 0,19 professors per unitat de l’escola privada contrasta amb 

el creixement de 0,075 professors de la Secundària a l’escola pública en aquest període, 

encara que els 2,16 professors/unitat de Secundària de l’escola privada per al curs 02-03, si es 

comparen amb la ràtio de 2,167 del Llibre Blanc, estan situats en nivells d’eficiència econòmica 

respecte al professorat. Cal remarcar, però, que el professorat de l’escola privada realitza més 

hores lectives que el de l’escola pública i, per tant, malgrat la ineficiència del sistema públic 
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respecte del sistema privat podria semblar clara, no és així. Efectivament, les hores lectives 

setmanals previstes en el conveni col·lectiu de la privada eren 24, mentre que en l’escola 

pública eren 18 hores. Si efectuem l’oportuna rectificació, es veurà que la ràtio equivalent de 

l’escola pública seria 1,712 professors/unitat (vs 2,16 secundària privada), o si es corregeix la 

privada, aquesta ràtio seria de 2,878 professors/unitat (vs 2,28 secundària pública). Per tant, 

l’eficiència de l’escola pública en aquest sentit semblaria superior al de la privada en el tram de 

secundària. Cal veure, com ja s’ha dit, la comptabilització de l’horari del professorat a atencions 

diverses de les referides a les lectives, però comptabilitzades com a tals, i -a més- l’escola 

privada realitza des de fa temps una hora addicional (la sisena hora), la qual cosa s’hauria de 

tenir en compte i tornar a rectificar la ràtio en aquest sentit. Per tant, l’efecte corrector 

determinaria que la ràtio a efectes de comparació es situés en 1,90 i 1,80 respectivament -

sense tenir en compte la correcció de les 6 hores setmanals lectives de més que realitza un 

professor de la privada respecte la pública-. 

 

En el tram de secundària l’administració pública abonava en el pagament delegat l’equivalent a 

1,65 professors per unitat en els centres d’una línia, 1,68 professors per unitat en els centres de 

2 línies, 1,65 professors per unitat concertada en els centres de 3 línies i 1,62 professors per 

unitat concertada en els centres de 4 línies. A efectes pràctics agafem com a mitjana la ràtio 

que es paga per unitat en els centres de dues línies. Es pot establir que es paguen per part de 

l’administració 1,68 professors/unitat * 24 hores lectives/professor = 40,3 hores setmanals per 

unitat concertada. A l’escola pública secundària la ràtio del curs 02-03 era de 2,28 

professors/unitat; si es multiplica la ràtio 2,28 * 18 hores lectives setmanals/professor = 41 

hores lectives de professor setmanals per unitat. Per tant, en termes de personal docent 

l’escola concertada rep unes dotacions en forma de recursos humans similars a les que utilitza 

la escola pública per al mateix concepte, i, des d’aquest punt de vista, hi ha força equitat d’una 

respecte l’altra. 

 

Com en la primària, l’escola privada dóna més serveis. Efectivament, el rati del curs 02-03 es 

situa a 2,16 professors per unitat, la qual cosa vol dir que cada unitat rep setmanalment 2,16 

professors * 24 hores lectives = 51,8 hores lectives setmanals de professor per unitat. La 

diferència de 10,8 hores setmanals/unitat respecte de l’escola pública es troba en la sisena  

hora i el que ja s’ha dit de computació de serveis addicionals com tutories, etc. Es podria 

analitzar si hi ha alguna ineficiència d’una respecte de l’altra.  

 

Dir per acabar que el professor de l’escola concertada a pagament delegat rep menys diners 

pel mateix servei que el professor de l’escola pública i que, a més, mentre el professor de 

l’escola pública imparteix 18 hores lectives, el professor de l’escola concertada en realitza 24. 

Des d’aquest punt de vista, no hi ha equitat d’un col·lectiu respecte l’altre. 
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Com a conclusió important d’aquesta tesi, l’eficiència dels recursos humans aplicats a una 

determinada unitat escolar és similar a l’escola pública i a l’escola privada. Altra cosa és que 

les decisions portades a terme per l’Administració encareixin el SE públic per tot el que s’ha 

vingut dient anteriorment; a més, en termes absoluts, el professorat de secundària de la privada 

és més rentable que el de la pública (entenent com a rentable les hores lectives efectivament 

realitzades). Per tant, quan es vulguin comparar diferents SSEE, caldrà saber les hores lectives 

anuals que realitza cada professor, essent aquest un element clau per poder comparar. 

 

En futures investigacions per poder abordar adequadament la comparació de SSEE, s’haurien 

de considerar les hores lectives setmanals que rep cadascuna de les unitats tant de primària 

com de secundària en relació a les hores lectives setmanals de professorat per unitat. Les 

ràtios en aquest sentit no serien comparables, si la base dels paràmetres que la composen no 

està homogeneïtzada. 

 
 

5.1.5.2.  Formació permanent -oferta d’activitats- i llicències d’estudis 
 

El Llibre Blanc de 1989 demana remuneració i reconeixement social del professorat, així com 

programes de formació que assegurin la qualitat del professorat. La introducció o ampliació de 

figures docents del SE, com els professors de reforç per a la EE integrada, professors 

orientadors, els assessors de formació i desenvolupament curricular, professionals dels equips 

interdisciplinaris de reforç, exigeix programes de formació qualificadors per a funcions 

específiques.  

 

La universitat és proveïdor de formació permanent, a més de les administracions educatives, 

mitjançant la seva pròpia xarxa de centres, instituts, i existeix un finançament d’activitats 

formatives d’altres institucions, incloses les empreses7. Es planteja l’autoformació com 

alternativa vàlida dels ICES i associacions professionals. 

La formació permanent (participació en seminaris, cursos, programes i llicències de formació), 

no ha de suposar una sobrecàrrega horària de treball o un cost econòmic i, per altra banda, ha 

de ser un deure vers el professorat en determinats moments. El MEC va presentar 

conjuntament amb el Llibre Blanc un Pla de formació del professorat per als següents sis anys -

termini inicialment previst per a la implantació de la LOGSE-. A tall d’exemple serveixin els 

següents quadres: 

 
QUADRE 100: Formació permanent de professorat: Cursos d’informàtica 
 Professorat Cursos 

Curs 87/88 2.722 189 

Curs 94/95 6.361 414 

Curs 98/99 9.626 564 
Font: Departament d’Ensenyament 

                                                
7 Cfr. Cap. XIII 10, Llibre Blanc. 
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QUADRE 101: Projectes impulsats des del Departament d’Ensenyament. Any 1998 

 
Educació intercultural 3  

Ajuts a formació de professors a Europa 20  

Ajuts a futurs professors de llengües 8  

Ajuts a professors de llengües 83  

Centres per aprenentatge de llengües 160   (331 professors i 1.546 
alumnes) 

Font: DGOE 
 
 
5.1.5.3.  Professor de recolzament per centres complets i creació de centres 

d’atenció per a centres incomplets 

Es van crear fins a 1999 421 dotacions de reforç per a alumnes amb necessitats educatives 

especials, inexistents l’any 1995 i la dotació de mestres itinerants es va triplicar en 4 anys. 

 
 
5.1.5.4.  Professors especialistes 
 

S’ha produït un increment dels especialistes, tant en educació primària com en la secundària, 

essent més elevat en aquest segon cas. 

 
QUADRE 102: Educació Primària (mestres especialistes) 
 
 Curs 95-96 Curs 98-99 Increment % 

Infantil 4.931 5.826 895 18,2 % 
Idiomes estrangers 1.605 1.694 89 5,5 % 
Educació física 1.123 1.648 525 46,7 % 
Música 687 1.163 476 69,3 % 
Educació Especial 1.548 1.784 236 15,2 % 
Audició i Llenguatge 57 68 11 19,3 % 
TOTAL 9.951 12.183 2.232 22,4 % 

Font: DGRRHH 
 

 
QUADRE 103: Educació Secundària (professors especialistes) 
 
 Curs 95-96 Curs 98-99 Increment % 

Tecnologia 241 1.414 1.173 486,7 % 
Pedagogia i 
Psicologia 63 622 559 887,3 % 

Total 304 2.036 1.732 569,7 % 
Font: DGRRHH 

 
 

- A les zones rurals hi ha especialistes itinerants (4 especialistes per cada 10 unitats 

d’alumnes). 
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- Es produeix l’oferta de 2n idioma a tots els centres de més d’1 línia d’ESO 

- 1 psicòleg a tots els centres que imparteixen ESO 

 
 
5.1.5.5.  Reduccions horàries 

L’horari de docència ha millorat des del curs 95/96: s’han incrementat les hores de tutoria (més 

del 42%), les hores d’optativitat (increment del 66%) i les hores dedicades a la diversitat 

(increment del 270%) 

- Increment d’1 hora de tutoria per grup d’ESO 

- Reducció d’entre 6 i 9 hores als tutors d’aprenentatge 

- Reducció d’1 hora per cada 5 alumnes dels tutors de pràctiques d’empresa 

 
 
5.1.5.6.  Creació del servei d’orientació educativa, psicopedagògica i 

professional 
 

Pel que fa als alumnes amb NEE, s’han endegat diverses actuacions: 

 
EAPs (Equips d'Orientació i Assessorament Psicopedagògic) 
 
Curs 97-98: 77 EAPs amb 420 professionals (psicopedagogs i treballadors socials) 
Curs 98-99: 78 EAPs amb 427 professionals (psicopedagogs i treballadors socials) 
 
 
CREDAs (Centres de Recursos per a Deficients Auditius) 
 
Curs 98-99: 250 professionals (logopedes, psicopedagogs i audioprotesistes) 
 
 
CAEPs (Centres d'Atenció Educativa Preferent) 

Fins a 5 mestres més i grups de 15 alumnes. 

QUADRE 104: Variació CAEPs 
  Primària Secundària 
    
Curs 97/98  89 11 

Curs 98/99  (*) 103 13 
(*) a més hi ha 10 de privats concertats 
Font: DGRRHH 
 
 
UACs (Unitats d'Adaptació Curricular) 
 
Tenen com a missió atendre alumnes amb necessitats educatives especials, promoure’n la 

integració en el grup ordinari i oferir-los les eines bàsiques de relació social, procediments i 

actituds per tal de facilitar-los la integració en la societat en règim d’igualtat d’oportunitats. 
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QUADRE 105: Variació UACs  
 
 Nº UAC Alumnes Professors 
    
Curs 97/98 (*) 97(1) 1.600 140 

Curs 98/99 161(2) 2.425 238 

Curs 99/00 211   
(*) any de creació, (1) 94 en IES,  (2) 144 en IES 
Font: Departament d’Ensenyament, DGCD 
 
 
Tallers d'Incorporació Tardana 
 
El curs 97-98 han funcionat  93 Tallers,  20 cursos, 104 professors i 1.014 alumnes. 
 
UEE (Unitats d'Escolarització Externa)  
 
Curs 97/98  160 alumnes atesos 

   13 centres col·laboradors 
 Font: DGCD 
 
PEC (Programa d'Educació Compensatòria) 
 
Les necessitats previsibles de l’alumnat en cada CA difereixen en quant els criteris. A 

Catalunya, concretament, s’ha de tenir en compte la problemàtica social i urbana (marginació, 

immigració, temporers, minories ètniques, atenció hospitalària, atenció domiciliària...) i altre 

tipus d’alumnat, per tal d’establir els costos de Catalunya. 
 
 
 
Curs 97/98  67 mestres   

   5 treballadors socials 

   actuació en 300 centres de forma intensiva 

   actuació en 200 centres de forma puntual 
Font: Departament d’Ensenyament 
 
Les mesures adoptades pel que fa als alumnes amb NEE: 
 
- Reserva obligatòria de 2 places per grup en centres concertats 

- Tots els centres públics de secundària tenen 1 psicopedagog 

- Adaptacions curriculars i professors de suport als centres de primària (hi ha especialista en 

EE) 

- A les zones rurals hi ha especialistes itinerants (4 per cada 10 grups d’alumnes) 

 

 

Pel que fa als Crèdits variables s’agrupen els alumnes (promig de 20 per aula) per 

desenvolupar coneixements diferents: 
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* Primer cicle d’ESO (12-14 anys): 20% del temps 

* Segon cicle d’ESO (14-16 anys): 40% del temps 

 

Per a les hores d’atenció a la diversitat, es dota als centres de 3 hores de professorat per 

cada unitat d’ESO a fi de facilitar agrupaments flexibles o atencions individualitzades durant el 

temps dedicat a coneixements comuns. 

 

Quant a hores de tutoria, es dota als centres de 2 hores de professors/unitat per atendre 

exclusivament les tutories dels alumnes. 

 

Per últim, als desdoblaments correspon una dotació horària de professorat per desdoblar els 

alumnes durant una part del temps comú a les àrees de tecnologia, llengua estrangera i 

ciències experimentals. 
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5.1.6. Altres qüestions 
 

5.1.6.1.  L'Escola rural1 
 

Es podria fer una anàlisi transversal del que representa l’escola rural en relació al SE. De fet, el 

problema de les edificacions és, en aquest cas, un tema secundari, ja que el problema principal 

es situa en l’àmbit de l’existència de l’escola. Estem parlant d’escoles tipus CEIP d’Infantil i 

Primària. El fet de la no existència d’una escola ocasiona problemes de desplaçament i de 

menjador, així com el desarrelament de la vida del món rural.  

 

“[…] los centros de Educación Secundaria Obligatoria, bien unidos  a Centros de 
Educación Primaria, bien independientes, pueden ser una opción necesaria en 
determinadas zonas rurales”2 

 
El Llibre Blanc recull alguns criteris per atendre aquestes circumstàncies específiques:  

 

“Acercar la oferta educativa en los niveles de infantil y primaria a todos los núcleos de 
población que cuenten, al menos, con cinco alumnos, y asegurar, en el caso de 
Educación Secundaria, una oferta accesible a todos los jóvenes […] 
Evitar el transporte a los niños de edad temprana, extendiendo programas del tipo 
“preescolar en casa” 
Dotar a la zona de un número suficiente de maestros especialistas que se desplacen 
de forma periódica a los centros y de los Centros de recursos de apoyo al profesorado 
de las zonas rurales 
Diseñar una red de trasporte, residencia y comedores escolares necesarios para 
garantizar a todos los jóvenes el acceso a la Educación Secundaria.”3 

 
 

QUADRE 106: Zones rurals. Any 1999 
 

   Centres 
que 

 Número en 
depenen 

ZER 85 345 

Agrupacions 
rurals 33 86 

Font: DGCD 
 
 
 

QUADRE 107: Mestres itinerants 
 

Curs 94-95 135 

Curs 98-99 379 

Increment 244 
Font: DGRRHH 
 

                                                
1 Reestructuració del marc Legal dels ZERS. Decret 198/1996 de reglament orgànic de centres .Ordre 12 de març del 
1997 
2 Libro Blanco para la Reforma del SE, 1989, Cap. XXI 2, p. 291. 
3 Libro Blanco para la Reforma del SE, 1989, Cap. XXIII 1, p. 300. 
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Les dotacions a les escoles rurals són les mateixes que a la resta d’escoles. El fet que hi hagi 

menys alumnes millora les ràtios d’alumnes / mestre. 

 
QUADRE 108: Ràtio alumnes/mestre ZERs 

 
 Ràtio 

 alum / mestre 

ZER 9,95 
Agrupacions 
rurals 10,90 

Font: DGCD 
 

5.1.6.2.  Programes de Garantia Social 
 

El número de persones potencials del mercat laboral de personal poc qualificat va sofrint una 

constant erosió: mirant la demografia, es pot apreciar que hi ha una davallada progressiva 

durant la dècada dels 90 de població de 16 anys.  

La modificació de la legislació laboral, que no permet contractes de pràctiques a l’empresa fins 

els 16 anys, complementat amb què la pròpia LOGSE reté els alumnes fins els 16 anys, sense 

ensenyar cap ofici concret (només els “fracassats del tot” poden aprendre un ofici4 dels 14 als 

16 anys com quelcom excepcional i poc desitjat, amb els Programes de Garantia Social), i amb 

l’inconvenient de la desaparició de la FP (dels 14 a 16 anys) substituïda pels CFGM (16,17 

anys), provoca una pressió molt forta sobre el mercat laboral.  

L’any 1999 només 4.352 alumnes de tot Catalunya participaven dins aquests Programes de 

Garantia Social, que es poden emmarcar dins l’anomenat TxF (Treball per Formació). Els 

alumnes que arriben a aquests PGS són considerats els fracassats del sistema, amb baix 

reconeixement social (el mateix nom ja ho diu). D’aquest 4.352 alumnes inscrits, 1.194 ho fan 

dintre el Pla de Transició al Treball (PTT), 1.077 dins la Formació Ocupacional (del 

Departament de Treball, amb el mateix programa d’aturats), 938 a programes de la 

Administració local, 927 amb altres entitats socials i 216 en programes d’alumnes amb 

Necessitats educatives especials. 

Als setze anys, al final de l’aplicació de la LOGSE, quasi cap aprenent està preparat per entrar 

al mercat laboral: abans sí que una part d’estudiants estava en condicions de començar a 

treballar.  

Les empreses cerquen els recursos humans que els falten fora de la població que acaba 

l’etapa escolar amb 16 anys (els estudiants que acaben l’ESO per entrar a treballar no estan 

gens preparada per començar una feina amb unes mínimes nocions de l’ofici que han de 

realitzar) i en part, cerquen mà d’obra poc qualificada fora del país. La immigració és una de les 

solucions a aquesta mancança de mà d’obra que ocasionarà moltes dificultats en els anys 

següents i nous reptes al SE. Aquí es podria estudiar el lag que es produeix entre la necessitat 

                                                
4 Programes de Garantia Social.  
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de mà d’obra i l’arribada massiva de les famílies dels immigrants amb nens en edat escolar de 

tots els nivells obligatoris i amb necessitats d’escolarització especials i d’integració. Aquest 

factor sí que definitivament posa contra les cordes el SE i s’ha d’estudiar com evolucionarà. 

 
 

5.1.6.3.  Organització dels Centres Educatius 
 

Com es pot veure en el següent quadre, en el cas de Catalunya la participació dels pares en 

els Consells Escolars és molt minsa -4,69%-. Sembla, per tant, que el SE està autogestionat en 

bona part pels docents, precisament perquè són els més implicats. Es podria plantejar una 

investigació sobre per què els pares es desentenen de la gestió dels centres escolars. 

QUADRE 109: Representants dels Consells Escolars. % de participació en les votacions 
als representats dels Consells Escolars. Centres Públics 

  Curs 96/97 Curs 98/99 

  Primària   Secundària   Primària   Secundària   

  Professors  95,07   89,21   94,45   86,79   

  Alumnes  - 58,01   - 60,05   

  Pares  17,57   4,69   18,01   4,07   
Font: Direcció General de Promoció Educativa 
 
 

5.1.6.4. Problema dels equips d’implementació (planificació, organització, o 
manca de recursos) Qüestions Organitzatives de la implantació del 
model LOGSE a Catalunya. Agents, infraestructures, etc. 

 

En el Libro Blanco de 1989 ja s’anunciaven les primeres dificultats que trobarà la llei:  
 

“La aplicación de la reforma habrá de coincidir necesariamente con el definitivo 
asentamiento del Estado de las Autonomías y el Ministerio de Educación y Ciencia 
desea ejercer las competencias propias del Estado en un espíritu y en un marco de 
cooperación eficaz con las Administraciones educativas autonómicas”5. 

 

“El mapa educativo Español aparece actualmente integrado por dos bloques 
territoriales, uno formado por aquellas CCAA que no han asumido competencias 
educativas y en el que el Ministerio de Educación y Ciencia mantiene las que tenia 
antes de la promulgación de la Constitución y el conformado por las CCAA de 
Andalucía, Canarias, Galicia, Cataluña, el País Vasco y Valencia que sí tienen 
asumidas las competencias”6. 

 

Amb l’objecte de coordinar les funcions de l’Estat i les CCAA en la programació de 

l’ensenyament i l’intercanvi d’informació, la LODE, en l’article 28 creà la “Conferencia de 

Consejeros Titulares de Educación de los Consejos de Gobierno de las CCAA”, que convoca i 

presideix el Ministre de Educación y Ciencia. 
                                                
5 Pròleg del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. 
6 Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. Cap. I 25. pàg. 20 
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Dos aspectes clau per a l’organització de l’ensenyament ja havien quedat definits a la LODE: 

a. L’establiment d’una xarxa integrada de Centres Públics i de Centres Privats Concertats 

amb els poders públics: una xarxa capaç de d’assegurar la satisfacció de tots a 

l’educació a través de la programació general de l’ensenyament. 

b. La participació en el Control i la Gestió dels integrants de la Comunitat Escolar, a través 

dels Consells Escolars (en els centres públics i privats concertats) i dels claustres de 

professorat. 

c. La LODE crea també el Consell Escolar d’Estat com “órgano de ámbito nacional para la 

participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y 

del asesoramiento respecto a los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser 

propuestos o dictados por el gobierno”7. També crea a cada CA un Consell Escolar, 

l’acció del qual s’estendrà en el seu àmbit territorial amb les funcions que fixa la llei dels 

òrgans representatius de les pròpies CCAA. Aquests també assumeixen un paper actiu 

en la programació general de l’ensenyament que recull l’article 27.2 de la LODE8. 

 

El Llibre Blanc ja presenta dificultats entre els diferents serveis i equips que depenen del 

Departament d’orientació per duplicitat de funcions en els programes que es duien a terme i 

demana racionalització (“equipos multiprofesionales, equipos de atención temprana, educación 

compensatoria, etc).9 

 

Canvis en l’organització de la Conselleria 

 

Durant l’aplicació de la LOGSE, s’han donat diversos canvis organitzatius que s’ha de veure si 

han afavorit la implantació de la LOGSE, si l’han perjudicat, o bé si no l’han afectat. L’any 1993, 

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es subdivideix en dos: 

ensenyaments no universitaris i ensenyaments universitaris. El Conseller Laporte ja havia fet 

uns canvis que es tornen a desfer. Per exemple, el Conseller Laporte ho era d’Ensenyament i 

Universitats, i tenia organitzat el Departament per nivells educatius. Quan va cessar, es va 

dividir el Departament en dos: Universitats i Recerca, que va seguir dirigint com a Conseller el 

mateix Laporte, i Ensenyament, que passà a dirigir el Conseller Pujals (1993-1996). Per altra 

banda, l’Escola d’Adults va a passar a dependre de Benestar Social. La nova direcció 

reorganitzà el Departament segons funcions, de naturalesa pressupostària. Per tant, seguint 

una estratègia de costos. El que s’ha de veure és si el Departament d’Economia i Finances va 

intervenir d’alguna manera en el canvi d’estructura, o va ser el propi Conseller Pujals qui va 

                                                
7 LODE, art. 30 i Cap.I del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
8 “El Estado y las CC.AA definirán las necessidades prioritarias en materia educativa, fijarán los objetivos de actuación 
del periodo que se considere y determinarán los recursos necesarios de acuerdo con la planificación económica 
general del Estado”. 
9 Cfr. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. Cap. XV 29. pàg. 231. 
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implementar el canvi en funció de l’estratègia “obligada”10 -marcada per Madrid-, que era la 

implantació de la LOGSE.  

 

La qüestió anterior -si Economia i Finances força l’estructura nova- s’ha d’observar 

detingudament. L’estructura nova, d’on o de qui parteix? El Decret de reestructuració de la 

Conselleria està signat pel propi Conseller Pujals, i s’ha de veure si era transitòria -només per 

facilitar la implantació de la LOGSE- o bé tenia intenció de permanència. 

De fet, Economia i Finances, juntament amb Presidència, va constituir una comissió de 

seguiment dels pressupostos d’Ensenyament. Aquesta comissió estava formada pels 

Secretaris Generals corresponents, que mantenien reunions setmanals. Això demostra fins a 

quin punt hi havia interès en la contenció de la despesa en la implantació de la LOGSE. Fins i 

tot, tots els pressupostos previs, i l’execució d’aquests pressupostos, havien de sotmetre’s al 

control d’aquesta comissió. 

 

El Conseller Hernàndez (1996-1999) tampoc va canviar l’estructura. Però el Departament 

d’Economia i Finances força l’any 199611 que tot el pressupost d’obres passi per l’empresa 

pública GISA, de manera que el Departament perd el control directe sobre les inversions, 

bàsicament adjudicacions de nous centres, reformes, millores i ampliacions. Només romanen 

les petites reformes i manteniments. Això té dos aspectes: per un costat, pot ser que l’altre soci 

de govern vulgui mantenir el control sobre la major part de les inversions; l’altra lectura és que 

es busqui un mecanisme financer per amagar el dèficit públic de la Generalitat mitjançant un 

instrument (GISA) que ja funcionava per finançar altres infraestructures i obres públiques.12 El 

conseller Hernàndez va estudiar la possibilitat de crear una GISA per a Ensenyament, 

plantejament que fou rebutjat pel Departament d’Economia i Finances, per evitar “duplicitat de 

funcions”. L’any 2002 es creen censos enfitèutics per regularitzar la situació. Fins aquest any, 

l’endeutament de GISA no computava com endeutament de la Generalitat. 

 

 
5.1.6.5. Model propi d’aplicació de la llei 

 
Referent al grau d’aplicació de la Llei a Catalunya com a model propi, 

El Libro Blanco de 1989 recull referint-se al període experimental previ a la LOGSE: “[…] varias 

de estas Comunidades Autónomas han llevado a cabo su propio proceso experimental […]”13. 

 
Del grau d’aplicació anticipada de la Llei a Catalunya es pot concloure que Catalunya disposa 

d’un model propi d’aplicació de la Llei. O bé que la plaça de la concertada és molt més 
                                                
10 “Obligada” en el sentit que es refereix a normativa bàsica: la llei LOGSE, o de decrets concrets d’aplicació immediata, 
com poden ser els de calendari d’aplicació, i tants d’altres. (Veure Capítol referent a normatives). 
11 Amb l’entrada d’un Conseller d’Unió Democràtica al capdavant de la Conselleria. 
12 La normativa estatal preveu que hi hagi un límit en l’endeutament públic. Aquest límit no es pot superar. (Veure els 
Capítols d’origen de recursos). Aquest és un punt que no s’ha tractat a fons en aquesta tesi, però que ens sembla prou 
important per citar-lo. En aquest cas, es podria dir que mitjançant aquest mecanisme -i d’altres, com per exemple, el 
cens enfitèutic de la seu central del Departament d’Ensenyament- s’aconsegueix amagar o emmascarar o esquivar el 
control sobre el dèficit públic real de la Generalitat de Catalunya.  
13 Pròleg del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
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econòmica que la pública (…), o que la Generalitat tenia prou recursos per iniciar-la sense 

necessitar el finançament addicional en un primer moment (redistribució de partides, o 

reorganització del Departament, o disminució de nombre d’alumnes…). 

 
“Podem afirmar que aquesta aspiració s’està fent realitat. Els equilibris previstos a la 
LOGSE entre legislació bàsica i desenvolupament autonòmic han permès una nova 
normativa tant en continguts més vinculats a la realitat específica catalana (llengua, 
història, geografia, etc...) com en altres de caràcter més general o tecnològic o en 
propostes organitzatives. 
L’actuació catalana en la recent polèmica sobre les humanitats provocada des del 
Ministeri d’Educació i Cultura, és una constatació clara de l’assoliment d’aquesta 
realitat.”14 

 
De fet, un indicador per veure si va existir un model propi educatiu Català és observar quines 

són les lleis de més rellevància que es publiquen15. Les més rellevants pel que fa a l’ESO fan 

referència a l’ordenació curricular dels crèdits variables i a l’organització i avaluació16 dels 

Ensenyaments. Aquests crèdits variables són una flexibilitat que la pròpia llei dóna. Sembla que 

es pot afirmar que no hi ha un model català dels ensenyaments obligatoris. En referència als 

trams no obligatoris, el marge és potser més ampli i sembla que no s’esgoten totes les 

possibilitats, però, com ja s’ha dit, no és objecte d’aquesta tesi. 

 
 
 
 
 
 

                                                
14 Discurs de la Conselleria d’Ensenyament. 10 Novembre de 1998. 
15 Normativa més rellevant publicada des del novembre de 1995 fins a l’actualitat: 

• ESO 
 Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits variables de l’educació secundària 
obligatòria. (DOGC núm. 2180, de 11.3.1996). 
 Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l’organització i avaluació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria. (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996). 

• Batxillerat 
 Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat. (DOGC 
núm. 2181, de 13.3.1996). 
 Ordre de 31 de juliol de 1998, de desplegament de l’organització i l’avaluació dels ensenyaments de 
batxillerat. 

• Cicles Formatius: 90 Decrets entre Grau Mig (36 Decrets) i Superior (54 Decrets), d’un total de 139 títols 
 Decret 226/1997, de 17 d’octubre de drets i deures dels alumnes de centres de nivell no universitari de 
Catalunya (DOGC núm. 2503, de 24.10.97). 
 Decret 198/1996 de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm. 2218, de 14.6.96). 
 Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials (DOGC núm. 2528, 28.11.97). 
16 Avaluació no fa referència a l’autonomia d’avaluació de l’alumnat, sinó a l’avaluació del SE en aquest tram. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

II. ORIGEN I APLICACIÓ DE FONS 
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5.2.  Demandes de finançament addicional 

 

Una part de la hipòtesi plantejada fa referència a si el finançament del SE no era l’adequat. Des 

de les diferents visions polítiques, tothom reconeix una necessitat de finançament addicional.  

 

El PSOE, estant en el govern, elabora un Llibre Blanc (1989) constatant les necessitats d’un 

finançament per portar a terme la reforma LOGSE. 

 

L’any 1993 arriba al Congrés de Diputats una iniciativa popular anomenada “Ley Marco 

Reguladora de la Financiación del Sistema Educativo”1 avalada per unes 625.000 firmes, que 

no prospera.  

 

L’any 1997, el govern del PP, a instàncies d’un acord de la Conferència Sectorial de Consellers 

d’Educació2, constitueix dos grups de treball3 per parlar de la unificació de criteris per fer una 

llei de finançament, i acaba elaborant el Llibre Blanc del MEC 1998, que presenta al Congrés 

de Diputats el 1999. No s’edita. 

 

Simultàniament CCOO promou el “Plan Cuatrienal de Financiación de la Enseñanza”4 i el 16 de 

Febrer de 1998 presenta el seu Libro Blanco de la Educación5. 

El PSOE -a l’oposició- presenta un dossier (1998) en el mateix sentit, i el PP, tal com ja s’ha 

apuntat, presenta el seu Llibre Blanc en la Comissió d’Educació al Congrés de Diputats (1999).  

 

Els estudis que s’han elaborat sobre el finançament del sistema educatiu (PSOE, CCOO) van 

encaminats, en última instància, a quantificar l’import del cost addicional de la implantació de la 

LOGSE en el territori MEC (CCAA sense competències en matèria educativa abans de 1999) i 

la quantificació derivada de les CCAA que ja tenen competències transferides. La Llei de la 

igualtat i qualitat en l’educació i del seu finançament, 1999-2002 (elaborat pel PSOE) i el 

Resum i comentaris al Llibre Blanc de l’Educació, 1999-2002 (de CCOO) argumenten que el 

finançament previst per a dur a terme la implantació de la LOGSE ha quedat exhaurit i, per tant, 

és insuficient. Cal un finançament addicional i la definició dels criteris de solidaritat i igualtat 

necessaris per tal de fer un repartiment equitatiu. Tant el PSOE com CCOO demanen una 

ampliació per als anys 1999-2002. 

 

Seguidament procedim a analitzar els aspectes més rellevants -des del punt de vista econòmic- 

d’aquests estudis, referents a les demandes de finançament addicional d’acord amb el que 

s’exposava a la Metodologia. 

                                                
1 Cfr. Libro Blanco de la Educación de CCOO, Febrer 1998. 
2 Reunió de Juliol de 1998 del Foro de Consejeros de Educación. CCAA amb competències transferides. 
3 Un grup de treball TÈCNIC-POLÍTIC i un grup de treball ESTABLE (1/2 funcionaris per CA).   
4 Libro Blanco de la Educación de CC.OO. Febrer 1998. 
5 En el pròleg parla de Libro Blanco de la Enseñanza. 
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5.2.1. Llibre Blanc 1989 
 
 

L’embrió de la LOGSE comença el 1983 amb els centres experimentals de “Enseñanzas 

Medias” i va continuar amb els centres experimentals d’EGB i “Educación Infantil1”.  

A començaments del curs 1987-88, i amb més intensitat i generalització en el curs 1988-89, 

s’adoptaren un conjunt de mesures per millorar la qualitat de l’ensenyament i afavorir el procés 

de reforma: 

- Increment de Recursos Humans i materials a Educació Infantil per millorar i ampliar 

l’oferta educativa també als nens de 3 anys2 

- Foment de l’Educació Física i la pràctica esportiva en els centres escolars, dotant-los 

gradualment de professors especialistes, d’infraestructures i equipament3 

- Millora dels recolzaments psicopedagògics i d’orientació per a les escoles, dotant-les 

de professors de recolzament tant a l’EGB com a EEMM4¬5 

- Extensió de les Pràctiques en les empreses dels alumnes de FP6 

- Increment dels cursos i seminaris de perfeccionament científic i didàctic per al 

professorat7 

- Ampliació per a les llicències per a estudis per a la major qualificació del professorat8 

- Recolzament als projectes d’innovació educativa9 

- Reducció de l’horari lectiu en el Batxillerat -BUP-10 

 
L’any 1989, el Ministerio de Educación y Ciencia publica el Libro Blanco para la Reforma del 

Sistema Educativo. Aquest llibre és l’antecedent immediat de la LOGSE, i és el resultat del 

debat que es va iniciar el Juny de 1987 amb el text “Proyecto para la reforma de la Enseñanza. 

Propuesta para el debate” i que va ser completat amb un document específic sobre la Formació 

Professional el mes de febrer de 198811. Aquest debat va ser publicat en 4 volums editats pel 

MEC, anomenat “Papeles para el Debate”, on el 5è volum té caràcter d’”Informe-Síntesis”. 

 
El Libro Blanco para la Reforma del sistema Educativo està estructurat en un pròleg i cinc 

parts.  

 

En el pròleg el Ministre Solana indica:  

                                                
1 Libro Blanco…Cap. XIX 2, p. 269. 
2Cfr. Ordre de 8 de Setembre de 1988 sobre la continuación y extensión del Plan Experimental de Educación Infantil. 
Publicada en el BOE de 19 de Setembre. 
3 Cfr. Plan de Extensión de la Educación Física aprovat pel Consell de Ministres. 
4 EE.MM Enseñanzas Medias (BUP, COU, FP). 
5 Cfr. Ordres de 25 Febrer 1988 (publicada en el BOE de 3 de Març); Ordres de 28 de Març de 1989 (publicada al BOE 
de 7 d’abril). 
6 Veure tesi doctoral Dr. Josep Mària sobre les pràctiques i formació en centres de treball. 
7 Cfr. Ordre de 3 d’agost de 1987 (publicada el BOE de 19 d’agost); Ordre de 16 de Setembre de 1987 (Publicada BOE 
de 30 de Setembre) Ordre de 15 de Juny de 1988 (BOE 17 de Juny) Ordre de 30 de Juny de 1988 (BOE 2 de Juliol); 
Ordres de 28 d’Octubre de 1988 (BOE 17 de Novembre); Ordre de 3 de Febrer de 1989 (BOE de 15 de Febrer) 
8 Cfr. Resolució de 8 de Març de 1988 (BOE 12 de Març). 
9 Cfr. Ordre de 24 de Febrer de 1988 (BOE 17 de Març). 
10 Cfr. Ordre de 19 de Març de 1988 (BOE 25 de Març). 
11 Cfr. Pròleg del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. 
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“[…] abordaremos la renovación de contenidos curriculares, incorporando áreas y 
materias escasamente presentes ahora, […], reestructuraremos los centros y los 
dotaremos de los recursos apropiados y suficientes, apoyaremos y exigiremos mucho 
más a los servicios de orientación, impulsaremos decididamente la mejora de la 
formación inicial y permanente del profesorado, fortaleceremos la Inspección 
Educativa”. 

 
En aquest pròleg destaquem les següents afirmacions rellevants:  

• “El Ministro de Educación y Ciencia ha tenido buen cuidado en ir preparando 

simultáneamente la Planificación que permita contrastar la viabilidad del modelo 

propuesto a partir de la realidad de la que partimos y una vez clarificado el horizonte 

que pretende alcanzar”.  

• El Llibre Blanc només contempla la planificació de la implantació de la reforma en l’àrea 

MEC i per un calendari d’implantació previst per a tot l’estat Espanyol que 

posteriorment serà modificat: “Nos fijamos el horizonte de una década”12. 

• “Este amplio trabajo desemboca, como no podía ser de otra forma, en el 

establecimiento de necesidades de financiación y en la determinación de escenarios 

para abordarla […] De manera ordenada, progresiva y prevista, emprenderemos el 

conjunto de acciones Jurídicas, Organizativas y Presupuestarias necesarias para 

hacerlo posible”. 

 
Es parla d’unes necessitats de finançament que haurien de quedar reflectides en unes accions 

pressupostàries concretes. D’aquest finançament específic per a la reforma del SE, la 

Generalitat de Catalunya no va rebre recursos addicionals. Per tant, es pot concloure, en quant 

a origen específic de fons procedents de l’estat, que aquests fons no es van incrementar per 

abordar dita reforma del SE, a pesar que en aquest estudi previ se n’afirmés la necessitat. 

 
S’ha de dir també que en cap cas el Libro Blanco fa una valoració de l’impacte econòmic de la 

implantació de la reforma a les CCAA que tenen transferides les competències d’Educació13. 

Aplica una metodologia per a l’àrea MEC que pot no coincidir amb la planificació feta a les 

diferents CCAA, com així va ser. Per exemple, a Catalunya es redacta el Mapa Escolar -que és 

l’eina de planificació de centres docents utilitzada i que té diferències metodològiques respecte 

la que utilitza el Libro Blanco-, que apuntem però que no analitzarem en aquesta tesi.  

 

En la Part I, “El sistema educativo y su reforma”, presenta el marc legal, la situació educativa 

del moment, els arguments de la necessitat de la reforma i els objectius d’aquest projecte de 

reforma. Pel que fa a la causa directa de la necessitat de la reforma del sistema educatiu, 

s’addueix “la inadecuación entre esa estructura y el escenario político, social, económico y 

                                                
12 Veure apartat de Calendari d’implantació en el Capítol referit a l’anàlisi. 
13 Veure Capítol Marc de Referència. 
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cultural”; l’ordenació del SE espanyol aleshores “data en lo esencial de la Ley General de 

Educación, de 1970” 14.  

 

L’any de publicació del Libro Blanco,  

 

“el mapa educativo español aparece [...] integrado por dos bloques territoriales: uno 
formado por aquellas CCAA que no han asumido competencias educativas y en el que 
el Ministerio de Educación mantiene las que tenía antes de promulgarse la 
Constitución, y el conformado por las CCAA de Andalucía, Canarias, Galicia, Cataluña, 
el País Vasco y Valencia, que sí tienen asumidas esas competencias.”15 

 

Donat també que a finals del període dels 90 es caracteritza per concloure les transferències 

que quedaven pendents, els apartats principals del text -des del punt de vista econòmic- es 

refereixen quasi únicament al model que seguirà el MEC mentre no hagi conclòs les 

transferències a les diferents CCAA -per tant, model parcial-, limitant-se a ser un referent per a 

la resta de CCAA amb SE transferits, en lloc de convertir-se en un document de finançament 

del SE d’àmbit estatal per a la reforma educativa. Es veurà seguidament. 

 

En el capítol II de la Primera Part, recull un gràfic que presenta el disseny del sistema educatiu 

que va resultar de la LGE:16 

 

De les disfuncions del SE anterior, on hi ha alts índex d’abandonament dels estudis17, es passa 

a una altra situació on es produeix -en el tram obligatori- la retenció dels alumnes amb fracàs 

escolar dins el SE, amb el conseqüent cost (Adaptacions Curriculars, Programes de Garantia 

Social, grups de reforç, EPAS, professors especialistes, etc.) i amb forts interrogants sobre la 

seva eficàcia18. 

La diversificació d’opcions de Batxillerat, l’actualització curricular, la formació del professorat, 

són altres motivacions de la reforma. 

 

Dels Objectius destaca la necessitat d’adaptar l’estructura a l’entorn: renovar l’estructura i 

millorar la qualitat.. Una triple finalitat de la reforma era ampliar dos anys el període 

d’ensenyament obligatori i gratuït, corregir les disfuncions existents i ja sobradament 

                                                
14 Libro Blanco…p. 13. 
15 Libro Blanco…p. 20. 
16 Libro Blanco…p. 24. 
17 Libro Blanco Cap III 17. 
18 El propi Libro Blanco… Cap. IV 9 admet que es pot produir: “[...] a menos que la ampliación de la escolaridad 
obligatoria vaya acompañada de importantes medidas de renovación [..] tal ampliación, lejos de contribuir a la mejora 
de la enseñanza, podria originar efectos contrarios a los deseados y agravar algunos de los más serios problemas y 
disfunciones actuales”... allargant els problemes socials dins el SE per dos anys més per voler evitar segregar i 
disposar de sistemes paral·lels al SE. El Curs 04-05 -per exemple-, es classificaven els alumnes d’ESO de cada nivell 
per grups segons el rendiment acadèmic i conductual -el nivell D era el pitjor-. Sembla que és bastant freqüent en el 
Sistema Públic Educatiu de l’etapa corresponent a l’ESO. Per tant, es pot parlar de dos realitats educatives, justament 
el que es volia evitar. Un altre exemple de característiques similars el trobem en la reconversió de centres de Formació 
Professional en IES, que ha ocasionat que dos centres amb objectes diferents en l’antic SE es convertissin en centres 
d’ESO amb oferta similar. Això ha provocat una realitat: que l’antigament centre de FP es convertís en el parallamps de 
l’altre centre i recluta la població escolar problemàtica, deixant l’altre centre com a “centre de qualitat” front el de FP, 
centre de fracàs, conductuals i alt grau d’abandonament. 
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apuntades, i garantir una oferta de qualitat, que es vol assolir amb una nova estructura del SE i 

ordenació del Sistema tant obligatori com no obligatori. 

 

Pel que fa a Educació Infantil, aquest Libro Blanco parla de atenció d’aquest cicle per part de 

mestres especialitzats i en el primer cicle també de professionals qualificats. Concreta la 

proporció professors/alumnes situant-lo entre 8 i 15 alumnes en el tram 0-3 i entre 18 i 25 en el 

tram 3-6, sense sobrepassar els 2519.  

 

De la Primària, parla d’atenció d’aquesta etapa per part de mestres, llevat d’educació física, 

música i idioma estranger que podran ser impartits per mestres especialistes. Es concreta el 

màxim d’alumnes per grup situant-lo entre 25 i 3020 i un professor de recolzament per centre.   

 

A l’etapa Secundària Obligatòria es parla d’atenció a la primera etapa (1er i 2on) per part de 

mestres, llevat d’educació física, música i idioma estranger que seguirà el mateix model que la 

Primària. 

Es concreta el màxim d’alumnes per grup situant-lo entre 25 i 3021 i un professor de 

recolzament  per centre.   

 

“Un tramo de educación secundaria (la obligatoria) concebido de ese modo implica una 
complejidad de la oferta educativa mucho mayor que la que actualmente posee nuestro 
SE y exige una importante inversión en recursos materiales y humanos. Como quiera 
que, al mismo tiempo, es necesario atender a la demanda, socialmente muy extensa de 
ampliar la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, se hace necesario encontrar 
una respuesta equilibrada a ambos compromisos. Respuesta a la diversidad y 
extensión de la obligatoriedad …”22  

 

Es segueix insistint en la necessitat de recursos. En aquest cas, fa referència al tram de la 

secundària obligatòria. El rati alumnes/grup es situa entre 25 i 30 (hi havia un màxim de 35 en 

el model anterior). La llei es va aprovar a 30 alumnes/grup i, tal com es demostra a la Tesi, a la 

CA de Catalunya hi ha incompliments de la ràtio, on es sobrepassa d’una manera 

institucionalment permesa. S’autoritza reglamentàriament, per determinades circumstàncies 

excepcionals -que acaben esdevenint generalitzades-, sobrepassar la ràtio en un 10%.  

El SE es un sistema d’oferta. Aquest problema té especial incidència a l’escola concertada. 

Efectivament, tal com es demostra, l’escola concertada està topada. Encara que la demanda 

en un determinat centre educatiu fos molt gran i existís la capacitat de donar resposta a dita 

demanda, aquesta difícilment prosperaria.  

A més, si en una població hi ha suficient oferta pública, el criteri més habitual és que no cal una 

oferta concertada, ja que l’escolarització queda garantida, i es podria argumentar que concertar 

un grup en detriment de l’escola pública malbarataria els cabals públics.  

                                                
19 Cap V 15 i 16 del Llibre Blanc. 
20 Cap VI 16 i 17 del Llibre Blanc. 
21 Cap VI 16 i 17 del Llibre Blanc. 
22 Cap. VII 11 del Llibre Blanc. 
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La doble mesura quedarà reflectida en els anàlisis posteriors. Per obrir un grup públic a una 

zona rural calen més de quatre alumnes, mentre que si és una escola concertada, se’n 

necessitaven divuit. Es demana més eficiència a la concertada que a la pública. D’alguna 

manera podria semblar justificat que sigui així, ja que al ser l’escolarització obligatòria, és l’estat 

el qui l’ha de garantir, assumint les ineficiències del sistema. 

  
En el Libro Blanco, en el currículum d’assignatures l’optativitat estava previst que passés del 

10% del primer curs d’ESO al 25-35% de l’horari escolar en el darrer curs d’ESO sobre la base 

de 30 hores setmanals. 

 
La Part IV del document es dedica a la planificació de la reforma: determina que el centre 

docent més adequat per a l’ESO és aquell que imparteix tota la secundària (12-18 anys). 

Aquesta proposta també la considera adequada per a les zones rurals i es considera que en 

cap cas aquests centres podran situar-se a més de mig hora de transport de la residència 

familiar del alumne. (A Catalunya s’autoritzen recorreguts de distàncies fins a 60 minuts23, la 

qual cosa tindrà molt a veure amb el model suggerit pel MEC, i seguit pel SE català de xarxa de 

centres docents públics CEIPS-IES i les decisions del Govern Català que afecten l’alumnat dels 

municipis petits i que en certa mesura fan retrocedir part del SE de Catalunya respecte la 

situació inicial del curs 89-90).  

El Libro Blanco no exclou solucions alternatives en funció de la zona, infraestructura preexistent 

i la població escolar. Des del punt de vista d’infraestructura preexistent en l’escola pública, per 

decisió política, no es contemplen solucions alternatives a la de separació estricte entre els 

CEIPS i IES no permetent-se quasi cap excepció (Maçanet de la Selva, entre les poquíssimes 

que es permeten, pot impartir el primer cicle d’ESO equivalent a l’antic 7è-8è EGB i, més 

parcialment, Portbou). 

Referent a la privada, diu que també son vàlids els raonaments però que s’ha de matisar24. 

Quant infraestructures, l’escola concertada opta molt i molt majoritàriament per l’oferta de 

centres docents on es poden cursar ininterrompudament els ensenyaments de 3 a 18 anys. 

Aquest model, des del punt de vista econòmic, es pot considerar més competitiu ja que permet 

un millor aprofitament de les infraestructures. També la concentració d’aquest tipus d’oferta a 

zones més poblades, fa que sigui més eficient econòmicament. Efectivament, el fet que l’escola 

concertada no tingui la obligació de garantir l’escolarització del 100% de la població en edat 

escolar, li permet estar situada prop dels nuclis de població de demanda assegurada i per tant 

la fa més eficient en termes econòmics. Quan això no ha estat així, han acabat tancant per 

mala ubicació25 ja que per dotar de recursos públics als centres privats -concert-, s’exigeix una 

eficiència molt més gran que a la pública, o una tasca assistencial que justifiqui mantenir 

aquests ajuts. 

 
                                                
23 Cfr. DG Transports. Normativa transport escolar. 
24 Cfr. Cap. VII 37 al 40 del Llibre Blanc. 
25 Per exemple el col.legi Santa Maria del Collell va ser un internat molt important del Bisbat de Girona que tanca a la 
dècada dels 90. 
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La proporció d’infraestructura preexistent a Catalunya el curs 89-90 entre l’escola pública (60%) 

i l’escola privada (40%), es pot comparar amb la infraestructura preexistent de la CA 

d’Andalusia on la proporció pel curs 89-90 entre l’escola pública (90%) i l’escola privada (10%) 

és sensiblement més favorable a la pública. El fet que el Libro Blanco no reculli aquesta realitat 

reforça l’afirmació de la hipòtesi que la LOGSE es va aprovar i portar a terme sense tenir en 

compte els trets diferencials de les CCAA.  

 

Pel que fa a la Secundària post-obligatòria -el Batxillerat i la Formació Professional-, aquesta 

regulació està emmarcada en l’estructura dels nivells de formació elaborat per la Comunitat 

Europea26. 

El nivell I no té per què estructurar-se en Mòduls pròpiament professionals -diu-. Segons la 

caracterització de la CE no suposa una verdadera qualificació, sinó que correspon al nivell que 

es pressuposa en acabar l’ESO, encara que ens podem referir al nivell I com els Programes de 

Garantia Social i educació compensatòria. 

Els mòduls de Nivell II busquen una qualificació completa i específica per a l’exercici d’una 

professió (Cicles Formatius de Grau Mitjà: 16-17 anys). 

Els mòduls de Nivell III s’apliquen a assolir les capacitats i coneixements propis d’un tècnic 

intermedi. (Cicles Formatius de Grau Superior: 18-21 anys). 

 

“La finalidad esencial de la reforma de esa modalidad educativa […] diseño de una FP 
con capacidad profesionalizadora, práctica, auténtico nexo entre el SE y el mundo del 
trabajo. O lo que es lo mismo, una Formación profesional que no se conforme como vía 
paralela a otras modalidades de enseñanza, ni aún menos, como vía de rango inferior. 
Posiblemente no sea exagerado afirmar que la consecución de este objetivo constituye 
la clave de la reforma de la Enseñanza Secundaria”27. 

 
Afirmava el Libro Blanco que l’antic Batxillerat ha duplicat en alguns moments els alumnes de la 

FP. Aquesta realitat era plantejada com un problema a superar, i es considerava un dels  

motius per impulsar la reforma educativa. S’ha de dir que al final de la implantació de la reforma 

s’agreuja considerablement. Al final de la implantació de la LOGSE, el curs 2002-03, la 

proporció a Catalunya entre Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es triplica28 a favor del 

Batxillerat.  

Si la comparativa es fa per edats equivalents -14-18 anys-, la formació professional és més de 

set vegades inferior a l’antic BUP i COU. També es cert que s’incorpora nova formació 

professional a partir dels 18 anys, però fins i tot si es consideren aquests alumnes com formant 

part de la FP a efectes de comparació, la FP representaria quatre vegades menys. 

 

Aquesta finalitat de la reforma de la FP -tant bàsica, segons aquest document, i segons la Llei 

que se’n deriva- s’acaba implantant la darrera. En el Libro Blanco de 1989, la reforma de la FP 
                                                
26 Cap.IX 30 Llibre Blanc. 
27 Cap.IX 13 Llibre Blanc. 
28 A Catalunya hi ha 94.580 alumnes de BTX vs 32.302 alumnes de CFGM al 2002-03. Alumnes de 2n cicle d’ESO 
129.450 i 33.212 CFGS pel curs 02-03. Font: I1 series decenales 93-94/02-03 de enseñanzas no universitarias CA 
Ministerio Educación y Cultura. Página web. 
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estava planificada per finalitzar la implantació en el curs 94-95. A Catalunya es va acabar 

d’implantar el curs 02-03. 

L’educació professional de base es realitzaria a l’etapa Obligatòria de Secundària (12-16) i 

també en el Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: un bloc en els centres d’ensenyament 

(àrea de formació i orientació laboral i àrees específiques) i l’altre a les empreses (pràctiques 

programades i estudi de l’organització).  

Aquesta nova formació professional (Cicles Formatius) tindria una durada d’entre 1.000 i 1.200 

hores, i serà tan breu perquè està prevista formació professional de base a l’ESO (al final es 

concreta en l’assignatura de tecnologia). 

 

Els canvis que suposa aquesta reforma de la FP segons el Libro Blanco afecten el “currículo, 

metodología didáctica, a la selección y cualificación del profesorado, y la estructura y 

organización de la red de centros educativos.”29 

 

Referent al professorat, demana en molts casos experiència en el món laboral, i en alguns 

casos podrà no ser exigida la titulació universitària. Del professorat de l’antiga FP diu:  

 

“Los actuales profesores funcionarios de FP impartirán docencia tanto en los Módulos 
[…] como en las áreas o materias de la ESO y de Bachillerato que oportunamente se 
establezcan. Los actuales maestros de taller, desempeñarán su labor docente en la 
formación profesional de base de la ESO, en Módulos Profesionales de nivel 2 y, en los 
casos que se determinen, en los Módulos Profesionales de nivel 3.”30  

 

Apareix la figura del professor contractat a temps parcial i per durada determinada. 

Els centres on s’impartiran els ensenyaments seran els ordinaris de Secundària i Centres per a 

la formació professional específica. L’horari de classe previst és de 30 hores i impartit per 

professors de secundària. 

 

Pel que fa a l’Educació Especial, es regeix pel Principi d’integració escolar de les minusvalies. 

Això pressuposa els recolzaments educatius i de serveis. Es pretén procurar la integració en 

centres ordinaris. Els centres específics d’educació especial es destinarien només per als 

greus. 

 

Els ensenyaments artístics i d’adults queden fora de l’objecte d’aquesta tesi. 

 

L’altre aspecte important de la Reforma és la inspecció Educativa:  

 

“[..] necesidad de garantizar a los ciudadanos el rendimiento social de la educación y la 
rentabilidad de los recursos públicos cada vez mayores que a ella se destinan”31 

 

                                                
29 Cap. IX 44 Llibre Blanc. 
30 Cap. IX 46 Llibre Blanc. 
31 Cap. XIV 3. Llibre Blanc. 
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Les funcions de la inspecció són: El Control/assessorament i l’avaluació/orientació de la 

comunitat escolar i informar als responsables de la política educativa.  

 

“[…] el establecimiento de métodos de evaluación y diagnóstico permanente del SE 
proporciona un conocimiento preciso de los cambios cualitativos y cuantitativos que se 
producen en el proceso de enseñanza, […] fundamentos firmes a la toma de decisiones 
e informes a los centros y profesores sobre su propio funcionamiento…”32 

 

La ràtio d’inspectors per docents a Europa es trobava aproximadament l’any 1989 en 1 per 

cada 350 docents, i a l’estat espanyol estava en 550 docents per a cada inspector33. 

 

L’Orientació Educativa és un altre dels factors clau: Tutors ho són tots, però alguns professors 

tenen l’encàrrec concret. La inserció en el grup de companys, l’adaptació escolar, prevenir 

dificultats d’aprenentatge i vinculació de l’escola amb la família -i no a l’inrevés-, l’afiançament 

de tècniques d’estudi, l’orientació de les opcions educatives, les addiccions, l’abandonament i 

el fracàs escolar són les seves funcions; donar informació professional d’acord amb demandes 

del sistema social i productiu, tenint en compte aptituds, inclinacions i interessos personals; 

Establir, a partir d’un número d’unitats, un departament d’orientació (criteris geogràfics i 

demogràfics, en cap cas es descuidarà la zona rural); que es coordinin amb el tutor i els 

professors de recolzament. 

 

“Los centros concertados, con el oportuno número de unidades, recibirán el 
correspondiente módulo económico para contratar a un profesional debidamente 
titulado”34. 

 

En Investigació Educativa el CENIDE (Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Educación) -que coordinava un conjunt d’ICEs de Ciències de la Educació d’Universitats- va 

ser substituït per l’INCIE (Instituto Nacional de Centros de la Educación), substituït pel CIDE 

(Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa), la finalitat del qual és el foment 

de la investigació, l’avaluació del SE i Servei de Biblioteques. Dins la UNESCO, hi ha el comitè 

d’educació de l’OCDE i CERI (investigació), que depèn de l’OCDE, i la IEA (International 

Evaluation Association). 

 

 

L’avaluació del SE, dels Processos Educatius i dels centres educatius es farà per part dels 

Consells escolars de l’Estat i de les CCAA en el seu àmbit i de la Inspecció Tècnica d’Educació. 

 

A continuació presentem un extracte dels trets rellevants a efectes de la tesi: Estructures i 

recursos, gestió i administració. Referent als mecanismes d’avaluació del SE coordinats diu 

que es crearà un “Instituto de Investigación y evaluación Educativa con la participación de las 

                                                
32 Cap. XIV 10. Llibre Blanc. 
33 Cfr. Cap. XIV 31. Llibre Blanc. 
34 Cap. XV 31 Llibre Blanc. 
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CCAA”, amb assessorament del servei d’inspecció, d’especialistes en el camp de l’avaluació 

del SE i de professorat dels diferents nivells. Té caràcter consultiu. Proposarà estudis i models 

d’avaluació, fer avaluacions i  assessorar en funció de les avaluacions fetes. Proporcionar als 

centres i professors recursos eficaços i tècnicament correctes d’avaluació i d’autoavaluació del 

centre.35 En concret: observar sistemàticament el cens escolar, las plantilles de professorat, el 

funcionament dels equips pedagògics i òrgans de govern […] la possessió i utilització dels 

recursos materials i mitjans didàctics,  el funcionament real de les activitats docents o 

complementàries, el grau de formació i adequació del professorat, etc. Els principals factors 

que contribueixen a la qualitat son: “[…] selección y formación del profesorado, inspección 

técnica, orientación educativa y apoyo psicopedagógico, evaluación e investigación”36.  

 
 
Planificació de la Reforma Educativa37 
La importància del Llibre Blanc de 1989 està en que és marc de referència de les explicacions 

referents al SE, i que no s’han recollit en el capítol de Marc de referència inicial d’aquesta 

investigació. Tracta tots els punts que després recollirà la Llei LOGSE. D’aquí que ens hi 

estenguem, per la dependència que la Llei té respecte aquest document d’estudi.  

 

Dins aquesta futura reforma, es té en compte: 

• Planificar la xarxa de centres i l’estudi de recursos educatius necessaris per a la 

Reforma. 

• Conèixer l’estat del professorat, l’estat de la xarxa de centres, els canvis demogràfics 

dels propers anys en tots els nuclis, i la previsió de demanda educativa per a procedir a 

modificacions graduals que permetin adequar l’organització de l’ensenyament a la 

reforma plantejada (mapa escolar). 

 

L’extensió de l’educació obligatòria fins els 16 anys (no limitant-se a buscar aules per 

escolaritzar alumnes), el previsible augment de la demanda en el nivell d’Educació Infantil i en 

la etapa d’Educació Secundària Post-obligatòria, exigiran sobre el paper una ampliació de 

l’oferta de llocs escolars. 

 

Objectius de la reforma segons aquest Llibre Blanc: 

a. Cobrir el 100% de la demanda de llocs escolars per alumnes de 3 a 6 anys 

b. Millorar l’ensenyament d’educació física, educació musical i llengüa estrangera 

c. Organitzar l’etapa de l’ESO  

d. Ampliar les ofertes de BTX 

e. Incorporar la Formació professional de Base a l’ESO, organitzar àmplia oferta de 

mòduls professionals 

                                                
35 Cfr. Cap. XVII Llibre Blanc. 
36 Cap. XVIII  4  Llibre Blanc. 
37 Cfr. Cap. XX. 
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f. Generalització dels departaments psicopedagògics i ampliació dels equips 

multiprofessionals. 

g. Millorar la gestió dels recursos educatius, mitjançant una organització que planifiqui les 

necessitats i serveis dels districtes educatius i dotant al centre d’una major autonomia. 

 

Factors a considerar en el procés de planificació: 

 

• Estudi de canvis demogràfics en la població escolar 

• Decisió sobre les taxes d’escolarització que es volen assolir 

• Anàlisi de l’oferta en centres públics, concertats i privats 

• Establiment del Calendari d’implantació de la reforma 

• Anàlisi dels centres més adequats per impartir les etapes educatives de la reforma i 

estudi de les necessitats de la xarxa actual de centres i les seves possibilitats de 

transformació 

 

“Les CCAA con transferencias educativas deberán llevar a cabo con estos u otros 
criterios y metodología en su propio ámbito territorial […] los objetivos básicos de la 
reforma”38  

 

El govern de Catalunya va elaborar el mapa escolar on quedaven reflectides les seves  

previsions en quant xarxa de centres.  

 

Per al Llibre Blanc, i pel seu àmbit d’actuació -del MEC- s’estableix la següent metodologia de 

treball: 

 

Canvis demogràfics en la població escolar i taxes d’escolarització 

 

Per conèixer la demanda educativa a cada població, utilitzarà les variables demogràfiques de la 

població de 3 a 18 anys i la taxa d’escolarització desitjable a cada nivell, etapa o modalitat del 

SE. Aquesta dada mostra que el sistema de planificació de l’ensenyament és un sistema 

d’oferta planificada. Efectivament, les infraestructures escolars no es poden improvisar i, en 

certa mesura, es podria justificar aquesta política.  

 

De tota manera, el que pot ser cert per a l’oferta pública, no té per què ser-ho a l’escola 

privada. Mai s’ha fet un mapa de planificació de espais per a l’escola privada ni inventari 

d’espais potencialment disponibles d’aquest tipus d’oferta. Al menys, no es desprèn de la 

bibliografia consultada. 

De fet, la política educativa d’equilibri s’ha convertit en un estancament per a l’escola privada -

especialment la concertada-: l’escola privada no creix en quant a número de grups durant el 

                                                
38 Libro Blanco.... Cap XXI Introducció pàg. 279. 
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període objecte d’estudi -efectivament, els grups privats totals el curs 89-90 a Catalunya eren 

17.811 i al final de la implantació de la reforma els grups eren 17.912 amb una pèrdua de 

141.483 alumnes-39. Els grups de la pública experimenten un creixement de prop del 3,5% .  

 

Això es deu a que es prima l’oferta sobre la demanda. En el cas que una escola privada rebi 

demandes superiors a l’oferta, i encara que tingui els espais que permeten obrir un nou grup, 

no té la capacitat d’incrementar l’oferta perquè -en general- no se li admet una ampliació del 

concert. A Catalunya la gran majoria d’escoles privades són concertades. 

 

Els canvis demogràfics s’estudien segons la base dels nuclis de població, realitzant projeccions 

per grups d’edats (3-5; 6-11; 12-15; 16-18) a partir del cens de 1981 i el padró de 1986, amb 

horitzons 86-91-96. 

 

A l’etapa de 3 a 5 anys i per al territori MEC estava projectat passar d’una població de 590.038  

nens l’any 1987 a una població de 606.020 el 1996.  

A l’etapa de 6 a 11 anys i per al territori MEC estava projectat passar d’una població de 

1,435.613 nens l’any 1987 a una població de 1,180.991 el 1996.  

A l’etapa de 12 a 15 anys i per al territori MEC estava projectat passar d’una població de 

1,013.437 nens l’any 1987 a una població de 886.487 el 1996.  

A l’etapa de 16 a 18 anys i per al territori MEC estava projectat passar d’una població de 

772.976 l’any 1987 a una població de 703.33640 el 1996.  

 

Les taxes d’escolarització que es marca com objectius en acabar el procés d’implantació de la 

LOGSE són: 

Educació Infantil (3-5 anys) 100% 

Educació Primària (6-11 anys) 100% 

Educació Secundària Obligatòria (12-15 anys) 100% 

Batxillerat (16-17 anys) 80% 

CFGM (16-17 anys) 25% 

CFGS (18-21 anys) 30% 

 

En funció d’aquesta projecció es determina la població que ha de ser escolaritzada al llarg de la 

implantació de la reforma. (S’incorpora un marge per als “repetidors” i la població que torna al 

SE. No tenen en compte la immigració.) 

 

El calendari d’implantació previst per al territori MEC el Juny de 1987 és de 6 cursos, tal com el 

que recull el Llibre Blanc a la pàgina 289, Cap. XXI. S’afirma que 12 anys seria massa 

perllongat. Acaba essent un horitzó real d’implantació de 12 anys. 

                                                
39 Cfr. Sèries estadístiques. Departament d’Educació. 
40 Cfr. Cap. XXI Llibre Blanc. 
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La planificació de nous centres al MEC es fa tenint en compte tres criteris: 

 

a. Aproximació de l’oferta educativa a tots els nuclis de població, especialment a les 

Zones Rurals (disfuncions de T&M41) 

b. Programar els nous centres amb les dimensions apropiades per utilitzar adequadament 

els recursos disponibles, assegurar un bon funcionament educatiu i desenvolupar un 

ensenyament de major qualitat 

c. Aprofitar els centres actuals el més eficaçment possible, els recursos humans i 

materials existents. (Aules buides i T&M) 

 

Descriu el prototip dels futurs centres com a dos típics: el d’Infantil i Primària, i el de 

Secundària. Per tant, la reestructuració dels centres docents té aquest horitzó. 

 

Respecte el concert de centres de titularitat privada, diu que es concertarà l’ESO si el seu titular 

ho vol, i que la proporció serà similar a la que tenen actualment el 7è i 8è ja concertat42.  

 

Estimació de les necessitats de professorat: 

 

Ho considera el factor CLAU “a la hora de evaluar y programar los recursos necesarios para 

llevar a cabo la reforma educativa” 43, i es planifica en funció de la nova xarxa de centres i de 

les plantilles teòriques de cadascun dels tipus de centre dissenyats, tenint en compte els 

diferents horaris per a cada centre i nivell educatiu, marges màxims i mínims d’optativitat, la 

reducció horària per a determinats llocs acadèmics i de gestió.  

Tot això inspirat en uns criteris: 

a. Les unitats d’infantil tindran entre 18/25 alumnes per aula 

b. L’Educació Primària, que incorporarà especialistes d’educació física, musical i llengua 

estrangera, tindrà una ràtio de 25/30 alumnes per aula 

c. L’ESO serà impartida per mestres especialistes en el primer cicle i professors 

d’ensenyaments mitjans el segon cicle. S’ha operat -al fer la planificació- sobre una 

ràtio de 30 alumnes. En els centres de Secundaria s’ha incorporat dos professionals 

amb funcions d’orientació (psicopedagògic i orientació professional) 

d. La diversificació del Batxillerat, amb més modalitats i optativitat. La ràtio estimada ha 

estat 30-35 alumnes per aula 

                                                
41 “Obviamente en las zonas rurales […] por razones geográficas y demográficas, no siempre será posible. En cualquier 
caso, la distancia máxima de estos centros debe situarse entorno a media hora en transporte escolar en relación con 
los pueblos de su radio de escolarización”Cap. XXI  2. pag. 291 Llibre Blanc. 
42 Cfr. Cap. XXI  2. pag. 292 Llibre Blanc. 
43 Cap. XXII  3. pag. 297 Llibre Blanc. 
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e. Consolidació d’una oferta de mòduls de CFGM i GS, formada per professors 

funcionaris i professors contractats. La ràtio que es proposa per als mòduls és de 20 

alumnes per aula44 

 

En la metodologia aplicada pel MEC per portar a terme la reforma, la planificació s’ha fet a 

nivell provincial realitzant els següents passos: 

 

a. Estudi demogràfic de cadascun dels nuclis de població i aplicant la taxa d’escolarització 

b. Anàlisi de la xarxa concertada 

c. Anàlisi de l’actual xarxa de Centres Públics de tots els nivells educatius (unitats, 

laboratoris, gimnàs, serveis educatius, situació de l’edifici, estat del edifici, etc.) 

d. Disseny de la xarxa educativa i dels nous centres i necessitat de transformació dels 

actuals 

e. A partir de la nova xarxa, s’aplica la plantilla tipus de professorat, i es determina el 

número de professors necessaris 

f. Es fixen les necessitats d’equipaments, despeses de funcionament, transport, 

menjador, residència, personal d’administració i serveis 

 

Aquests passos s’han realitzat de manera diferent segons es tracti de zona rural o zona 

urbana i sempre en funció de les necessitats d’escolarització. 

 

Presenta uns gràfics de les evolucions provincials de necessitats de personal docent públic 

i l’evolució de les unitats escolars a la secundària segons la grandària dels centres, 

agrupats per franja de número d’unitats. El resum d’evolució total abans i després de la 

reforma per a l’àrea MEC és el següent: 

GRÀFIC 16: Evolució Professorat Planificació vs Realitat 
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44 Cap. XXII  3. pàg. 298 Llibre Blanc. 
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Com es pot veure, la previsió que fa el MEC sobre les dotacions de personal docent del SE 

públic sofreix desviacions principalment a l’etapa d’infantil i primària (un 4,7% més de mestres 

el curs 96-97 respecte la previsió feta pel Libro Blanco) i a l’etapa de secundària una desviació 

a l’alça (un 1,4% més de professors el curs 96-97 respecte la previsió del Libro Blanco de 

1989). Sembla raonable considerar que les previsions van ser força encertades, considerant 

que aquestes es van fer a 8 anys vista. Es posen les dades de docents del curs 02-03 per 

l’àrea MEC com a referència, que no avaluarem respecte a la planificació del Llibre Blanc.  

 
Memòria Econòmica 
 

Metodologia: 

 

“El estudio económico que se acompaña, refleja el incremento de coste que supone la 
implantación de la Reforma Educativa. Su cuantificación se ha realizado tomando como 
referencia el año 1996 en el que culmina el proceso y repercutiendo los costes sobre 
cada uno de los capítulos que conforman el presupuesto de Gastos del Estado, con 
una distribución temporal acorde con el calendario previsto para la Reforma”45 

 

“Los datos utilizados son de dos tipos. Los primeros se han obtenido a partir de la 
planificación provincial, en la que se contienen las acciones más concretas y en 
principio más costosas, derivadas principalmente de la modificación de la red de 
Centros. Se obtiene así la valoración de las obras a realizar, el equipamiento, los 
gastos corrientes en bienes y servicios y el incremento del profesorado. Igualmente se 
ha estimado a nivel provincial los incrementos presupuestarios derivados del transporte 
escolar, comedor, y, en su caso, residencias”46  

 

En segon lloc,  

 

“para las partidas de gasto de más difícil desagregación (provincial), se han 
considerado los gastos globales [p.e. perfeccionament del profesorat]”47 

 

 

El Total valorat per al Territori MEC 

 

Capítol I (Personal)  81.921.946.581 ptas  

Només està l’increment referit a costos de la reforma i per tant, no estan inclosos els altres 

increments derivats d’accions educatives diferents de les a continuació considerades, com 

tampoc el resultat de compromisos ja adquirits pel MEC amb els sindicats -com el signat amb 

els Sindicats de Professors de l’ensenyament Públic-. 

Per Docents: 71.748,496.217 ptas 

Per No Docents: 10.173,450.364 ptas 

 

                                                
45 Part V. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
46 Part V. i Anex 1 i 2. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
47 Part V. i Anex 1 i 2. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, 1989. 
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De planificació provincial 72.495,686.352 provincial -inclou tot el personal que es pot 

desagregar per províncies48-. 

Personal docent: 

La Comparació de les plantilles en els diferents nivells educatius en cadascuna de les 

províncies -descrita anteriorment en el gràfic-, permet estimar les noves necessitats de 

personal. I per altre costat, calcular el cost d’aquest capítol pressupostari. 

 

Personal no docent de centres: 

Recull les noves dotacions per a centres d’EGB que es transformen en centres de Secundària i 

les exigències de noves construccions per aquests nivells, així com la dotació de personal 

administratiu per a centres de Primària de més de 16 unitats. 

 

Personal no docent de centres: 

Personal per atendre les noves residències 

 

De planificació global: 9.426.260,229 

Substitucions per al cupo de professorat: 

Per establir el cost addicional de les substitucions ordinàries s’ha aplicat un 3% al total de 

l’increment del cost del professorat. 

Personal docent en programes d’integració d’alumnes: 

1.050 professors de recolzament a Primària i 800 a ESO. Inclou la major optativitat en els 

darrers cursos d’ESO. 

Dotacions per a substitució de professorat en cursos de perfeccionament i llicències 

Es recullen els increments de la xifra del Plan de Formación del Profesorado. 2.353,793 MPTA 

del pressupost del 89 al 96. (96-89) 

Equips Psicopedagògics en centres de Secundària 

S’estima en 300 professionals derivats de l’extensió de centres docents 

Personal no docent per a l’atenció d’alumnes integrats amb deficiències motores: 

S’estima que el 15% dels Centres de Secundària en els quals es portarà a terme el programa 

d’integració d’alumnes amb disminucions. S’estima que es necessitarà un fisioterapeuta i un 

cuidador per centre. 

 

 

Capítol II (Béns Corrents) 20.971,736.616 Ptas. 

 

De planificació provincial 15.982,836.616 Ptas. que es pot desagregar per províncies49: 

 

                                                
48 Part V. Anex 1 i 2. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. 1989. 
49 Part V. Anex 1 i 2. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. 1989. 
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Despeses de funcionament de Centres: 10.105,886.266 Ptas. S’ha calculat per diferència entre 

els mòduls actuals i els establerts per a la Reforma (com a referència d’Infantil i Primària s’han 

agafat els mòduls de Preescolar i EGB i com a referència de l’Educació Secundària i mòduls 

professionals, s’han agafat els que s’utilitzen per Batxillerat i FP respectivament). 

 

Transport, menjador, internat: 5.876,950.350 Ptas. 

Com a criteri general, s’estima que tot alumne que utilitzi el transport escolar rebrà el servei de 

menjador, i es pren per fer la planificació el mòdul del 89. 

 

De planificació global : 4.988,900.000 Ptas. 

Cursos per al perfeccionament del professorat: 

4.273.954 milers de Ptas d’increment recollides en el Pla de formació del professorat. Per a 

aquesta finalitat s’han demanat al Fons Social Europeu 785.800 mptas per tal de cofinançar 

l’actualització del professorat de la Formació Professional. 

 

Investigació Educativa: 

S’incrementa de l’any 89 al 96 en 785,800 mPTA 

 

Capítol IV (Subvencions corrents) 36.367.843.599  Ptas. 

No s’ha recollit els increments de cost derivats d’accions ja compromesos com la homologació 

de l’actual professorat de l’ensenyament concertat 

 

De planificació global  

Conveni i ajudes 

Convenis amb entitats sense finalitat de lucre per a l’extensió de la Educació Infantil 

Cofinançar amb el Fons Social Europeu beques d’allotjament i manutenció per als alumnes que 

cursen mòduls professionals de nivell 2 i 3. 

Beques i ajuts al professorat que tingui llicències per estudis 

Ajudes a Moviments de renovació pedagògica. 

 

Per a la gratuïtat de l’ensenyament dels nivells obligatoris 

La Base de càlcul per a la valoració -la mateixa que per determinar les necessitats en 

l’ensenyament  públic- és la població a escolaritzar. Es projecta el % de la població 

escolaritzada en els centres concertats de la EGB actuals -abans de la reforma-, en els dos 

nous cursos obligatoris. 

La part del mòdul de concert corresponent a altres despeses s’ha incrementat de manera 

similar als de la Pública en relació a l’EGB i el BUP. 
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S’ha fet una previsió per als centres que imparteixen MP de nivell 2. S’ha estimat suposant que 

accediran als mòduls un percentatge d’alumnes de l’ensenyament privat concertat idèntic al 

percentatge global dels qui rebran aquests ensenyaments. 

 

Capítol VI (Inversions) 264.884,064.982 ptas  

 

De planificació provincial  250.975,856.335 pts.50 

Obres: 

Transformació de Centres d’EGB  

en Centres de Secundària: 33,600 MPTA per centre (2 aules taller i  taller d’ensenyament 

artístic i 3 laboratoris); 

en Centres de Secundària per als centres urbans de + de 26 unitats: 53,280 MPTA (4 aules 

taller i taller d’ensenyament artístic i 4 laboratoris). 

L’ampliació d’unitats en centres de Primària, com els de Secundària, s’ha estimat en 5.040.000 

ptas/unitat (60 m2 d’aules i els espais comuns corresponents) 

 

QUADRE 110: Estimació Cost Noves Construccions 

 
 Centre/tipus Obres Equipaments 
  (Unitats)   Cost (Ptas.)   
 Infantil i 
Primària                  1          9.120.000      
                 2        18.510.000      
                 3        28.095.000      
                 4        37.680.000      
                 5        60.570.000      
                 9      108.180.000      
               18      188.040.000      

 Mixta  
 6p + 4e + 
1m    182.336.000      23.102.640    

 Secundària   12u + 2m    243.801.600      39.192.000    
  16u + 2m    278.913.000      46.966.500    
  22u + 2m    328.662.800      54.564.100    
  26u + 4m    397.208.000      73.831.125    
  16u + 6m    337.792.000      72.952.500    

Font: Libro Blanco para la Reforma del Sistma Educativo 1989 
 
En el cas de centres de característiques singulars, el cost mitjà estimat ha estat de 17,4 Mpta. 

Per a millorar els actuals centres d’EGB i Preescolar en els quals s’hagi d’impartir Infantil i 

Primària s’ha inclòs la quantitat de 420.000 pts/unitat 

L’adequació dels actuals centres de Batxillerat i FP als espais que exigeixen els nous 

ensenyaments s’ha estimat en 19.740.000 ptas/Centre 

El total per a la construcció de noves residències s’ha calculat en un cost mitjà de 750.000 

ptas/plaça 

                                                
50 Part V. Anex 1 i 2. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. 1989. 
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Equipaments 

 

Els Criteris que s’han utilitzat per quantificar les necessitats de la zona MEC han estat 

 

Pavelló unit als centres d’EGB quan es transformin en centres de Secundària 20.321.255 ptas. 

I si és un centre de 26 unitats, 22.758.000 ptas. 

Ampliació d’unitats, es valora l’equipament -tant a Primària com a Secundària- amb un cost mig 

promig de 426.000 ptas/unitat que inclou l’aula i la resta d’espais. 

 

Equipament en noves construccions. Centres d’infantil i Primària cost mig ponderat de 850.690 

pta/unitat que, a més de l’import de l’aula inclou la repercussió en la resta d’espais. 

Centres de Secundària: està entre 1,943.625 ptas/unitat i 1,593.506 ptas/unitat. amb l’excepció 

dels centres d’ESO de 4 unitats que s’ha valorat en 2.982.000 ptas./unitat 

Secundària post-obligatòria: 2.662.500 pta/unitat 

Mòduls 2: 6.070.500 Pta/unitat 

Mòduls 3: 6.975.750 Pta/unitat 

Adequació dels centres de Batxillerat i FP en centres de Secundària 5,325.000 pta/centre 

Equipaments de residències: s’ha estimat un cost de 225.000 pta per plaça 

 

De planificació global: 13.908.208.627 ptas.  

Manteniment dels nous centres, unitats i ampliacions. S’aplica un 3,6% sobre el total de l’obra 

nova: 7.058,537 mptas. 

 

Eliminació de Barreres arquitectòniques als centres d’ESO, dotació d’aules de logopèdia 

1.803.200 MPTA. 

 

Conservació dels nous equipaments dels centres, unitats i ampliacions. Es repercuteix un 

percentatge del 11,7% sobre el total del cost dels equipaments: 4.363,458 mpts. 

 

Equipament per a programes de recolzament al programa d’integració: 683.014 mpts. 

 

Resum global: 

Obres:           222.543,082.938 pts. (213.681,346.000 pts. Planif. provincial) 

Equipaments: 42.340,982.044 pts.  (37.294,510.335 pts. Planif. provincial) 

 

Distribució anual dels increments de despesa corresponents a la reforma educativa 1990-

199751 

                                                
51 Hi ha inconsistències lleus de certes diferències en les xifres reflectides en l’Annex 3 en funció de la taula que es miri 
pel mateix concepte i periode. Libro Blanco para la Reforma del SE 1989. Cap V anexo 3. 
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QUADRE 111: Evolució dels increments anuals de la despesa a realitzar en el període 
1990-97 per implantar la reforma en l’àrea MEC Any 1990(1) - 1997(8)  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Personal 2.500 9.748 10.339 14.384 14.384 14.384 12.137 4.046 
Bens Corrents 1.020 2.374 2.660 3.794 3.673 3.820 2.735 887 
Beques i Concerts i Convenis 1.106 1.207 1.750 6.450 14.039 10.788 1.028 - 
Inversions 42.599 61.341 65.285 55.482 32.253 6.426 1.324 183 
Font: Libro Blanco para la Reforma del Sistma Educativo 1989  
 
QUADRE 112: Evolució de les dotacions pressupostàries anuals consolidades 1990-97 
per implantar la reforma en l’àrea MEC Any 1990(1) - 1997(8) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Personal 2.500 12.248 22.587 36.971 51.355 65.739 77.876 81.922 
Bens Corrents 1.020 3.394 6.054 9.848 13.521 17.341 20.076 20.963 
Beques i Concerts i Convenis 1.106 2.313 4.063 10.513 24.552 35.340 36.368 36.368 
Inversions 42.599 61.341 65.282 57.400 36.934 13.962 11.234 11.417 
Font: Libro Blanco para la Reforma del Sistma Educativo 1989  
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5.2.2. Estudi de finançament de CCOO 
 
 

El títol de l’estudi del sindicat Comissions Obreres és El Libro Blanco de la Educación, datat a 

Madrid a 16 de febrer de 1998, amb un subtítol que parla de “Financiar la calidad”. 

 

El document s’estructura en quatre parts: 

1. Situació de l’escolarització (27 pàgines en què hi figuren les xifres generals de totes 

les CCAA) 

2. Previsions de les necessitats 1999-2002 (82 pàgines, on manquen previsions de les 

CCAA d’Andalusia, Canàries, País Basc i Navarra) 

3. Grau d’incompliment dels centres existents en el territori MEC (69 pàgines) 

4. Conclusions (3 pàgines) + el comparatiu MEC amb la resta de l’estat i gràfics MEC 

(20 pàgines) 

 

L’estudi de finançament de CCOO només fa referència als capítols pressupostaris 1, 2 i 6, fent 

especial èmfasi en el territori MEC. De fet, és més una eina de negociació que no pas un estudi 

real de la situació de l’ensenyament de tot l’estat espanyol. 

El document té un valor molt discret com a document d’anàlisi econòmica profunda del sistema 

educatiu. El propi document es defineix com “una proposta per al debat, obert a l’acord social i 

a la negociació”1.  

És un document que, precisament per la seva intenció d’instrument de negociació, no té un 

caràcter estrictament científic, i s’hi troben certes imprecisions i alguna incoherència. 

 

Algunes de les imprecisions que destaquem: 

• Criteris NO homogenis d’informació. Per exemple, l’escolarització de 0-3 anys només 

es recull a Catalunya a efectes de valoració. (Això reforçaria la idea que el sistema 

educatiu a l’estat espanyol és heterogeni en la seva evolució, perquè en cada CA es 

tenen en compte els trets diferencials. En el cas de Catalunya, seria rellevant a efectes 

d’implantació de la LOGSE l’etapa de 0 a 3 anys. No queda clar en l’estudi de CCOO si 

la valoració es fa tenint en compte trets diferencials, o bé si es limiten a recollir el punt 

de vista de la demarcació de Catalunya.) En qualsevol cas, aquesta dada és 

interessant. 

• Projecten la població en edat escolar a partir del nombre de naixements (no es tenen 

en compte els moviments poblacionals). És un factor que explica una part important de 

les necessitats d’escolarització, però no tota. 

• L’estudi de necessitats 1999-2002 deixa fora, per manca de previsions disponibles, 

quatre de les set comunitats autònomes amb les competències transferides: Andalusia, 

Canàries, País Basc i Navarra. 

                                                
1 Presentación, p.2. 
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• Quant a la situació actual del sistema educatiu, referent al compliment de la LOGSE, 

només s’estudia del MEC. 

 

Necessitats de nous centres: 

Centres del mapa no construïts, més els que pensen que calen els sindicats provincials i 

regionals. Algun sindicat regional (el de Catalunya) ha comptabilitzat com a necessitat 

l’escolarització de tots els nens de 0-3 anys i, per tant, quantifica com a mancança aquests 

centres. L’estudi diu que manquen, en els següents quatre anys: 

 

QUADRE 113: Necessitats nous Centres docents 
      Centres         % 

Catalunya 605 49,0 
País Valencià 107 8,6 
Galícia 118 9,5 
Àrea MEC (inclou Illes Balears) 408 32,9 

TOTAL 1.238 100,0 

Font: El Libro Blanco de la Educación: Financiar la calidad, CCOO 

 
Observació: Manquen les CCAA d’Andalusia, Canàries, País Basc i Navarra 
 
Necessitats de plantilles: 

En el qüestionari a les diverses demarcacions del sindicat que s’utilitza metodològicament per a 

la recollida de dades, s’inclou en aquest apartat una nota als sindicats provincials que es tingui 

en compte l’atenció a la diversitat. D’alguna manera es podria considerar la magnitud que 

inclou una perspectiva més imprecisa. A l’estudi s’afirma que manquen, en els següents 
quatre anys: 

 

QUADRE 114: Necessitat de plantilles 

 Docents PAS 
 ----------------------- ----------------------- 
 absoluts % absoluts % 

Catalunya 14.760 25,5 5.810 51,1 
País Valencià 17.221 29,9 2.375 20,9 
Galícia 4.014 7,0 901 8,0 
Àrea MEC (inclou Illes Balears) 21.738 37,6 2.276 20,0 

TOTAL 57.733 100,0 11.362 100,0 

Font: El Libro Blanco de la Educación: Financiar la calidad, CCOO 

 
Observació: Manquen les CCAA d’Andalusia, Canàries, País Basc i Navarra. 
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Els indicadors utilitzats en aquest estudi són: 

• Alumnes/aules 

• Taxa d’escolarització 

• Grau de compliment del calendari de la reforma 

Les Conclusions del sindicat, pel que fa a la necessitat d’un finançament addicional, són: 

La LOGSE no anava acompanyada d’una memòria econòmica. S’ha recollit com a memòria 

econòmica la del Llibre Blanc -comentada en l’anterior apartat- i de la qual en aquest estudi 

presentat per CCOO afirma que la despesa ja s’ha efectuat en un 99% (resten 3.873 MPTA) i 

les necessitats segueixen sense estar cobertes. És necessari impulsar una llei de finançament 

de la LOGSE.  

 

En l’estudi s’afirma que manquen, en els següents quatre anys, a partir de 1998: 

QUADRE 115: Resum necessitats quantificades de finançament 

 MPTA % 

Catalunya 226.880 26,1 
País Valencià 154.059 17,7 
Galícia 71.271 8,2 
Àrea MEC (inclou Illes Balears) 302.784 35,0 
Adequació centres a normativa Logse 114.000 13,1 

TOTAL 868.994 100,0 

Font: El Libro Blanco de la Educación: Financiar la calidad, CCOO 

 
Observació: Manquen les CCAA d’Andalusia, Canàries, País Basc i Navarra. 
 
Partint de les conclusions a les que arriba l’estudi, algunes propostes de CCOO són: 

1. Aprofitar l’espai alliberat als centres de Primària per escolaritzar tots els nens de 3 a 6 

anys (a Catalunya estava pràcticament escolaritzada el 100% d’aquesta etapa el curs 

94-95) 

2. Ampliar el mapa escolar. Concreten la ubicació dels nous centres a totes les autonomies 

on s’ha fet l’estudi menys la de Catalunya (només les quantifiquen sense precisar) 

3. Negociar centre a centre un catàleg de necessitats 

4. Proposta que l’Àrea MEC inverteixi 402.784 MPTA addicionals en els següents 4 anys a 

raó de: 1999 50%, 2000 30%, 2001 10%, 2002 10% (inclou 100.000 MPTA addicionals 

per incompliment LOGSE) 
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Fernando Lezcano López, en el pròleg, qualifica l’estudi de rigorós, seriós i solvent, i que ve a 

clarificar la disputa mediàtica entre el Partit Popular (que parlava de 230.000 MPTA necessaris 

per a la reforma) i PSOE (que defensava 450.000 MPTA necessaris per a continuar la reforma). 

Encara que qualifica l’estudi d’objectiu, és l’únic que incrementa les necessitats de finançament 

addicional en 869.000 MPTA, i hi manquen quatre CCAA. 

En definitiva, aquest estudi ve a reforçar la idea que tenen els agents públics que el 

finançament de la reforma no va ser l’adequat, ja que -concretament segons aquest estudi- es 

necessitaven recursos addicionals per acabar de portar-la a terme (desglossats, a Catalunya 

correspondrien 226.880 MPTA addicionals fins el curs 2002-03).  
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5.2.3. Estudi de finançament de l’educació del PSOE (Juny 1998) 
 

El PSOE fa una proposta de “Ley de Igualdad y Calidad en la Educación y de su Financiación 

(1999-2002)”. En aquesta proposta el PSOE reclama 595.711 MPTA en els següents 4 anys. 

L’estudi es fa també sobre l’àrea MEC, i per estendre l’estudi a tot el territori de l’estat espanyol 

es multiplica per 2,4. Es desglossa de la següent manera1: 

QUADRE 116: Resum Necessitats de finançament Estudi PSOE 

   Total Espanya 
                    Àrea MEC                    (=MEC x 2,4) 

1999 99.954 MPTA 239.890 MPTA 
2000 64.931 MPTA 155.834 MPTA 
2001 54.040 MPTA 129.696 MPTA 
2002 29.288 MPTA 70.291 MPTA 

Total 248.213 MPTA 595.711 MPTA 

Elaboració pròpia sobre la Memòria econòmica de la proposta de “Ley de Igualdad y Calidad en la Educación y su 

Financiación” 1999-2002 

El motius adduïts són que és un moment clau de la reforma i si no es fa ara pot fracassar, 

falten quatre anys per a que acabi el termini d’implantació de la reforma i, a més, a nivell 

d’agents, si s’aprovés es donaria resposta a les demandes de 18 organitzacions. 

El perquè d’aquesta proposta és garantir el finançament de la LOGSE, possibilitar l’accés de 

tots els alumnes al sistema educatiu, millorar la qualitat de l’ensenyament públic en totes les 

etapes, reforçar els ajuts als centres amb alumnes amb risc d’abandonament escolar, potenciar 

el desenvolupament professional dels professors i la seva formació. 

En concret es vol ampliar el número de places per al primer cicle d’infantil (0-3 anys), 

universalitzar l’oferta en el segon cicle d’infantil (3-6 anys) mitjançant concerts a l’escola 

privada, ensenyament de la llengua anglesa a partir dels 6 anys, fixar el nombre màxim 

d’alumnes per classe: en 20 alumnes a Primària i 25 a Secundària. 

Els posicionaments dels diferents polítics amb representació a Catalunya  són: 

El Partit Popular diu al respecte que  

“se debe esperar a la publicación del Libro Blanco (a instancias del Congreso de los 
Diputados), la mayoría de las propuestas deberían ser reguladas por un Reglamento, 

                                                
1 No s’ha corregit un error de càlcul: L’any 2000 hi ha una diferència de 6.960 MPTA (han posat 26.090 i són 19.130). 
S’ha forçat en el quadre la suma de l’any 2000 per a què doni aquest import i conservar les xifres de l’estudi del PSOE. 
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no por Ley, las peticiones para educación infantil impedirían convenios con otros 
centros”2. 

Convergència i Unió diu que  

“algunos de los planteamientos no sirven para las CCAA con competencias que han 
implantado la reforma más deprisa que en el Área MEC, el PSOE es incoherente 
porque instaba al Gobierno a presentar de inmediato un estudio sobre las necesidades 
de financiación y lo presenta anticipándose al gobierno, se considera la propuesta 
como un toque de atención al Ministerio por su lentitud”3. 

Metodològicament la proposta de llei que afectaria tot l’estat és una projecció d’un estudi 

profund de les necessitats educatives del territori MEC. Es quantifica l’impacte econòmic que 

suposa l’aplicació de la proposta de llei sobre el territori MEC. Es fa una projecció dels càlculs 

del cost que suposa l’aplicació de la llei dins l’àrea MEC a les altres CCAA amb competències. 

Això ho fa suposant la relació de què 1 pta. de despesa i inversió dins el territori MEC equival a 

2,4 pta. de despesa i inversió a Espanya (tot el territori de l’estat espanyol). Aproximadament la 

mateixa que la proporció Espanya/MEC d’alumnes d’ESO (per cada alumne del MEC n’hi ha 

2,4 a l’estat espanyol). La distribució dels recursos la volien establir atenent prioritàriament al 

dèficit de llocs escolars dins l’Educació Secundària Obligatòria. La instrumentalització de la 

distribució dels fons s’hagués fet mitjançant convenis de col·laboració entre el MEC i cada 

comunitat autònoma, o bé mitjançant conveni de conferència sectorial de “consejeros de 

educación”. L’avaluació de les incidències de la llei es faria per part de l’Instituto Nacional de 

Calidad y Evaluación. S’hagués aplicat en els següents quatre anys desprès de la seva 

aprovació (però la llei no es va arribar a aprovar). 
 

A continuació presentem un resum del que plantejava l’estudi de finançament fet pel PSOE per 

al període 99-02. Aquest estudi ha estat revisat i corregit d’acord amb les inconsistències que 

s’han observat. S’han respectat els criteris dels redactors de l’estudi. S’ha procedit a la 

correcció dels errors materials que s’han trobat, llevat de l’import total per a l’any 2000, ja que -

si es corregia- variava l’import global reclamat pel PSOE.  

Respecte a aquesta quantitat global reclamada per l’estudi, es realitza una correcció final, ja 

que els càlculs efectuats es limiten a sumar els imports incrementals de cada any per 

determinar el finançament necessari. La correcció es refereix a que hi ha dos tipus d’imports 

que l’estudi no recull: els imports consolidables i els imports no consolidables. En l’estudi es 

consideren tots els imports no consolidables. Per tant, atès que hi ha despeses consolidables -

com, per exemple, el personal docent- que s’arrosseguen en els anys posteriors i que l’estudi 

no contempla, ho hem corregit. 

                                                
2 Cfr. Diario de Sesiones de la comisión de educación del Congreso de Diputados. VI Legislatura. 
3 Cfr. Diario de Sesiones de la comisión de educación del Congreso de Diputados. VI Legislatura. 
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Si s’hagués aprovat una llei d’aquest tipus (repartiment de 595.000 MPTA en quatre anys -

sense corregir càlculs-), Catalunya hagués rebut segons diferents escenaris de 
repartiment: 

Escenaris     % s/ 595.000 MPTA / 4 anys MPTA / any 

Dèficit llocs escolars 12% 72.000 MPTA / 4 anys 18.000 MPTA / any 
Dèficit llocs escolars 8% 48.000 MPTA / 4 anys 12.000 MPTA / any 

En contraposició, el PP parlava d’uns 230.000 MPTA en quatre anys. Si s’hagués aprovat 

aquest import amb algun dels següents criteris de distribució, Catalunya hagués rebut: 

Criteris % s / 230.000 MPTA / 4 anys MPTA / any 

Població 15,59% 36.000 MPTA / 4 anys 9.000 MPTA / any 
Altres criteris 12% 28.000 MPTA / 4 anys 7.000 MPTA / any 
 8% 18.000 MPTA / 4 anys 4.500 MPTA / any 

 

En definitiva, aquestes dades corroboren el plantejat en la hipòtesi: que el finançament per a la 

implantació de la LOGSE no va ser l’adequat des de les diferents sensibilitats polítiques. 

 

S’han realitzat tres quadres. El primer quadre fa referència al territori MEC, que de fet, es un 

resum-síntesi que hem elaborat de l’estudi. El segon quadre referit a tot el territori de l’estat 

espanyol, s’elabora seguint les indicacions dels redactors a partir del quadre del MEC 

multiplicat per 2,4 -multiplicador que han calculat els elaboradors de l’estudi seguint la 

proporció d’estudiants d’ESO entre els territoris Estatal i MEC-. El tercer quadre, referit a 

Catalunya, s’elabora a partir del quadre del MEC multiplicat per 0,32 –multiplicador calculat 

seguint la proporció d’estudiants d’ESO entre els territoris català i MEC-. 

 

Només una petita observació respecte al capítol VI de l’estudi. Es resten les inversions 

addicionals previstes en el pressupost 1998 per als anys 1999, 2000 i 2001 perquè aquests 

imports estaven inclosos en els càlculs de les necessitats de finançament per a aquest anys, i 

si l’estudi no les restés, estarien duplicades. 
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Resum Llei de la igualtat i qualitat en l'educació i del seu finançament (1999-2002). PSOE. Territori MEC 
PROFESSORAT 1999 2000 2001 2002 Total 99-02

TOTAL CAPÍTOL I 17.720 34.265 58.595 78.521 189.101

Nous professors de secundària per atendre l'increment d'escolarització
Increment plantilla (nº dotacions) 3.200 2.400 2.400 0
Acumulat nova plantilla (nº dotacions) 3.200 5.600 8.000 8.000
Increment cost (MPTA) 12.800 9.600 9.600 0
Increment consolidat  (MPTA) 12.800 22.400 32.000 32.000
Professors per cobrir necessitats programa integració ESO
Professors per desdoblaments de reforç Llengua, Literatura, Matemàtiques i Socials
Professors que atenguin grups de garantia social que oferiran tots els IES

Septenis: dedicació i avaluació positiva. Cada 7 anys, fins a un màxim de 4
Número septenis 288.000 711.000 1.653.000 2.981.400
Cost septenis (MPTA) 4.320 10.665 24.795 44.721

Increment del complement específic als caps d'estudi
Centres als que s'aplica 2.500 3.333 5.000 5.000
Cost complement (MPTA) 600 1.200 1.800 1.800

Mestres (infantil + primària)
Especialistes infantil (3-6 anys) per arribar al 100% d'escolarització Cap cost. Motiu:
Especialistes llengua estrangera (a partir del 6 anys) Descens dels alumnes en els cicles d'infantil i
Especialistes que s'incorporen a ESO primària. Per tant, les vacants per jubilació es
Disminució rati a 20 en grups de dificultats d'aprenentatge o desafavorits destinaran a contractar aquests especialistes
Un psicòleg per zona o centre de més de 500 alumnes

Tots els centres de primària tindran un mestre de recolzament No Quantificada

DESPESES DE FUNCIONAMENT 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
TOTAL CAPÍTOL  II 1.800 2.900 4.000 4.000 12.700

Despeses de funcionament de nous centres educatius. Cost (MPTA) 1.800 2.900 4.000 4.000

Obertura dels centres algun cap de setmana i totes les tardes No Quantificada

SUBVENCIONS CORRENTS 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
TOTAL CAPÍTOL  IV 16.704 28.800 31.800 33.062 110.366

Primer cicle educació infantil: convenis administracions públiques. Cost (MPTA) 500 1.000 1.500 2.000
Concertar 2n cicle infantil: als centres concertats d'educació primària 30%. Cost (MPTA) 1.500 3.000 4.500 5.262
Noves unitats concertades per extensió de la ESO  (número de nous concerts) 1.100 1.500 0 0
Nou cost acumulat (MPTA) 12.704 20.800 20.800 20.800
Fons compensació interterritorial. Cost (MPTA) 2.000 4.000 5.000 5.000

Creació d'un canal temàtic educatiu per Espanya i Amèrica Llatina No Quantificada  
INVERSIONS EN NOUS CENTRES, AMPLIACIONS I EQUIPAMENTS 1999 2000 2001 2002 Total 99-02

TOTAL CAPÍTOL  VI 77.300 41.800 45.180 0 164.280

Nous instituts secundària (281 centres de nova creació) 54.000 27.000 30.210 0
Adaptació centres exigències Logse 3.000 2.000 1.950 0
Ampliacions centres actuals per atendre nous grups 3.000 3.000 3.010 0
Equipament 15.000 7.500 7.500 0
Manteniment 1.200 1.200 1.200 0
Conservació i reposició del equipament dels nous centres i noves unitats ampliades 1.100 1.100 1.310 0

INVERSIONS ADICIONALS PREVISTES EN ELS PRESSUPOSTOS DE 1998 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
TOTAL CAPÍTOLS  VI  i  VII -28.670 -28.670 -28.670 0 -86.010

IMPLANTACIÓ NOVA F.P.  (estimació feta a partir del cost mig per alumne) 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
TOTAL Implantació nova F.P. 10.100 14.200 17.300 20.400 62.000

Manquen per implantar 2.000 cicles dels 3.890 previstos en l'àrea MEC

Professors (1.500 nous x 4 MPTA = 6.000 MPTA) 1.500 3.000 4.500 6.000
Pràctiques alumnes. (80.000 alum.x 400 hores x 250 PTA.= 8.000 MPTA) 2.000 4.000 6.000 8.000
Manteniment equip 100 200 300 400
Beques residència alumnes zona rural CFGS (5.000 Alum.x 400 mpta = 2.000 MPTA) 500 1.000 1.500 2.000
Equipament i reposició, Adaptació i construcció nous espais no inclosos càlcul anterior 6.000 6.000 5.000 4.000

Bonificació fiscal a empreses que col.laborin en les pràctiques dels alumnes de F.P. No Quantificada

IMPLANTACIÓ PGS  (estimació feta a partir del cost mig per alumne) 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
Cost mig alumne 400mpta/any; mancança estimada 25.000 llocs: 10.000 MPTA al final 5.000 10.000 10.000 10.000 35.000

RESUM 1999 2000 2001 2002 Total 99-02
TOTAL 99.954 110.255 138.205 145.983 494.397
· Consolidat (Despesa Consolidable) 45.324 84.165 116.695 141.983 388.167

Increments anuals despesa consolidable 45.324 38.841 32.530 25.288 141.983

· No Consolidable (*)   =  Cap. VI + Equipament FP - Inv. adicionals press. 98 54.630 26.090 21.510 4.000 106.230

PSOE:  CÀLCUL COST MEC  =  141.983 + 106.230  =  248.213 
VERSIÓ CORREGIDA: CÀLCUL COST MEC = 388.167 + 106.230  =  494.397  

A CÀLCUL COST ESPANYA  =  COST MEC   x   2,4

Y
N

A PSOE  =  COST MEC (248.213)  x  2,4  =  595.711

P
S VERSIÓ CORREGIDA  =  COST MEC (494.397)  x  2,4  =  1.186.553

E

(*) L'any 2000 hi ha una diferència de 6.960 PTA (han posat 26.090  i són 19.130)  
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Comentarem el que fa referència a la projecció de dades de docents que el llibre fa per a la 

zona MEC, Catalunya i l’estat Espanyol i que servirà de base per veure si es tractava de 

pressió política o de unes previsions fiables. El  professorat creixeria a la zona MEC segons 

l’estudi, en 8.000 des de 1999 a 2002. Si agafem les dades globals del MEC, observem que el 

creixement real equivalent per aquests anys va ser de 14.028. Per tant es podria dir que 

l’estimació del estudi va quedar un 75% curta al àrea MEC. (6.028 docents) 

 

Si la comparació la fem amb l’estat espanyol, i es multiplica la xifra -no ja de 8.000- sinó de 

14.028 -increment real de docents per a l’àrea MEC per al període 99-02- es pot veure que el 

multiplicador de 2,4 que s’utilitza per realitzar la projecció de docents de l’estat espanyol 

(33.667), hauria d’haver estat el 2,23 (31.342 increment real en el període 1999-02). La 

desviació prenent com a base la realitat del MEC i utilitzant el multiplicador, va ser de  2.325 

docents. La desviació respecte de l’increment de docents previst en l’estudi va ser de 12.143 

docents, dels quals quasi la meitat de la desviació corresponia al MEC 

 

Quan la comparativa es fa entre el que va passar a Catalunya en aquest període (+2.350 

docents), i la projecció sobre les xifres del Mec x 0,32 (+2.560 docents), ens trobem amb una 

desviació de 210 dotacions. Per tant, es pot concloure que a nivell de l’estat espanyol, la 

previsió va quedar molt curta; però, en canvi, a nivell de Catalunya, la projecció era més 

elevada que la que va ser. En realitat, aquesta visió sembla apuntar que la necessitat de 

recursos addicionals per a nous docents a Catalunya era inferior en relació al que es va 

necessitar realment a l’estat espanyol. L’increment de docents representava prop del 20% de 

les reivindicacions de millora de finançament. 
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Espanya (Per cada alumne d'ESO al MEC n'hi ha 2,4 a tot l'Estat ) 

Espanya =  MEC  x  2,40

PROFESSORAT 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL CAPÍTOL I 42.528 82.236 140.628 188.450 453.842

Nous professors de secundària per atendre l'increment d'escolarització
Increment plantilla (nº dotacions) 7.680 5.760 5.760 0

Acumulat nova plantilla (nº dotacions) 7.680 13.440 19.200 19.200

Increment cost (MPTA) 30.720 23.040 23.040 0

Increment consolidat  (MPTA) 30.720 53.760 76.800 76.800

Professors per cobrir necessitats programa integració ESO

Professors per desdoblaments de reforç Llengua, Literatura, Matemàtiques i Socials

Professors que atenguin grups de garantia social que oferiran tots els IES

Septenis: dedicació i avaluació positiva. Cada 7 anys, fins a un màxim de 4
Número septenis 691.200 1.706.400 3.967.200 7.155.360
Cost septenis (MPTA) 10.368 25.596 59.508 107.330

Increment del complement específic als caps d'estudi
Centres als que s'aplica 6.000 7.999 12.000 12.000

Cost complement (MPTA) 1.440 2.880 4.320 4.320

Mestres (infantil + primària)
Especialistes infantil (3-6 anys) per arribar al 100% d'escolarització Cap cost. Motiu:
Especialistes llengua estrangera (a partir del 6 anys) Descens dels alumnes en els cicles d'infantil i

Especialistes que s'incorporen a ESO primària. Per tant, les vacants per jubilació es

Disminució rati a 20 en grups de dificultats d'aprenentatge o desafavorits destinaran a contractar aquests especialistes

Un psicòleg per zona o centre de més de 500 alumnes

Tots els centres de primària tindran un mestre de recolzament No Quantificada

DESPESES DE FUNCIONAMENT 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL CAPÍTOL  II 4.320 6.960 9.600 9.600 30.480

Despeses de funcionament de nous centres educatius. Cost (MPTA) 4.320 6.960 9.600 9.600

Obertura dels centres algun cap de setmana i totes les tardes No Quantificada

SUBVENCIONS CORRENTS 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL CAPÍTOL  IV 40.090 69.120 76.320 79.349 264.878

Primer cicle educació infantil: convenis administracions públiques. Cost (MPTA) 1.200 2.400 3.600 4.800

Concertar 2n cicle infantil: als centres concertats d'educació primària 30%. Cost (MPTA) 3.600 7.200 10.800 12.629

Noves unitats concertades per extensió de la ESO  (número de nous concerts) 2.640 3.600 0 0

Nou cost acumulat (MPTA) 30.490 49.920 49.920 49.920

Fons compensació interterritorial. Cost (MPTA) 4.800 9.600 12.000 12.000

Creació d'un canal temàtic educatiu per Espanya i Amèrica Llatina No Quantificada

INVERSIONS EN NOUS CENTRES, AMPLIACIONS I EQUIPAMENTS 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL CAPÍTOL  VI 185.520 100.320 108.432 0 394.272

Nous instituts secundària (281 centres de nova creació) 129.600 64.800 72.504 0

Adaptació centres exigències Logse 7.200 4.800 4.680 0

Ampliacions centres actuals per atendre nous grups 7.200 7.200 7.224 0

Equipament 36.000 18.000 18.000 0

Manteniment 2.880 2.880 2.880 0
Conservació i reposició del equipament dels nous centres i noves unitats ampliades 2.640 2.640 3.144 0

INVERSIONS ADICIONALS PREVISTES ALS PRESSUPOSTOS DE 1998 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL CAPÍTOLS  VI  i  VII -68.808 -68.808 -68.808 0 -206.424

IMPLANTACIÓ NOVA FP (estimació a partir del cost mig per alumne) 1999 2000 2001 2002 99 / 02
TOTAL Implantació nova F.P. 24.240 34.080 41.520 48.960 148.800

Manquen per implantar 2.000 cicles dels 3.890 previstos en l'àrea MEC

Professors (1.500 nous x 4 MPTA = 6.000 MPTA) 3.600 7.200 10.800 14.400

Pràctiques alumnes. (80.000 alum.x 400 hores x 250 PTA.= 8.000 MPTA) 4.800 9.600 14.400 19.200

Manteniment equip 240 480 720 960

Beques residència alumnes zona rural CFGS (5.000 Alum.x 400 mpta = 2.000 MPTA) 1.200 2.400 3.600 4.800

Equipament i reposició, Adaptació i construcció nous espais no inclosos càlcul anterior 14.400 14.400 12.000 9.600

Bonificació fiscal a empreses que col.laborin en les pràctiques dels alumnes de F.P. No Quantificada

IMPLANTACIÓ PGS (estimació a partir del cost mig per alumne) 1999 2000 2001 2002 99 / 02
Cost mig alumne 400mpta/any; mancança estimada 25.000 llocs: 10.000 MPTA al final 12.000 24.000 24.000 24.000 84.000

RESUM 1999 2000 2001 2002 99 / 02

TOTAL(1) 239.890 264.612 331.692 350.359 1.186.553

· Consolidat (Despesa Consolidable) 108.778 201.996 280.068 340.759 931.601
Increments anuals despesa consolidable 108.778 93.218 78.072 60.691 340.759

· No consolidable(2)   =  Cap. VI + Equip. FP - Inv. adic. Press. 98 131.112 62.616 51.624 9.600 254.952  
(1) Per als càlculs totals, el PSOE pren només els increments anuals de la despesa consolidable,   Segons PSOE: 340.759 + 254.952 = 595.711

mentre que la correcció es fa amb la xifra corresponent al total Consolidat 1999-2002   Càlcul corregit: 931.601  + 254.952  = 1.186.553
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Referent als altres conceptes de despeses de professorat, com són les millores salarials i que 

representa la principal reivindicació d’aquest apartat, no entrem a valorar-ho.  

 

Queden apuntades les reivindicacions d’aquest estudi del PSOE de demanda de nous recursos 

per al SE i el càlcul realitzat. No entrem a valorar les altres partides, ja que considerem que no 

hi ha elements suficients per realitzar una comparativa equitativa: els conceptes són diversos i 

diferents per poder derivar-ne conclusions que a més no aportarien gran cosa a l’objecte 

d’aquesta tesi. En conclusió, el SE va necessitar nous recursos durant aquest període, i 

aquests nous recursos que va necessitar responien, en part, a l’estudi presentat pel PSOE, 

però a Catalunya el SE havia evolucionat més que a d’altres CCAA i les projeccions sobre les 

quals es basava una part de la demanda de recursos addicionals no eren vàlides per a aquesta 

CA.  

 

Si es vol corroborar a posteriori, es pot veure com s’ha actuat en la nova llei LOE i la memòria 

econòmica que acompanya la llei per portar-la a terme. Efectivament, aquesta memòria 

econòmica queda per sota de les reivindicacions fetes a l’any 1998, en termes fins i tot 

nominals. No és objecte d’aquesta tesi entrar en aquest tipus de debats. Anteriorment es va 

aprovar la LOCE sense una memòria econòmica per a portar-la a terme. 
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Catalunya (Per cada alumne d'ESO al MEC n'hi ha 0,32 a Catalunya) 
 
Extrapolació del Resum de la Llei de la igualtat i qualitat en l'educació i del seu 
finançament (1999-2002). PSOE. 
 
 

  
Catalunya  =  MEC  x  0,32 

      
PROFESSORAT 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CAPÍTOL I 60.512 5.670 10.965 18.750 25.127 
      
Nous professors de secundària per atendre l'increment d'escolarització          

Increment plantilla (nº dotacions)  1.024 768 768 0 

Acumulat nova plantilla (nº dotacions)  1.024 1.792 2.560 2.560 

Increment cost (MPTA)  4.096 3.072 3.072 0 

Increment consolidat  (MPTA)  4.096 7.168 10.240 10.240 

Professors per cobrir necessitats programa integració ESO        

Professors per desdoblaments de reforç Llengua, Literatura, Matemàtiques i Socials        

Professors que atenguin grups de garantia social que oferiran tots els IES        
         
Septenis: dedicació i avaluació positiva. Cada 7 anys, fins a un màxim de 4        

Número septenis  92.160 227.520 528.960 954.048 

Cost septenis (MPTA)  1.382 3.413 7.934 14.311 
         
Increment del complement específic als caps d'estudi        

Centres als que s'aplica  800 1.067 1.600 1.600 

Cost complement (MPTA)  192 384 576 576 
         
Mestres (infantil + primària)        

Especialistes infantil (3-6 anys) per arribar al 100% d'escolarització  Cap cost. Motiu: 

Especialistes llengua estrangera (a partir del 6 anys)   Descens dels alumnes en els cicles 
d'infantil i 

Especialistes que s'incorporen a ESO  primària. Per tant, les vacants per 
jubilació es 

Disminució rati a 20 en grups de dificultats d'aprenentatge o desafavorits  destinaran a contractar aquests 
especialistes 

Un psicòleg per zona o centre de més de 500 alumnes          
         
Tots els centres de primària tindran un mestre de recolzament  No Quantificada 
      
DESPESES DE FUNCIONAMENT 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CAPÍTOL  II 4.064 576 928 1.280 1.280 
      
Despeses de funcionament de nous centres educatius. Cost (MPTA)  576 928 1.280 1.280 
         
Obertura dels centres algun cap de setmana i totes les tardes  No Quantificada 
      
SUBVENCIONS CORRENTS 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CAPÍTOL  IV 35.317 5.345 9.216 10.176 10.580 
      
Primer cicle educació infantil: convenis administracions públiques. Cost (MPTA)  160 320 480 640 
Concertar 2n cicle infantil: als centres concertats d'educació primària 30%. Cost 
(MPTA)  480 960 1.440 1.684 

Noves unitats concertades per extensió de la ESO  (número de nous concerts)  352 480 0 0 

Nou cost acumulat (MPTA)  4.065 6.656 6.656 6.656 
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Fons compensació interterritorial. Cost (MPTA)  640 1.280 1.600 1.600 

Creació d'un canal temàtic educatiu per Espanya i Amèrica Llatina  No Quantificada 

INVERSIONS EN NOUS CENTRES, AMPLIACIONS I EQUIPAMENTS 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CAPÍTOL  VI 52.570 24.736 13.376 14.458 0 
      
Nous instituts secundària (281 centres de nova creació)  17.280 8.640 9.667 0 

Adaptació centres exigències Logse  960 640 624 0 

Ampliacions centres actuals per atendre nous grups  960 960 963 0 

Equipament  4.800 2.400 2.400 0 

Manteniment  384 384 384 0 

Conservació i reposició del equipament dels nous centres i noves unitats ampliades  352 352 419 0 
      
INVERSIONS ADICIONALS PREVISTES ALS PRESSUPOSTOS DE 1998 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CAPÍTOLS  VI  i  VII -27.523 -9.174 -9.174 -9.174 0 
      
IMPLANTACIÓ NOVA FP (estimació a partir del cost mig per alumne)  99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL Implantació nova F.P. 19.840 3.232 4.544 5.536 6.528 

Manquen per implantar 2.000 cicles dels 3.890 previstos en l'àrea MEC      
      
Professors (1.500 nous x 4 MPTA = 6.000 MPTA)  480 960 1.440 1.920 

Pràctiques alumnes. (80.000 alum.x 400 hores x 250 PTA.= 8.000 MPTA)  640 1.280 1.920 2.560 

Manteniment equip  32 64 96 128 
Beques residència alumnes zona rural CFGS (5.000 Alum.x 400 mpta = 2.000 
MPTA)  160 320 480 640 

Equipament i reposició, Adaptació i construcció nous espais no inclosos càlcul 
anterior  1.920 1.920 1.600 1.280 

         
Bonificació fiscal a empreses que col.laborin en les pràctiques dels alumnes de F.P.  No Quantificada 
      
IMPLANTACIÓ PGS (estimació a partir del cost mig per alumne)  99 / 02 1999 2000 2001 2002 
Cost mig alumne 400mpta/any; mancança estimada 25.000 llocs: 10.000 MPTA al 
final 11.200 1.600 3.200 3.200 3.200 

      

RESUM 99 / 02 1999 2000 2001 2002 

TOTAL(1) 158.207 31.985 35.282 44.226 46.715 

      

Consolidat (Despesa Consolidable) 124.213 14.504 26.933 37.342 45.435 

Increments anuals despesa consolidable 45.435 14.504 12.429 10.410 8.092 

No consolidable(2)   =  Cap. VI + Equip. FP - Inv. adic. Press. 98 33.994 17.482 8.349 6.883 1.280 

      
           
(1) Per als càlculs totals, el PSOE pren només els increments anuals de la despesa 
consolidable,   Segons PSOE:    45.435 + 33.994 = 79.428 

mentre que la correcció es fa amb la xifra corresponent al total Consolidat 1999-2002   Càlcul corregit: 124.213 + 33.994 = 158.207 

           
      
(2) L'any 2000 hi ha una diferència de 6.960 PTA en el càlcul pel MEC (han posat 26.090  i són 
19.130)     
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Hem resumit l’estudi, ja que pensem que és una aportació útil per veure els conceptes en els 

quals es feia èmfasi a l’hora de demanar finançament addicional per al SE en l’últim tram 

d’aplicació de la LOGSE. Ens hem centrat en el professorat i, en concret, en l’increment de 

dotacions de personal docent, ja que era fàcilment comparable amb el que va passar en la 

realitat. Si bé es cert que hi ha una reivindicació de recursos addicionals a la qual també estaria 

la CA de Catalunya, no és menys cert que la projecció sobre Catalunya està un xic 

sobrevalorada i que la projecció de necessitats de recursos del SE a l’estat espanyol es queda 

molt curta pel que es refereix als docents. 

 

Una de les causes principals s’hauria de buscar a l’etapa d’Infantil. Observant detingudament 

l’evolució dels docents, es veu que dels 14.028 docents d’increment a l’àrea MEC durant el 

període 1999-02, + 10.354 corresponien a l’etapa d’Infantil-Primària i + 3,664 a l’etapa de 

Secundària. A Catalunya l’increment a Infantil i Primària va ser durant aquest període de 

+1.597 i a la Secundària de + 30 dotacions. Aquest fet és de molta importància en referència a 

la tesi. Efectivament, la Primària havia quedat implantada totalment el curs 96-97. L’increment 

de les noves dotacions d’aquest període es realitza en aquest tram -tal com ja s’ha vist- en 

l’etapa no obligatòria de Primària. Per tant, es pot concloure que les necessitats addicionals de 

Catalunya no es van referir a la implantació i aplicació de la LOGSE, sinó a les decisions 

preses referides a l’evolució del SE. L’increment de 30 dotacions a Secundària durant tot el 

període 1999-2002 mostra que la causa de variació de les necessitats de recursos no era 

atribuïble al increment de docents a la Secundària -que s’estava acabant d’implantar-, sinó a 

altres causes com l’increment de mestres de l’etapa infantil.  

 

Aquest raonament no és extrapolable a tot l’estat espanyol, on de l’increment real de 31.343 

docents, 15.820 corresponen a l’etapa d’infantil i Primària i 15.352 a Secundària.  

 

Per concloure, les necessitats de Catalunya no eren les mateixes que a la resta de l’estat, 

encara que hem recollit l’estudi per analitzar les necessitats de recursos per desenvolupar el 

nou SE en el període d’implantació de la LOGSE a Catalunya. 

 

Per tant, sembla que una de les principals causes de que l’evolució de l’increment de docents 

en SE a Catalunya no sigui la mateixa que a l’estat espanyol és pel grau de desenvolupament 

que ja existia per a les diferents etapes. Es pot corroborar observant les taxes d’escolarització i 

comparant les diferents CCAA. No desenvolupem més aquest estudi del PSOE, ja que des del 

punt de vista de la tesi, han quedat manifestes les necessitats de recursos de docents reals en 

comparació amb la projecció de necessitats de l’estudi i que representa la principal component 

de cost del SE. 
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5.2.4. Llibre Blanc del MEC Març 19991 
 

Per donar compliment a un acord de la conferència sectorial del mes de juliol de 1997 de parlar 

de la unificació de criteris per fer una llei de finançament de l’educació els objectius 

fonamentals de la qual eren el procés d’aplicació de la LOGSE i les necessitats de finançament 

del sistema educatiu, el setembre, a petició del govern central, es reuneixen, per una banda, 

els representants de les diferents conselleries de les CCAA amb competències transferides en 

matèria d’ensenyament i, per l’altra, el MEC2, amb l’objectiu d’elaborar un document: “Estudi 

sobre les necessitats de finançament del sistema educatiu i el procés d’aplicació de la LOGSE” 

(Llibre Blanc).  

El Guió de l’”Estudi sobre les necessitats de finançament del SE i el procés d’aplicació de la 

LOGSE” es va aprovar amb cinc punts a tractar: 

I. Finançament públic del Sistema Educatiu en el procés d’aplicació de la Reforma (1991-1997), 

en el qual es recull l’evolució dels pressupostos anyals de despesa per CCAA i l’estudi de 

desglossament per nivells educatius en infraestructures educatives, en serveis complementaris, 

en programes significatius i en concerts. 

II. Situació del Sistema Escolar en 1991-1997, recollint l’escolarització en Educació Infantil, 

Primària i Secundària (on es distingeix l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, el BUP 

i COU), la Formació Professional (FP i Cicles Formatius), i els ensenyaments en règim 

especial. Aquest apartat també fa referència al nombre d’alumnes, nombre de centres, nombre 

d’unitats, nombre de professors i ràtios alumnes/grup, professors/grup. Recull una anàlisi 

desglossada per centres públics, centres privats concertats i centres privats. 

III. Anàlisi de costos, desglossat per nivells educatius i titularitat, recollint unes consideracions 

sòcio-demogràfiques. 

IV. Objectius per culminar el procés d’aplicació de la LOGSE (2000), on es recullen l’anàlisi 

demogràfica amb les projeccions per a l’any 2001-02 i un informe corresponent a la projecció 

d’alumnes per al curs 2001/2002. 

V. Finançament necessari per assolir aquests objectius, prenent com a punt de partida el 1990, 

amb la base de 1983. El marc financer per a la renda de l’autonomia és la LOFAGE. 

 

Tota aquesta informació s’ha elaborat a partir de les dades subministrades per l’Oficina de 

Planificación y Estadística del MEC i els representants en la Comissió d’Estadística dels 

Departaments d’Ensenyament de cada Comunitat Autònoma. Donat que l’estudi no està 

publicat, ens extendrem més en els detalls de les xifres amb comentaris propis al respecte. 

                                                
1  Hi ha un esborrany de desembre de 1998, que també utilitzem en l’estudi.  
2 Presidia el secretari d’estat D. Eugenio Nassarre. 
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Comentaris als apartats de l’estudi 
 
Pel que fa a la part I, sobre el Finançament públic del SE, un dels principals problemes 

metodològics és que no hi ha dades homogènies i comparables entre CCAA. En aquest apartat 

es pretén conèixer la despesa a partir del procés d’aplicació de la reforma, s’analitzen els 

esforços realitzats en l’aplicació de la reforma, a partir dels pressupostos anyals. Es dóna la 

xifra global de pressupostos amb el desglossament, per pressupostos executats. Es presenta 

l’esforç d’Espanya en infrastructures en serveis complementaris i es tracta també el tema de les 

beques. 

Sobre la part III, d’anàlisi de costos, les consideracions socio-demogràfiques fan referència a la 

dispersió en zones rurals, l’estructuració de la xarxa de centres en Pública i Concertada, 

aplicant-ho als mòduls del pressupost. En tractar quina era la despesa de la societat espanyola, 

s’analitza on era el SE i què mancava; en conclusió s’aprovarà alentir la reforma fins el 20023. 

En la part IV, sobre els objectius per culminar l’aplicació de la reforma, no es parla d’objectius 

nous. La LOGSE ja establia els estàndars (les ràtios màximes i mínimes, hores lectives, etc.). 

Cal comentar que les previsions es van fer suposant que l’Estat espanyol és uniforme. Però les 

CCAA tenen realitats, particularitats i especificitats diferents a tots els nivells: demogràfic (la 

grandària dels municipis, la densitat de la població, el moviment natural i migratori, i la 

distribució territorial varien notablement d’una Comunitat a l’altra), a nivell social, lingüístic i 

cultural (la immigració, les pròpies tradicions, etc.). Tot això fa que no puguin aplicar-se els 

mateixos esquemes, perquè les condicions d’inici són diverses. Per altra banda, el ritme 

d’implantació de la LOGSE en cada CA és diferent; l’estructura dels centres docents és 

diferent: depèn de les característiques territorials i del model concret que aplica cada 

Comunitat. 

 

Respecte als estàndards del nombre mínim d’alumnes/unitat per a la Primària, s’estableix 

aproximadament el mateix que a l’escola pública catalana. S’estableix un mínim de 5 

alumnes/unitat per disposar d’una unitat d’escolarització en els pobles. 

Es plantejava com a objectiu per a l’any 2002 l’oferta suficient per a tota la població espanyola 

fins als 18 anys (realitzant actuacions sobre la xarxa de centres). S’elabora un estudi específic 

per al Batxillerat  sobre el personal docent per veure si es poden assumir les quatre modalitats 

en un IES per a 35 alumnes. 

S’estableixen les exigències mínimes per a ofertar el Batxillerat i, entre d’altres, que la 

Formació Professional s’implanti abans del 2002 (amb criteris de proximitat). En el moment en 

què es va realitzar l’estudi el Batxillerat el cursava el 75% de l’alumnat, front el 25% que 

cursava FP. Es proposa forçar que el Batxillerat arribi a significar el 60% de la població escolar 

d’aquestes edats, i la FP incrementi fins al 40%. 

                                                
3 Reial Decret 1112/1999, de 25 de juny (BOE de 8 de juliol) 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 237 

Per últim, pel que fa a la part V -sobre el finançament per assolir els objectius que es planteja 

l’estudi-, s’ha de tenir en compte que, en la Primària, la competència és compartida. Pel que fa 

a la plena escolarització de 0 a 3 anys, es vol incloure com una nova prestació social. 

Les diferents CCAA que participaren en la realització de l’Estudi feien propostes diverses sobre 

la base de l’anàlisi, com Andalusia, que proposava treballar sobre els pressupostos executats. 

 

Dels agents institucionals destaquem les diferents visions que, juntament amb la poca voluntat 

política, van comportar el fracàs de una llei de finançament de la reforma. L’Estudi es va 

presentar en comissió al Congrés de Diputats, però no va ser publicat ni es va realitzar cap 

actuació global.  

 

En aquesta etapa final d’implantació de la LOGSE es van realitzar les transferències de 

competències educatives a les CCAA que encara no les havien assolit. Per tant, aquest Estudi 

sembla més un element per a què el govern central recolzés la seva posició negociadora en la 

valoració de les competències davant cada CA amb transferències pendents, que no pas un 

document per al finançament d’objectius del nou SE.  

Efectivament, es comença un procés de noves transferències gradual i que té com a base 

aquest Estudi. Abans d’iniciar-se l’Estudi, cap d’aquestes CCAA havia rebut les transferències 

per part del MEC referides en la Llei Orgànica de 1992 (LO 9/92 de 23 de desembre). Havien 

passat cinc anys. Al presentar l’Estudi al Congrés de Diputats només la CA de les Illes Balears 

havia iniciat el procés de transferència de competències. La Rioja començava a rebre les 

transferències en ensenyament no universitari el 28 d’agost de 1998 i la CA d’Aragó rep un 

primer paquet de transferències el 18 de setembre pel  Reial Decret 1982/1998, en matèria 

d’ensenyament no universitari. La CA d’Aragó no culmina el procés fins el 2 de Desembre de 

2005 amb el traspàs de professorat (RD 1458/2005). Totes les altres CCAA amb transferències 

pendents les van rebent amb posterioritat a l’Estudi. 

Constituia un error d’origen de l’estudi pretendre uniformitzar les diferents CCAA. Aquestes 

s’haurien de haver tractat de forma coordinada/homogeneïtzada, però mai intentar uniformitzar-

les. Fora del context i de les característiques socio-econòmiques de cada territori, la informació 

estadística quedaria desdibuixada. Per exemple: es produeixen realitats d’escolarització 

diferents en cada Comunitat, la qual cosa obliga a fer un esforç en la previsió de les situacions 

de futur (a Catalunya, l’escolarització plena de 0 a 3 anys és un dels possibles objectius de 

millora als quals es tendia). 

En el volum referit als alumnes, s’ha de fer la següent observació metodològica: la projecció 

d’alumnes no depèn exclussivament de la natalitat, com es suposa en les projeccions 

estadístiques d’aquest Llibre, sinó que els saldos migratoris (tant d’estrangers com nacionals), 

l’atracció laboral, etc., són factors que també determinen un augment de la població escolar en 

algunes CCAA. 
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L’article 4rt de la LOGSE fixa els continguts bàsics dels ensenyaments mínims que en cap cas 

requeriran més del 55 per 100 dels horaris escolars per a les Comunitats Autònomes que 

tinguin llengua oficial diferent a la del castellà, i del 65 per 100 per a aquelles que no la tinguin. 

La concreció de la resta del currículum s’ha fet de forma desigual per part de les Comunitats 

Autònomes. Això fa que el cost de l’aplicació dels diferents currículums sigui divers i no sigui 

possible la uniformització de tot el territori, encara que sí seria possible una harmonització de 

les dades a efectes d’establir comparatives -cosa que no fa l’estudi del MEC-.  

Tal com es planteja a la hipòtesi inicial d’aquesta tesi, no es van tenir en compte ni abans ni 

durant l’aplicació de la reforma els trets diferencials de les CCAA. 

El fet que l’Estudi es realitzi en un moment intermig de l’aplicació de la reforma fa pensar que 

s’hauria d’haver centrat en l’anàlisi del procés d’aplicació de la LOGSE, mostrant si la 

implantació del nou sistema educatiu es desenvolupava de maneres diferents en les diferents 

CCAA o no. Aquest estudi es va realitzar prenent com a base de càlcul el curs 96/97, que és un 

moment de transició. Tal com exposo a la metodologia, aquesta base 96/97 ens ajuda en quant 

a dades a sustentar la hipòtesi, però -com ja s’ha dit- la fotografía d’un sistema en procés 

d’implantació del nou model educatiu no serveix de base comparativa entre CCAA, perquè no 

reflecteix la imatge real de la situació final sinó de l’esforç realitzat fins el moment. (Cada 

Comunitat implanta la reforma a ritme diferent, i això no indica com s’arriva al final. És per això 

que en la metodologia es planteja el curs 2002-03 com a punt final d’implantació de la reforma). 

El procès de l’aplicació de la reforma encara no havia acabat, i, a més, s’estava desenvolupant 

desigualment en el temps i amb solucions diverses en el mapa educatiu. No s’ha tingut en 

compte que les diferents administracions educatives espanyoles es podien trobar en fases 

diferents de l’aplicació del nou sistema educatiu. 

Respecte les projeccions per al curs 2001-2002, segons el que s’ha dit fins ara, en base a la 

progressiva aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, i tenint en compte la 

possibilitat de l’aplaçament de dita implantació que permet el Reial Decret 173/1998, ens 

sembla que no es podien establir projeccions vàlides aplicant els mateixos criteris en tot el 

territori de l’estat espanyol. Els coeficients que s’apliquen en el Llibre per realitzar les 

projeccions són inestables. Ens sembla aleatòria la decisió de prendre la ràtio professors/unitat 

corresponent al curs 1996-1997 de l’estat espanyol i considerar-la projectable a la realitat 

escolar del futur curs 2001-2002. En efecte, no només no es justifica aquesta decisió, sinó que 

es va partir de premises errònies en agafar com a punt de partida una visió uniforme de 

l’aplicació del nou SE. Per exemple, a Catalunya i al propi MEC les ràtios corresponents al curs 

97-98 eren ja millors que les que es projecten per al 2001-2002 en el Llibre: 
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QUADRE 117: Comparativa Ensenyament públic: Estudi MEC vs Realitat (Rati Docents /Unitat) 

                                     Catalunya               MEC             Projecció         Dades reals       

                                        Curs                      Curs                 Curs                   Curs 
                                        96-97                    96-97                01-02                 01-02 

Infantil + Primària       1,36(1,34)               1,34(1,29)           1,33                    1,45 
Secundària                  2,26(2,24)               2,25(2,34)           2,00                    2,45 

En cursiva s’indiquen els valors que es troben en les estadístiques oficials 

Elaboració pròpia a partir d’Estudi MEC i estadístiques oficials 

 

Sobre l’estimació de les unitats del curs 01-02 

• En l’educació infantil i primària, és poc recomanable diferenciar la ràtio entre Educació 

Infantil i Primària perquè, en la majoria dels casos els alumnes de P4 i P5 i els de 

primer curs de primària són els mateixos. Les ràtios dels últims cursos de parvulari es 

traslladen sense pràcticament modificació als cursos de Primària. Les diferències entre 

parvulari i primària han de quedar reflectides en els especialistes d’educació infantil que 

es requereixen per atendre ràtios superiors a 20 en aquest nivell, amb el conseqüent 

increment de costos. 

• En el moment de l’estudi, la incidència encara escassa de l’escolarització en els nivells 

de Batxillerat i Cicles Formatius dificulta la concreció de las ràtios i del coeficient de pas 

entre l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, i no permet extrapolar els 

resultats del moment al curs 2001-2002. A més, cal tenir en compte que el Reial Decret 

173/1998, de 16 de febrer, pel qual es modifica i completa el Reial Decret 986/1991, de 

14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema 

educatiu, permet un aplaçament en la implantació dels cicles formatius; de manera que 

la situació de l’escolarització dels cicles formatius del curs 96/97 és encara menys 

significativa a efectes de la seva projecció. Davant d’aquest fet s’havien d’adoptar 

postures de prudència a l’hora de fixar les ràtios del nivell educatiu. 

• La diferent proporció que existeix entre les CCAA entre ensenyament públic i 

ensenyament concertat, amb les valoracions fetes fins ara, provoca també models 

diferents. Els costos d’homologació entre ambdós sistemes als quals es tendeix seran 

diversos segons sigui la proporció entre l’escolarització en centres públics i privats. 

 

 
 
Sobre l’estimació del professorat del curs 01-02 

• La decisió de considerar la ràtio professor/unitat corresponent al curs 96-97 i projectar-

la a la realitat escolar del curs 01-02 ens sembla aleatòria. No es justifica aquesta 

decisió perquè s’han tingut en compte pressupòsits erronis partint d’una visió uniforme 

de l’aplicació del nou sistema educatiu. 
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• Tampoc coincideixen en el mapa escolar espanyol les ràtios corresponents a l’ESO ni 

les previsions per als nous Batxillerats com a conseqüència de les variacions en 

l’aplicació de la reforma en cada Comunitat, i especialment perquè unes 

administracions van avançar més que d’altres l’aplicació. Per tant, va ser aventurada la 

projecció de que en el curs 01-02 les ràtios puguessin coincidir amb les del curs 96-97, 

ja que en aquest curs 01-02 el mapa educatiu hauria d’haver estat més homogeni en 

quant al desenvolupament de la LOGSE. Amb la informació que les CCAA que van 

optar per una aplicació avançada de la LOGSE, es podia preveure que les ràtios de 

l’educació Secundària per al curs 99-00 serien del 2,50 amb tendència al alça. S’havia 

de haver partit de la base que el descens progressiu del número d’alumnes no implica 

el manteniment o el descens de les ràtios: el nou sistema educatiu, amb el nou disseny 

curricular radicalment diferent de l’anterior desdibuixava aquesta correlació. 

• El procés d’implantació dels nous Cicles Formatius de Formació Professional es va 

retardar en la major part de l’Estat. Només alguna CA va optar per desenvolupar-ho. 

Per tant, s’ha de ser prudent a l’hora de valorar i fer una estimació per a les ràtios 

d’aquest nivell educatiu. 

• La baixada d'alumnes de la projecció no implicava necessàriament -segons alguna CA- 

una baixada de professorat. Sobren generalistes i falten especialistes. 

Es podria valorar aquesta projecció com un intent de millorar l’eficiència econòmica del SE, 

encara que sembla més versemblant la utilització de l’estudi com a criteri de valoració i, 

conseqüentment, de negociació amb les CCAA sense competències educatives, per 

quantificar-les.  

La informació de les CCAA que van optar per avançar en cert grau la LOGSE, especialment a 

Secundària, hauria permès en aquell moment fer algunes previsions ajustades respecte els 

ratis futurs. En el moment en què es realitza l’estudi s’estava en condicions de preveure per a 

l’ESO la ràtio professors/unitat per al curs 1999-2000 propera al 2,50 amb tendència a pujar. 

Per tant, la ràtio proposada de professors/unitat semblava bastant més política que real. 

Respecte els volums que tracten de finançament haig de fer les següents observacions: 

Una cosa és el procés d’aplicació de la LOGSE i el seu diferent grau d’aplicació a cada CA, i 

una altra les necesitats de finançament del sistema educatiu. El marc general del finançament 

autonòmic havia experimentat importants canvis des de l’aprovació de la LOFCA fins el 

moment de la realització del Llibre. Aquest aspecte s’hauria d’haver tingut en compte en 

l’anàlisi dels serveis educatius. Efectivament, l’aplicació de l’article 15 de la LOFCA s’havia 

d’haver examinat en l’àmbit del sistema de finançament vigent. Considerem que en l’anàlisi de 

si una Comunitat Autònoma, amb els recursos propis del seu sistema de finançament, pot 

assegurar o no un nivell mínim en la prestació dels serveis educatius, s’han de valorar tots els 

intruments financers de què disposa -no només la PIE i els tributs cedits-. 
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Les partides corresponents a Inversions no són comparables entre les diferents CCAA. Només 

es consideren els imports liquidats. No es tenen en compte els imports de les obres 

contractades, de les obres projectades, de les obres acabades i de les obres en funcionament, 

ni el deute contret pel finançament de les obres. Les CCAA tenen processos i mecanismes 

diferents de pagament i, a més, no es tenen en compte els diferents diferiments dels comptes 

plurianuals i les derivades del desfase temporal entre el curs académic i l’any pressupostari 

corresponent a cada exercici.  

Per acabar amb el tema, i corroborant tot el que s’ha dit, penso que les negociacions sobre el 

finançament de l’Educació no haurien de haver-se tret del marc de finançament de les CCAA 

(Consejo de Política Fiscal y Financiera) i que, si es va fer, va ser per l’especificitat del tema i 

per completar les transferències pendents a les CCAA del MEC quantificades a un cost baix 

per a l’estat, com ja hem afirmat repetidament. 

L’estudi recopila sèries estadístiques de les CCAA que des de 1986 s’han estat facilitant al 

Ministeri i que es troben publicades pel mateix MEC. Com a conclusió, i un cop analitzat, 

pensem que aquest compendi estadístic de dades de les CCAA no pot servir per a 

confeccionar el Llibre Blanc sobre les necessitats de finançament del sistema educatiu. Els 

punts III (Anàlisi de Costos), IV (Objectius per a culminar el procés d’aplicació de la LOGSE 

[Any 2000]) i V (Finançament necessari per assolir aquest objectius), previstos inicialment en el 

guió de treball, no es van arribar a presentar. L’informe final, a 1 de març de 1999, constava de 

tres volums: 

Volumen 1: Financiación por las Administraciones Educativas del sistema escolar. 1992-1998 

Volumen 2: El sistema escolar. Análisis del período 1991-1998 

Volumen 3: El sistema escolar. Necesidades del curso escolar 2001-2002 

Respecte al primer informe que s’havia presentat l’any 98, es detecten diferències4: 

QUADRE 118: Distribució despesa liquidada any 1997 per nivells educatius. Total Espanya 
(MPTA) 

 Desembre 98 Març 99 

Educació Infantil, Primària i EGB 1.032.837,7 1.034.943,0 
Educació de grau mig i deRE 1.073.234,0 1.073.700,7 
Altres ensenyaments 83.230,1 83.335,6 
Activitats i serveis complementaris 115.000,1 115.093,1 
Professorat, Investigació i Innovació 23.573,3 25.403,5 
Administració General Educativa 62.737,7 62.727,2 

Total 2.390.612,9 2.395.203,1 

Les diferències es detecten en les CCAA de Canàries i País Basc. També s’han detectat canvis 

en els pressupostos liquidats d’anys anteriors (1995, 1996, 1997) corresponents a Canàries i el 

País Basc. 

 

                                                
4 Entre la pàgina 15 del estudi de desembre del 98 i la pàgina 83 de l’estudi de Març de 1999. 
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El propi Volum 1 de la versió de març 1999 conté contradiccions. A tall d’exemple: 

Despesa 1998.           Catalunya  Despesa 1992-1998.  País Basc 
----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 
Pàgina 24 337.528,7 Pàgina 17 1.088.311,9 
Pàgina 68 350.107,9 Pàgina 24 1.088.425,9 
Diferència 12.579,2 Diferència 114,0 
 

 
La partida corresponent a liquidació de Concerts Educatius per al 1997 

 MPTA 

Llibre blanc (Març 99) 81.316,7 
Parlament (liquidat) 77.069,1 

Diferència 4.247,6 
 

Semblen, més aviat, rectificacions del tipus dades esmenades o completades. 

Donat que aquest estudi estava a la nostra disposició, l’hem comentat, però la quantificació de 

necessitats es va presentar en la memòria econòmica de la nova llei LOE.  

Caldria que un estudi d’aquestes característiques pogués establir els criteris mínims de qualitat 

en l’ensenyament a tot l’Estat i dotar d’un finançament addicional a aquelles CCAA que no 

arribin a aquest mínim. Catalunya va fer un esforç addicional en termes de grau d’escolarització 

de determinats nivells que d’altres CCA no havien fet fins aquell moment. També s’hauria 

d’haver aplicat per tal d’establir els criteris de repartiment del Fondo de Compensación 

Interterritorial (20.000 MPTA), ja que es va decidir que el repartiment es fés en funció del PIB 

de cada Comunitat. Així, haurien tingut accés a aquest Fondo de Compensación Interterritorial 

només aquelles CCAA que es trobessin per sota del 30% de la mitjana de la renda a tot l’estat 

espanyol (Catalunya quedaria fora). Es podria concloure afirmant que el Llibre Blanc de 1998 

podria haver estat un instrument per garantir que el model projectat pel MEC (model d’oferta) 

fos suficient en totes les Comunitats i acomplís un mínim (control de compliment de la LOGSE 

en les diferents CCAA). Els efectes de l’increment de finançament autonòmic global 

(transferències) suposarien un finançament addicional del 30%. Des del MEC s’afirmava que 

l’increment necessari de finançament de la LOGSE és suficient si els pressupostos han 

incrementat el PIB nominal. Només si es demostrés que això no ha estat suficient, seria quan 

caldria una llei de finançament addicional. 
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5.2.5. Premsa 

Els mitjans de comunicació social se’n van fer ressò de les variacions i les tensions que implicava un 

canvi d’estructures i de sistema educatiu de les característiques que plantejava la LOGSE. S’ha 

recollit en forma d’Annex la síntesi d’algunes notícies per ordre cronològic i per CCAA que fan 

referència als diferents aspectes de finançament relacionats amb ensenyament, i que puguin ajudar  a 

corroborar els diversos apartats de la hipòtesi que planteja aquesta tesi. Foren molt nombroses les 

aparicions en premsa escrita de les qüestions que aquí ens ocupen, especialment els anys 1996 i 

1997 -que són els que recull l’Annex-, on se situa el curs de començament de la generalització 

d’aplicació de la LOGSE a la Secundària. 
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5.3.  Finançament Estatal del SE de la Generalitat de Catalunya 
 

Se ha estudiat l’origen estatal dels fons d’Ensenyament des de dos punts de vista: 

 

1) L’anàlisi que s’ha fet es basa en l’exercici de projectar, en base als criteris de 1990, 

quina hauria d’haver estat la despesa corrent en educació per part de la Generalitat en 

el període 90-99, per mantenir -com a mínim- el mateix esforç en educació que l’estat 

va aplicar mentre la responsabilitat d’aportació de recursos finalistes per a 

Ensenyament era de l’Estat; 

  

2) Es pren com a punt de partida per veure l’esforç pressupostari del Govern de la 

Generalitat en matèria educativa, en comparació amb l’esforç pressupostari estatal 

sobre la mateixa CA per l’educació, el criteri establert per Economia i Finances -quan 

realitzava càlculs sobre els imports rebuts de l’estat durant 1990- de que, dels imports 

rebuts per part de l’estat, corresponien a Educació un 70,6% (veure quadre 125, en el 

qual apareix també la comparativa amb d’altres CCAA). 

 

Per tot el que s’ha dit, el que és bàsic com a fil conductor és que, encara que l’enfrontament 

secular pública-privada existeix i les lleis així ho reconeixen, no té base econòmica suficient per 

sustentar-se en el cas de Catalunya -com alguns pretenen-, i quasi amb absoluta certesa en el 

cas d’altres Comunitats, com Andalusia -on la concertada només representa el 10%-. La 

“patronal” que ha reassignat les seves prioritats -per dir-ho així-  respecte les seves possibles 

obligacions de millora de recursos aplicats al sistema educatiu per a la millora de l’educació  -

que és l’objectiu- hauria estat la pròpia Generalitat: no s’haurien aplicat tots els recursos dels 

quals disposava i els que se han redistribuït per les causes que es detallen en la tesi, han 

afavorit a un col·lectiu (per exemple, el professorat de l’antic 7è i 8è d’EGB), més que el 

sistema educatiu en el seu conjunt. 

 

La LODE, referent al finançament de l’ensenyament deia:  

 

“El Estado y las CCAA definirán las necesidades prioritarias en materia educativa, 
fijarán los objetivos de actuación del periodo que se considere y determinarán los 
recursos necesarios de acuerdo con la planificación económica general del Estado”1. 

 

 

Tal com ja s’ha indicat en el capítol del Marc de referència, fins a l’any 1986 les transferències 

de Sanitat i d’Ensenyament estaven diferenciades de les transferències comunes. Des de 1987 

les transferències diferenciades d’Ensenyament es globalitzen i, per tant, des d’aquest punt de 

vista, el Departament d’Ensenyament no tindrà recursos específics provinents de l’estat 

                                                
1 LODE art. 27.2 
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espanyol, llevat de les transferències puntuals que s’haguessin produït a partir de 1987. Cal 

parar atenció als concerts educatius quina incorporació de cost al sistema finançament 

incondicionat de las comunitats Autònomes o si es vol indiferenciat, es va realitzar mitjançant 

l'acord pel quinquenni 92-96,publicat en el  DOGC 2214 de 15 de juny de 96.(apartat II.2 del 

document -transferència de competència- prenen com a base pel càlcul de les diferents CCAA 

la transferència de concerts de 1990 que van rebre del estat com transferència  finalista.  

 

5.3.1. Finançament de la Generalitat de Catalunya  
 
 

Per abordar la qüestió de l’origen dels fons d’ensenyament, cal veure com ha estat el 

finançament de la CA de Catalunya en aquest període: per un costat, per part de l’estat, la llei 

de finançament de les CCAA -LOFCA i les seves disposicions complementàries-, tot i tenint en 

compte que aquesta llei no és l’objecte propi d’aquesta tesi, i, per tant, només s’han incorporat 

aquells elements rellevants en quant afecten l’ensenyament, però en cap cas s’entra a analitzar 

a fons altres aspectes de dita llei de finançament; i, per l’altra, els aspectes de finançament de 

la LOGSE. També cal veure com ha estat el finançament provinent de la pròpia Comunitat en 

allò que permet la llei.  

Per anar a l’arrel de la qüestió del finançament, s’ha elaborat un resum dels drets liquidats per 

tots els conceptes d’acord amb les liquidacions aprovades per la Cambra de Diputats des del 

1990 fins el 2002. 

 
Hem elaborat quatre quadres per quantificar l’origen de fons provinents de l’estat i de la 

Generalitat. El primer organitza els ingressos fins a 1993, i solapa dos períodes de 

finançament: el del 1987 al 1991 i el del 1992 al 1996. El segon quadre comprèn del 1994 al 

1996, caracteritzat per la transferència d’un tram corresponent al 15% de l’IRPF, i que 

correspon a l’última part del període de finançament del 1992-1996. El tercer quadre va des de 

l’any 1997 fins al 2001, caracteritzat per la cessió del 30% de l’IRPF. El quart quadre correspon 

al primer any del període de finançament del 2002 al 2006 i es caracteritza perquè compta amb 

un 33% de l’IRPF cedit a la CA de Catalunya. 

 
QUADRE 119: Origen Fons Generalitat (MPTA) 

 
1990-1993     
Partides               1.990                1.991                1.992                1.993   
100.01 Impost de Successions i donacions       22.201,39          19.349,46          23.106,11          29.590,78    
111.01 Impost de Patrimoni       34.297,56          23.057,64          24.243,81          27.187,37    
112.01 IRPF (tribut cedit)     
200.01 Impost de Transmissions Patrimonials       43.965,86          44.331,66          48.083,11          45.417,65    
200.02 Actes Jurídics Documentats       49.062,61          50.916,50          52.406,98          48.607,47    
210.10 35% IVA     
220.10 Impost sobre Consums específics     
290.01 Impost de Luxe            272,45                 68,64                   4,49    -             5,30    
321.01 Taxes del Joc       34.456,40          35.978,16          38.042,52          35.138,16    
402.01 Participació en els ingressos del Estat     169.038,17        192.001,80        259.490,24        327.747,82    
402.02 PIE liquidat. Exercicis anteriors          16.992,16    
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402.03 Subvencions específiques -menys concerts-       18.442,36          15.460,57          18.266,83          22.068,76    
402.03 Subvencions específiques -concerts- (1)       43.485,40          49.403,76          52.008,54     
402.08 Costos serveis assumits            514,67               469,75               101,26               641,20    
402.13 Transferència per insuficiència dels serveis     
402.16 Fons de suficiència     
702.01 FCI(*)       31.295,91          30.453,93          23.576,20     
 Total     447.032,78        461.491,87        539.330,09        553.386,07    
 Variacions interanuals  3,23% 16,87% 2,61% 

 
(1) De les subvencions específiques s'han desagregat els concerts en base l'import de la transferència de l'estat de 
1990. Del 1993 en endavant s'eliminarà aquest distinció de la partida 402.03  que hem mantingut pel 1991 i 1992, i els 
imports quedaran incorporats de manera indiferenciada a la partida 402.01 de Participació en els ingressos del estat 
(PIE)  
(*) Fons de Compensació Interterritorial 
 
 
1994-1996    
Partides               1.994                1.995                1.996   
100.01 Impost de Successions i donacions       34.689,90          33.370,21          35.025,12    
111.01 Impost de Patrimoni       29.990,60          27.018,66          27.450,99    
112.01 IRPF (tribut cedit)    
200.01 Impost de Transmissions Patrimonials       57.068,70          60.347,77          65.472,37    
200.02 Actes Jurídics Documentats       53.681,52          52.590,85          52.492,41    
210.10 35% IVA    
220.10 Impost sobre Consums específics    
290.01 Impost de Luxe                3,75    -           10,78    -             6,26    
321.01 Taxes del Joc       33.815,39          34.098,30          35.229,03    
402.01 Participació en els ingressos del Estat     354.649,70        377.638,19        404.419,30    
402.02 PIE liquidat  exercicis. anteriors       23.400,73            7.681,00          10.941,08    
402.03 Subvencions específiques -menys concerts-       13.995,03          14.674,43          56.090,13    
402.03 Subvencions específiques -concerts- (1)    
402.08 Costos serveis assumits            227,88               213,06            8.905,01    
402.13 Transferència per insuficiència dels serveis    
402.16 Fons de suficiència    
702.01 FCI    
 Total     601.523,20        607.621,69        696.019,18    
 Variacions interanuals 8,70% 1,01% 14,55% 

 
(1) Del 1993 en endavant aquest concepte quedarà incorporat en la PIE 
 

1997-2001      
Partides               1.997                1.998                1.999                2.000               2.001   
100.01 Impost de Successions i donacions       38.059,48          34.616,19          45.029,80          50.304,62         52.984,86    
111.01 Impost de Patrimoni       30.601,42          33.017,42          37.517,75          43.514,00         40.921,71    
112.01 IRPF (tribut cedit)     179.330,00        192.975,60        204.547,70        210.907,84       226.565,52    
200.01 Impost de Transmissions Patrimonials       83.704,32        109.807,66        126.423,10        145.206,32       148.702,07    
200.02 Actes Jurídics Documentats       56.470,99          58.659,97          65.421,14          68.611,38         67.423,16    
210.10 35% IVA      
220.10 Impost sobre Consums específics      
290.01 Impost de Luxe -             4,27    -             3,13    -             6,12                   1,70    -             1,04    
321.01 Taxes del Joc       37.075,26          33.246,62          36.083,58          47.180,75         49.488,19    
402.01 Participació en els ingressos del Estat     307.729,12        335.784,50        347.570,66        381.326,93       396.686,76    
402.02 PIE liquidat exercicis anteriors      
402.03 Subvencions específiques -menys concerts-       15.873,71            4.088,45            4.766,73            4.264,71           6.643,93    
402.03 Subvencions específiques -concerts- (3)      
402.08 Costos serveis assumits             749,37            1.420,73            7.261,78           1.067,03    
402.13 Transferència per insuficiència dels serveis       42.702,56                207,20               209,71              212,27    
402.16 Fons de suficiència      
702.01 FCI      
 Total     791.542,59        802.942,65        868.982,27        958.789,74       990.694,46    
 Variacions interanuals 13,72% 1,44% 8,22% 10,33% 3,33% 
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2002-2006  
Partides   2002 (1)i(2)  
100.01 Impost de Successions i donacions       56.053,11    
111.01 Impost de Patrimoni       40.959,08    
112.01 IRPF (tribut cedit)     493.171,60    
200.01 Impost de Transmissions Patrimonials     176.760,83    
200.02 Actes Jurídics Documentats     107.610,15    
210.10 35% IVA  (3)     420.299,19    
220.10 Impost sobre Consums específics     274.719,92    
290.01 Impost de Luxe -             0,05    
321.01 Taxes del Joc       52.047,04    
402.01 Participació en els ingressos del Estat  
402.02 PIE liquidat  exercicis anteriors       14.663,76    
402.03 Subvencions específiques -menys concerts-         8.447,25    
402.03 Subvencions específiques -concerts-  
402.08 Costos serveis assumits         2.508,10    
402.13 Transferència per insuficiència dels serveis            214,80    
402.16 Fons de suficiència     321.587,87    
702.01 FCI  
 Total    1.969.042,7    
 Variacions interanuals 98,75% 

 
(1) Inclou les Transferències del INSALUD + IMSERSO (art.42) 780.619,47   MPTA 
(2) Inclou les Transferències del INSALUD + IMSERSO (art.72)  + 5.489,73   MPTA 

     Total Transferències 786.109,20   MPTA 
(3) Apareix el 35% d’IVA com a mecanisme de  finançament de les CA i desapareix el concepte de la PIE 
 
Font: Departament d’Economia i Finances. Liquidacions intervingudes aprovades Parlament. Elaboració pròpia 
  
 
Com es pot veure, aquest model iniciat el 1987, va tendint progressivament al model financer 

que s’aplicarà en el nou Estatut de Catalunya2, ampliant alguns trams. Efectivament, tal com es 

pot veure en els quadres, els ingressos de la Generalitat procedeixen -cada cop més- de la 

participació en una àmplia cistella d’impostos tendint a l’autonomia financera. La Generalitat 

participa en onze dels tretze impostos que es recapten a Catalunya. Els ingressos de la 

Generalitat depenen cada cop més dels impostos que es paguen a Catalunya i molt menys de 

les transferències de l‘Estat. 

 
Per veure un bon resum-esquema del sistema financer autonòmic espanyol en els diferents 

moments i períodes, suggerim la consulta de la comunicació presentada per Emilia Giron 

Reguera de la Universitat de Cadis sobre “Los Modelos de Financiación Autonómica” en el 1er 

Congrés de Ciència Regional d’Andalusia: Andalucía en el umbral del siglo XXI. 

 
5.3.2. Origen Estatal dels Fons d’Ensenyament i Aplicació a Catalunya 
 

La pregunta que cal respondre és quina quantitat dels recursos provinents de l’estat s’hauria 

d’assignar a Ensenyament, i si aquesta part que correspondria a Ensenyament s’ha aplicat en 

la seva totalitat. 

 

                                                
2 Refrentat el 18 de Juny de 2006. 
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És després de 1987 que els fons de l’estat per al finançament de l’educació passen a ser 

comuns, és a dir incondicionats; per tant caldrà fer una estimació del finançament estatal per a 

l’ensenyament a Catalunya de la dècada dels 90. 

 
El finançament estatal de l’ensenyament s’ha de calcular a través d’una estimació, donat que 

és de caràcter incondicionat o no finalista, i per tant no se separen les matèries finançades 

llevat de la sanitat.  

 

En aquest sentit, s’ha elaborat una estimació dels recursos rebuts provinents de l’estat per part 

de la Generalitat per al finançament de l’Ensenyament per al període 1990-1999. Correspon a 

una part del primer quinquenni (1987-1991), al segon quinquenni (1992-1996) del finançament 

definitiu de les CCAA (acord de finançament de gener de 1992) i a una part del tercer 

quinquenni (1997-2001). 

 
A partir del volum de recursos assignat a Catalunya en l’acord de finançament (1987-1991), 

s’ha estimat la part que correspon a competències educatives, en funció dels càlculs presentats 

per la DG de Coordinació amb les Hisendes Territorials sobre la despesa assumida per 

Catalunya desglossada en competències comunes i competències en Ensenyament. Segons 

aquestes dades, la despesa incondicionada assumida per la Generalitat de Catalunya es 

distribueix el 1990 en un 70,6% en Ensenyament i un 29,4% en competències comunes. Així, 

del total de despesa incondicionada assignada per part de l’estat a Generalitat de Catalunya 

(1990), s’estima que un 70,6% correspon al finançament de l’Ensenyament. En el quadre 

següent es pot observar aquest càlcul, que pren com a base els imports de l’acord de 

finançament amb l’estat per a l’any 1990. 

 
      Milions de Pessetes 
Import Total 1990 393.506 
% Imputació ensenyament 70.6% 
Estimació finançament ensenyament 277.8153 
 
 
Cal tenir present que aquest import corresponent a Ensenyament inclou les universitats4.  

 

Per obtenir l’estimació del finançament provinent de l’estat per a l’ensenyament no universitari, 

s’ha avaluat el cost de les universitats (1990) transferit a la Generalitat (31.825,24 MPTA), i per 

diferència s’ha obtingut el finançament de l’ensenyament no universitari. El finançament de 

l’ensenyament no universitari provinent de l’estat espanyol és de 245.990 milions de pessetes 

corresponents a l’any 1990. 

 

                                                
3 Conciliació amb els imports del quadre de finançament  comparatiu amb altres CCAA proporcionat per la CTEG 
234.386,9 MPTA + 43.485,4 MPTA (concerts) = 277.872,3 MPTA -57 MPTA és una diferència assumible-. 
4 No inclou els fons de formació ocupacional. Fons socials europeus. 
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Aquesta estimació l’hem realitzat també a partir de les dades provinents de la CTEG5 prenent 

com a base l’any 1990. La xifra total corresponent a la transferència comuna va ser de 

331.930,6 MPTA i que corresponia a la Despesa Equivalent de l’Estat; per altra banda l’import 

de 43.485,4 MPTA corresponent a la transferència finalista6 de concerts educatius de 1990 

rebuda per la Generalitat.  

 

El 70,6 % dels imports indiferenciats rebuts correspon a ensenyament7. D’aquest import 

(331.930,6 MPTA) el 70,6% és de 234.386,9 MPTA. Si es resta l’import d’universitats 

(31.825,24 MPTA), resulta que la Despesa Equivalent de l’Estat pel concepte d’ensenyament 

no universitari  per a 1990 seria de 202.561,7 MPTA + 43.485,4 (concerts8) = 246.047 MPTA. 

Comprovats els dos càlculs entre les dues opcions d’estimació, la diferència es de 57 milions 

de pessetes (246.047 MPTA – 245.990 MPTA) que és totalment assumible, i es pot atribuir a 

l’acotació de decimals en el percentatge d’estimació del finançament rebut per part de l’estat, 

que correspon a competències educatives i que va realitzar la DG de Coordinació amb les 

Hisendes Territorials (70,6%). Per fer les projeccions posteriors, la xifra base serà de 246.047 

MPTA i només s’utilitzarà l’índex d’actualització corresponent a cada any. Per tant, no es 

tindran en compte ni les millores de finançament ni les noves transferències de l’Estat a la 

Generalitat.  

 

En referència a l’aplicació dels fons que pertanyen a la Generalitat, i en concret els 

pressupostos liquidats d’Ensenyament, s’ha de tenir en compte que els pressupostos liquidats 

d’Ensenyament sí incorporen la despesa corresponent als diferents conceptes de noves 

transferències quan es produeixen9. Per tant, l’estimació de l’excedent de finançament rebut i 

no aplicat a ensenyament seria superior en la quantitat corresponent a les noves transferències 

que s’haurien d’actualitzar cada any10. És a dir, en els pressupostos liquidats apareix la nova 

despesa que sí s’ha comptabilitzat, però en el finançament rebut s’ha agafat com a base 1990, 

sense incorporar cap millora de finançament -ni del sistema de finançament ni dels nous 

traspassos-. S’obvien els nous traspassos per simplificació de càlculs. A més, així el 

finançament de referència encara és el cas menys favorable. Altres investigacions podrien 

ajustar a l’alça aquest gap, d’acord amb l’apartat 2.2.2.3 d’aquesta tesi, en la qual està 

quantificat i es pot -de manera immediata- procedir a l’ajustament del gap. 

 
Per tal d’avaluar els resultats d’aquesta estimació i poder-ne extreure conclusions, cal tenir 

presents els aspectes següents:  

 

                                                
5 CTEG: Comissió transferències Estat – Generalitat. 
6 S’incorporarà en el segon quinqueni de finançament 92-96 al finançament indiferenciat. 
7 Informació provinent d’Economia i Finances. 
8 Transferència rebuda el 1990. Font. DOGC 2214/96 de 15 Juny  i Consell de política fiscal i financera 23  febrer 1990. 
9 Vid. detall en l’apartat 2.2.2.3.  
10 per les transferències posteriors a concerts educatius. Els concerts educatius sí que estan incorporats en els càlculs. 
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• És una estimació bastant exacta, i, per tant, reflecteix el càlcul del finançament de 

l’ensenyament no universitari: la distribució de l’origen del finançament estatal és la 

despesa assumida proporcionada per la DG de Coordinació amb les Hisendes 

territorials (1990), és a dir, es pren com a bo que el 70,6% del total del finançament 

d’aquell any corresponia a l’Ensenyament i el cost dels ensenyaments universitaris 

transferit a la Generalitat (31.825,24 MPTA); 

 
• No contempla els increments de recursos pels tributs cedits i per la participació en 

l’IRPF, a partir del 1994. És a dir, només comprèn el que s’anomena finançament 

normatiu (LOFCA 92-96). Tampoc es tenen en compte totes les millores 

obtingudes posteriorment11. D’aquestes millores del finançament autonòmic, no es 

tenen en compte en el quadre per a incrementar les aportacions destinades a 

ensenyament no universitari.  

 
Per altre costat el total de drets liquidats (1990) per la Generalitat -inclosa la transferència 

finalista dels concerts- és de 447.032,8 MPTA (comptes intervinguts). Per tant, entre els 

393.506 MPTA provinents del finançament de l’estat i els 447.033 MPTA de drets liquidats, hi 

ha un tram addicional de 53.527 MPTA. Hem obviat també aquest fons en el càlcul, perquè els 

fons no són d’origen estatal. 

 
Per elaborar la projecció s’ha partit del pitjor dels supòsits i, en el pitjor dels supòsits, es 

demostra que una part important dels recursos que nominalment s’havien vingut aplicant a 

l’ensenyament no universitari, no s’aplicaven. 

 
La Generalitat va destinar el 1990 a ensenyament no universitari la quantitat de 199.086,3 

MPTA -despesa liquidada segons els comptes intervinguts-. 

 
Per a obtenir els imports rebuts durant el període 90-99, cal actualitzar els 246.047 MPTA -

ensenyament no universitari (1990)- amb l’índex que determina el finançament via participació 

en els ingressos de l’Estat (PIE). Aquest índex ha estat la despesa equivalent de l’estat (DEE) 

per als anys 1991 a 1993 i del 1997 al 1999; el PIB nominal ha estat l’índex per als anys 1994 a 

1996. Cal tenir present que les regles del finançament determinen que quan el PIB és superior 

a la DEE, s’aplica el PIB. La LOFCA preveia en el període 92-96 aquest sistema d’actualització, 

i que s’ha fet servir per a tot el càlcul de la taula. 

 

Mètode per a calcular el finançament per participació en ingressos (Fi) entre 1992 i 1996 

Segons l’Acord sobre el Sistema de Finançament Autonòmic en el període 1992-1996 (Madrid, 

20 de gener de 1992), l’increment màxim que pot experimentar el finançament per percentatge 

                                                
11 Els increments de drets reals liquidats respecte 1996, van ser 95.523 MPTA (1997); 106.923 MPTA (1998); 172.963 
MPTA (1999); 262.770 MPTA (2000); 294.675 MPTA (2001) i el 2002 no es considera ja que incorpora la transferència 
de Sanitat (786.109 MPTA) i seria 1.273.023 MPTA (2002). Sense sanitat seria 486.914 MPTA (2002). 
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de participació en ingressos cada any del quinquenni estarà limitat pel creixement nominal del 

PIB. 

Per tant, per a cadascun dels cinc anys per als quals s’estableix el mètode (i=0 correspon a 

1990; i=1 correspon a 1992... i=5 correspon a 1996) hi ha tres possibilitats de càlcul, en funció 

del PIB: 

QUADRE 120: Mètode Càlcul participació de les CCAA en els Ingressos de l’Estat  

Càlcul Opció Condicions 

      PIB i  ITAEi 
Fi = PPIo x ITAEi (Si ---------- > ---------- ) 

      PIBo  ITAEo 

 
     PIB i  GEi  PIBi  ITAEi 
 x ITAEo x ----------   (Si ---------- < ---------- < ---------- ) 
     PIBo  GEo  PIBo  ITAEo 

 
      GEi  GEi  PIBi 
 x ITAEo x ---------- (Si ---------- > ---------- ) 
      GEo  GEo  PIBo 

Elaboració pròpia 

On: 

Fi Finançament per participació en els ingressos corresponent a Catalunya l’any i 

PPIo Percentatge de Participació en els Igressos (PPI) corresponent a Catalunya en el 
 quinquenni 1992-1996 

ITAEi Ingressos Tributaris Ajustats Estructuralment (ITAE) l’any i 

PIBi Producte Interior Brut (PIB) de l’any i 

GEi Despesa equivalent de l’Estat (GE) l’any i 

 
Per exemple, per al període de finançament corresponent al quinquenni 1992-1996 el 

finançament estatal d’Ensenyament per als anys 1992 i 1993 ha tingut un increment equivalent 

al de la despesa equivalent de l’estat (DEE), i per als anys 1994, 1995 i 1996 un augment igual 

al PIB nominal. Tal com es pot observar en els quadres, la xifra total corresponent a l’any 1994 

(129,20) és inferior al del 1993 (129,69), fet que no es deu al canvi del PIB per la DEE12, sinó 

perquè la DEE s’ha reduït, i s’ha situat en un índex de creixement menor que el PIB, i s’ha 

substituït la DEE pel PIB. 

                                                
12 DEE: Despesa Equivalent de l’Estat. 
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QUADRE 121: Evolució paràmetres per al càlcul dels increments de finançament  

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ITAE 100,00 109,49 121,10 119,80 130,10 140,60 146,95 
PIB 100,00 109,58 118.70 122,50 129,20 140,01 146.97 
DEE 100,00 113,61 119,60 129,69 125,80 130,30 145,78 
Finançament 100,00 113,61 119,60 129,69 129,20 140,01 146,97 
Les dades del quadre són taxes interanuals, calculades a partir de la taxa acumulada aplicada. 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament Economia i Finances.1990-1996.  
 
 
S’utilitza com a any base 1990 perquè: 

• és l’any base per al càlcul de la PIE per al període de finançament 1992-1996,   

• és l’any de promulgació de la LOGSE, 

• per a 1990 es té establert d’una manera certa els imports del finançament estatal 

per a la Generalitat corresponents a l’Ensenyament, 

• es mira el cas menys favorable per a la Generalitat del finançament estatal de 

l’educació, i si amb aquesta estimació es demostra que els recursos provinents del 

finançament estatal corresponents a Ensenyament no s’aplicaven en la seva 

totalitat a aquesta finalitat, quedaria demostrada per a qualsevol situació de millora 

-ja es tracti d’una millora genèrica de tot el finançament rebut, ja es tracti d’una 

millora específica com a conseqüència de nous traspassos de competències 

educatives, amb la corresponent dotació econòmica-. I més tenint en compte –en el 

cas de traspassos de competències- que, com a despesa, estan incorporades en el 

pressupost liquidat, i en canvi no s’han incorporat les millores en els imports 

provinents dels traspassos ja que la base de 1990 es manté fixa com a referent per 

a tota la dècada; i per tant, el diferencial que presenta el quadre encara seria més 

elevat. 

 
QUADRE 122: ESTIMACIÓ de l’ORIGEN i APLICACIÓ de FONS per a l’ENSENYAMENT no 
Universitari (90-99) –MPTA. pessetes corrents- 
 
Any PIE -Índex 

actualització 
Import ESTAT 
Equivalent SE 

Pressup.Liquidat 
GENERALITAT  

Excedent no aplicat 

1990 1,0000 246.047 199.086 46.961 
1991 1.1361 279.534 231.693 47.841 
1992 1,1960 294.265 249.046 45.219 
1993 1,2969 319.101 287.342 31.759 
1994 1,2920 317.903 279.063 38.840 
1995 1,4001 344.480 287.878 56.602 
1996 1,4697 361.620 307.858 53.762 
1997 1,5672 385.611 335.663 49.948 
1998 1,6487 405.663 349.630 56.033 
1999 1,7509 430.814 378.124 52.690 
(En cursiva pressupost liquidat 1990 a 1992 perquè és una extracció del total del Departament d’Ensenyament, que fins 
a 1992 inclou Universitats i Recerca. A partir de 1997 no es liquiden tots els imports dins el pressupost d’Ensenyament; 
les xifres del quadre en cursiva es refereixen a les obligacions liquidades del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat i no inclouen els imports executats d’obres i equipaments d’ensenyament per l’empresa pública GISA, ja 
que el nou mecanisme de finançament utilitzat difereix les obligacions.)  
Elaboració pròpia a partir de dades del Dep. Economia i Finances -Generalitat de Catalunya- i de la Intervenció General 
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D’aquestes xifres es poden extreure algunes conclusions: 
 

1. Dels fons de finançament estatal corresponents a l’ensenyament no universitari a 

Catalunya, la Generalitat no aplicava la totalitat de l’import a aquesta finalitat. Per 

exemple, a l’any 1990 dels 246.047 MPTA estimats es van gastar 199.086,3 MPTA: és 

a dir, 46.960,7 MPTA no es van aplicar a finançar l’ensenyament no universitari.  

2. Dels drets liquidats per la Generalitat no provinents del finançament estatal durant els 

anys corresponents a la dècada dels 90, no es va destinar res al finançament de 

l’educació. Per exemple dels 53.527 MPTA de 1990, no es va aplicar res addicional. 

 

Algunes observacions referents a les xifres són que de 1990 a 1992 l’ensenyament universitari i 

el no universitari estaven inclosos en el mateix Departament. Per tant, els imports assignats a 

Ensenyament no universitari són una estimació bastant aproximada. Aquest problema no es 

presenta ja a partir del pressupost executat de 1993. 

 

A partir de 1997, per finançar les infraestructures educatives, comença a funcionar un 

mecanisme de finançament diferent: l’empresa pública GISA es fa càrrec de les obres dels 

centres no universitaris. Fins aleshores, GISA gestionava les grans obres públiques. Aquest 

mecanisme d’endeutament de fons públics per part d’una Societat Anònima tenia en aquell 

moment l’avantatge que aquest endeutament no es comptabilitza com endeutament autonòmic, 

a efectes de no sobrepassar els límits permesos per la llei. 

Si es té en compte aquest factor, s’estima que l’any 1997 es van finançar per aquest mitjà uns 

14.500 MPTA13, l’any 1998 es van finançar uns 18.400 MPTA i l’any 1999 uns 21.500 MPTA, la 

qual cosa deixaria el finançament provinent de l’estat no aplicat a ensenyament no universitari 

en uns 35.500 MPTA al 1997, 37.600 MPTA el 1998 i uns 31.000 MPTA el 1999. 

 

Tal com ja s’ha dit, aquest exercici de projecció del finançament autonòmic de l’ensenyament 

no universitari es fa d’acord amb el pitjor dels escenaris del finançament de la Generalitat de 

Catalunya, és a dir 1990, i es finança només amb una part del finançament de l’estat que 

s’estima que rebia per aquest concepte. 

 

Si es tingués en compte el creixement de recursos financers provinents de l’estat que 

experimenta Catalunya, aquest excedent no aplicat a l’ensenyament, tal com ja s’ha dit,  seria 

molt superior. 

 
Com a conclusió rellevant, la Generalitat de Catalunya no aplicava tots els recursos de què 

disposava a l’ensenyament no universitari, i concretament, l’excedent de fons provinents de 

                                                
13 Prenc la xifra del cost d’obra o equipament entregat, per seguir el mateix criteri que seguia abans de 1997. GISA 
liquidava al Parlament de Catalunya les obligacions pressupostàries corresponents a l’any, i la part diferida es liquidava 
l’any que es feia efectiva l’obligació, dins el PEF (Pla Econòmic Financer). 
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l’estat per aquest concepte va finançar altres despeses diferents de les que anava 

originàriament destinada segons el percentatge estipulat. 

 

Si la qüestió que es planteja -d’acord amb el que preveu el sistema de finançament estatal- és 

si els fons que rebia per part de l’Estat la Generalitat de Catalunya eren suficients per finançar 

l’ensenyament no universitari i en concret per aplicar la LOGSE, hem de contestar que sí, atès 

que no aplicava molts dels recursos de què disposava per a aquest concepte. 

 

Per ser equànimes, caldria fer la mateixa projecció dels imports de 1990 per als ensenyaments 

universitaris i veure el diferencial. Prenent, per exemple, l’any 1996: 

 
QUADRE 123: Evolució magnituds Universitats anys 1990 i 1996 
 
Any PIE -Índex 

actualització 
Import ESTAT 
Equivalent  

Pressup.Liquidat 
GENERALITAT 

Diferencial aplicat a 
Universitats 

1990 1,0000 31.825 39.947 -   8.122 
1996 1,4697 47.092 72.695 - 26.603 
Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances 
 

Aquesta estimació reflecteix que es van aplicar a la despesa universitària recursos addicionals 

provinents originàriament de l’ensenyament no universitari i, per tant, que es van prioritzar les 

universitats dins l’Ensenyament i que part de l’excedent no aplicat a ensenyament no 

universitari 46.961 MPTA (1990) i 53.762 MPTA (1996) es va seguir aplicant -en part- a 

ensenyament, però universitari -8.122 MPTA (1990) i -26.603 MPTA (1996). Es pot afirmar, per 

tant, que els ensenyaments universitaris es prioritzen respecte als no universitaris, o bé també 

es pot afirmar que els fons destinats a educació es van seguir aplicant -en part- a educació, i 

que, en termes relatius, els ensenyaments universitaris són prioritzats pel govern de la 

Generalitat en front de l’aplicació de recursos addicionals a la implantació de la LOGSE.14 

 

QUADRE 124: Evolució magnituds d’Ensenyaments 1990 i 199615 (Mpta) 
 
Any PIE -Índex 

Actualització 
Import ESTAT 
Equivalent  

Pressupost Liquidat 
GENERALITAT 

Excedent no aplicat 
Ensenyament 

1990 1,0000 277.872 239.033 38.839 
1996 1,4697 326.626 304.388 22.238 
Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances 
 

L’escola d’adults, que és l’últim concepte que es podria tenir en compte com a receptor 

addicional de fons provinents d’ensenyament no universitari, només representava una despesa 

liquidada de 1.978 MPTA (1990). Aquest import es manté bastant estancat durant la dècada 

dels 90 i per tant, l’impacte respecte l’estimació és menyspreable. Per exemple, 2.295 MPTA és 

la despesa liquidada per aquest concepte el 1996 i l’actualització de l’import base 1990 seria de 

2.907 MPTA (1996), per tant, en termes relatius perdria pes. 

                                                
14 S’ha de tenir en compte també que, a principis d’aqueta dècada, es creen les noves universitats. Es passa de 4 
universitats a 11. Aquest aspecte només queda apuntat, i no s’hi aprofundeix en aquesta tesi. 
15En la xifra de pressupost liquidar de la Generalitat s’inclou l’import dels ensenyaments No universitaris i  Universitaris. 
Els imports liquidats referits a l’Escola d’Adults es tracten en el paràgraf següent.  
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Una altra qüestió seria plantejar si el finançament de la Generalitat de Catalunya era l’adequat i 

per tant s’havien d’aplicar recursos originàriament destinats a l’ensenyament per consolidar 

l’autonomia i el fet diferencial. Aquesta qüestió queda fora de l’abast d’aquesta tesi. També hi 

hauria la possibilitat que aquests imports destinats a Ensenyament estiguessin sobrevalorats 

per tal de finançar altres conceptes de despesa de la Generalitat per no entrar en confrontació 

amb el finançament de les altres CCAA. Deixo la qüestió oberta en aquest punt, sintetitzant un 

quadre comparatiu entre CCAA de l’any 1990 elaborat per la CTEG. 

 
QUADRE 125: Transferències comunes corresponents a la DEE base 1990 
 

Milers PTA. 1990
Competències Competències Transferencies

comunes % Ensenyament % Comunes TOTAL % 
CATALUNYA 97.543.742,4 29,4 234.386.893,1 70,6 331.930.635,5 100,0 
GALÍCIA 61.896.879,5 33,7 121.849.111,7 66,3 183.745.991,2 100,0 
ANDALUCIA 147.938.536,4 33,1 299.157.520,2 66,9 447.096.056,6 100,0 
VALÈNCIA 61.887.471,8 29,9 145.036.228,6 70,1 206.923.700,4 100,0 
CANÀRIES 27.202.281,6 25,3 80.495.553,1 74,7 107.697.834,7 100,0 
TOTAL 396.468.911,7 31,0 880.925.306,7 69,0 1.277.394.218,4 100,0 
Font: CTEG.No inclou transferències finalistes del estat. A Catalunya, entre d'altres, concerts (43.485,4 MPTA)
Ponderació de la despesa total asumida per les CCAA de l'Art. 151 de la Constitució  
 

Es podria plantejar la qüestió de si, en un sistema de finançament finalista -que de fet és 

l’argument que fem per establir la comparació-, si el SE està en contracció -disminueix-, com és 

el cas de l’alumnat, també disminuiria el finançament final, i, per tant, aquest argument que 

s’acaba de donar no és vàlid. Referent això, s’ha de dir que, si bé l’alumnat disminueix, el 

professorat -que és el principal component del cost de l’ensenyament del sistema públic- no 

disminueix, sinó que s’incrementa. 

 
Docents Públic Catalunya 
 

1987               38.126    
1990               40.634    
1996               45.406    

 

Detallem l’evolució del Professorat públic per tal de reforçar l’argument principal d’aquesta tesi: 

els recursos disponibles per finançar el SE no universitari eren suficients. Queda validat 

l’argument, perquè: 

1. Tot i l’increment del professorat que es va produir, no s’aplicaven tots els fons 

disponibles 

2. Si l’argument principal de la demanda de fons addicionals per a l’ensenyament s’ha 

construït sobre el mal finançament per a Catalunya, i donat que tots els nous 

finançaments han superat aquest finançament del SE que hem utilitzat com a base,  
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Es pot concloure que, per al SE, i només en aquests termes i en aquest aspecte, el 

finançament era més que suficient, i per tant, si a Catalunya hi ha hagut dificultats en la 

implantació de la LOGSE, no ha estat per aquest motiu.  

 

Es podria redimensionar el problema, argumentant que el diferencial no era de 50.000 MPTA 

excedentaris, sinó que l’excedent era de 50.000 MPTA més el sou equivalent al creixement de 

docents del SE. 

 

Efectivament, la comparativa es fa amb els pressupostos de despesa liquidats cada any, i 

aquestes liquidacions incorporen el creixement de plantilla. Aquest creixement de plantilla, que 

està incorporat a la despesa liquidada, té la mateixa problemàtica que les noves transferències 

per el SE Català: es comptabilitza la despesa, però referent a l’ingrés, la base segueix sent 

1990 i la seva actualització s’ha fet d’acord amb les normes d’actualització, menys favorables 

que les noves normatives de finançament per a Catalunya. 

 

QUADRE 126: Variació dotacions de personal docent Pública respecte el total 

Infantil i Primària   

Periode Docents Total  % Públic Docents Pública 
86-87               42.667    55,7             23.766    
87-88               42.540    57,6             24.503    

1987                24.257    
89-90               42.558    57,9             24.641    
90-91               42.578    57,6             24.525    

1990                24.564    
95-96               45.542    56,5             25.731    
96-97               43.532    55,8             24.291    

1996                 24.771    
 
Secundària    

Periode Docents Total  % Públic Docents Pública 
86-87               22.395    60,2             13.482    
87-88               23.054    61             14.063    

1987                13.869    
89-90               24.655    62,7             15.459    
90-91               25.667    63,8             16.376    

1990                16.070    
95-96               28.442    66             18.772    
96-97               34.070    63,3             21.566    

1996                 20.635    
Elaboració pròpia a partir d’estadístiques oficials de la Generalitat 
 
El número de mestres creix poc (+ 207) en comparació amb el professorat que creix molt més 

(+4.565). El creixement total de docents és de (+ 4.772); per tant, en termes monetaris 

s’incrementaria el gap en més de 15.000 MPTA. Ho deixem apuntat, però no hem corregit el 

càlcul, ja que considerem suficientment demostrat que els fons disponibles pel SE eren més 

que suficients des del punt de vista de les actuacions realitzades i de les necessitats de la llei. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. ANÀLISI DE LA DESPESA 
REALITZADA PER LA 

GENERALITAT EN EL SISTEMA 
EDUCATIU 

ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI  
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5.4.  Evolució i aplicació de l’increment de despesa educativa a Catalunya 
 

Un cop analitzat el SE Català en quant alguns dels components que originen la despesa 

educativa, un cop analitzats diferents punts de vista coincidents en demanar més recursos pel 

SE, i un cop determinat que aquests recursos rebuts per la Generalitat en relació a la despesa 

real eren superiors, ara passem a analitzar breument l’evolució de la despesa durant aquest 

període.  

Efectivament, l’anàlisi del SE, juntament amb el finançament rebut per la Generalitat, ens dóna 

la profunditat necessària i suficient per abordar la major part de les conclusions de la tesi. De 

tota manera, pensem que veure aquesta evolució de la despesa -en aquest capítol- i fer la 

comparació amb les altres CCAA corroborarà el vist fins ara. Fer la comparació monetària -

perquè, tal com s’ha dit, la despesa és derivada del SE- facilitarà també arribar a les 

conclusions finals. 

 
El percentatge de creixement dels recursos rebuts pel finançament de la Generalitat de 

Catalunya -pessetes corrents- en la dècada dels noranta, prenent com a Base 1990, és del 

94,39%. El creixement de la despesa liquidada d’Ensenyament en pessetes corrents la dècada 

dels noranta és del 58,19 %1; la inflació general acumulada a Catalunya en aquest mateix 

període és del 45,80 %2.  Per tant, en termes reals la despesa del SE de Catalunya creix en 

aquesta dècada un 12,39 %, mentre que el creixement de finançament en termes reals a 

Catalunya pel mateix període es del 48,59 %. (La participació en els ingressos de l’estat 

projectada prenent com a base 1990 creix un 75,01% nominal -un 29,20% en termes reals-). 

 

Si bé la despesa en ensenyament creix en termes reals un 12,39%, el finançament de la 

Generalitat creix en termes reals un 48,59%, i la PIE -tal com hem fet en el Capítol anterior, que 

quan es parla de PIE s’aplica el criteri de finançament del quinquenni 92-96 amb any base 

1990- un 29,20%. Per tant, l’ensenyament creix per sota del finançament rebut des de 

qualsevol punt de vista, i, a més, en el punt de partida 1990, tampoc s’aplicava tot el que es 

rebia per aquest concepte, d’acord amb el que s’ha dit fins ara. De tota manera el SE creix per 

damunt de l’IPC. Per tant, té un creixement real del 12,39% -com ja s’ha dit-, un 1% de mitjana 

cada any estudiat. 

 

Per tant, la despesa aplicada a l’educació creix per sota del que ho fa la PIE (base 1990), i molt 

per sota del que ho fa el finançament rebut per la Generalitat amb els nous models de 

finançament que es van anar introduint. 

 
En l’anàlisi següent ens centrarem bàsicament en la tercera part de la hipòtesi referida a 

aprofundir en termes monetaris en les prioritats del Govern Autonòmic de la Generalitat, i si es 

                                                
1 (1990) despesa liquidada 239.033,5  MPTA  (1999) 378.123,7 MPTA Increment del període 58,19%. 
2 Cfr. www.ine.es IPC -sèries històriques-.  

http://www.ine.es
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van prioritzar els seus objectius o els de la LOGSE. Es procedirà a comparar l’actuació del 

Departament d’Ensenyament amb l’actuació d’altres CCAA. 

 
L’anàlisi es farà agrupant les partides del pressupost i esbrinant quines són les que 

experimenten un creixement més gran. Aquest agrupament de partides es fa en funció de a 

quina variable del SE afecta: Professorat, Centres, Unitats o Alumnat. 

 
Personal i Formació de professorat; 
Despeses de funcionament (afecta a Centres i Unitats),  
Serveis escolars (afecta a Alumnat),  
Concerts i Convenis corporacions locals (afecta a Unitats),  
Obres i equipaments escolars (afecta a Centres) 

 

 

La variació de despesa de les partides agrupades quedarà interpretada a partir de les variables 

no monetàries que afecten la variació de les partides. (Podria haver passat que s’incrementés 

el benestar del professorat incrementant les retribucions econòmiques o disminuint les 

obligacions horàries, però que això no hagués repercutit directament en la millora del sistema 

educatiu previst en la reforma.) Al final es podrà concloure quines d’aquestes variacions són 

fruit de les actuacions econòmiques derivades de l’aplicació de la llei, enunciades a l’apartat 

que tracta dels objectes d’anàlisi, i quines no. Hi ha un espai difús, que s’ha de delimitar, entre 

actuacions derivades de la llei i les que no ho són, encara que aquesta qüestió no és 

fonamental. Finalment, quedarà determinat si hi ha hagut despesa addicional, si aquesta 

correspon a l’aplicació de la LOGSE o si aquesta despesa addicional correspon a altres 

actuacions. El cert és que l’any 2002 la LOGSE estava totalment implantada a tota Espanya, i 

per tant, algú havia corregut amb la despesa. No tindria sentit que una llei estigui totalment 

implantada i concloure que no s’han aportat recursos addicionals, si és que es necessitaven. Si 

és així, s’hauria de veure si realment estava implantada totalment, i els recursos aplicats van 

ser suficients per concloure-la amb èxit. Caldrà veure si la nova llei de qualitat LOCE i la 

següent -LOE-, venien a ser una fugida endavant pel que fa al fracàs de la LOGSE. Tots 

aquests darrers aspectes no són objecte d’aquesta tesi. Els apuntem però no els 

desenvoluparem. A la tesi s’ha considerat com a moment en què la llei estava totalment 

implantada per a un determinat nivell el curs acadèmic en que el nivell corresponent entra en 

funcionament per primer any.   

 

L’estudi de CCOO sobre les necessitats de finançament de la LOGSE en l’últim tram 

d’implantació, recull l’afirmació de què: 

 
“[…] las potencialidades de cambio de la Ley General de Educación3 se agotaron al no 
contemplarse los recursos económicos necesarios para garantizar su plena y satisfactoria 
aplicación.”4 
 

                                                
3 LGE de 1970. 
4 F. Lezcano López. Secretario General de la FE de CCOO. Libro Blanco de la Educación. 1998. 
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QUADRE 127:  Detall pressupostos liquidats 1995 a 19985 (Ptas.) 
 

Pressupostos Liquidats

1995 1996 1997 1998

CENTRES PÚBLICS   (c) = (a+b) 202.780.084.281 215.270.385.409 229.853.806.306 242.687.529.736
DESPESA CORRENT  (a) 189.545.085.650 202.858.310.217 219.109.217.220 234.110.224.149

Retribucions professorat (a-1) 173.246.487.629 185.876.407.626 196.699.181.724 207.257.389.896
06.03.120.11/7 Retribucions bàsiques docent 93.032.547.549 99.355.740.981 103.900.794.096 108.498.650.154
06.03.121.11/0 Retribucions complementàries docent 72.275.337.421 77.823.675.218 82.426.648.248 88.282.741.976
06.03.122.01/8 Casa Habitatge 107.644.937 102.953.082 96.749.440 85.909.884
06.03.130.11/8 Retribucions bàsiques laboral fix docent 0 441.503.717 444.740.315 448.143.086
06.03.130.12/4 Retribucions complem. laboral fix docent 0 70.388.789 84.904.637 64.344.796
06.03.160.01/6 Quotes Seguretat Social 7.830.957.722 8.082.145.839 9.745.344.988 9.877.600.000

Funcionament centres (a-2) 7.743.295.179 8.436.124.041 9.661.640.142 10.003.359.445
06.04.200.01/5 Lloguer béns mobles 0 0 0 1.000
06.04.201.01/8 Lloguer béns immobles 0 0 631.861.212 1.000
06.04.210.02/2 Conservació i reparació centres 170.568.000 168.253.265 153.201.401 162.454.220
06.04.210.03/9 Pla regular manteniment IES 0 0 0 1.000
06.04.223.02/1 Transport i reparació edificis prefabricats 230.013.783 471.446.071 387.591.730 441.500.000
06.04.225.01/0 Tributs 0 391.881 6.910.186 3.200.000
06.04.226.09/4 Funcionament centres no universitaris 6.741.729.769 7.203.895.041 7.745.409.777 8.653.065.500
06.04.226.10/1 Funcionament llars d'infants 368.304.251 352.561.858 350.135.324 361.100.000
06.04.226.11/8 Funcionament centres innovació de la FP 0 0 0 1.767.725
06.04.226.20/6 Dotacions serveis de nova creació 0 0 144.453.200 131.000.000
06.04.227.01/6 Neteja i sanejament 232.679.376 239.575.925 242.077.312 249.269.000

Transport i menjador (a-3) 4.303.563.336 4.859.347.206 7.782.399.531 8.743.438.808
06.05.227.08/7 Transport escolar propi 222.178.421 269.860.918 304.325.928 254.140.969
06.05.227.09/3 Menjadors escolars 2.000.000 170.000.000 681.332.342 501.677.808
06.05.462.01/9 Consells Comarcals 3.379.653.400 3.975.101.988 6.345.447.917 7.673.726.680
06.05.481.01/8 Ajuts individuals de menjadors 699.731.515 444.384.300 440.005.700 312.000.000
06.05.481.03/0 Ajuts individuals de desplaçaments 0 0 11.287.644 1.893.351

Centres municipals (a-4) 4.251.739.506 3.686.431.344 4.965.995.823 8.106.036.000
06.04.460.01/7 Convenis corp. locals (centres docents) 3.736.919.720 3.686.431.344 4.965.995.823 7.443.012.000
06.04.460.02/3 Convenis corp. locals (llars d'infants) 514.819.786 0 0 594.682.000
06.04.460.03/0 Finançament grups secundària en CEIPS 0 0 0 68.342.000

DESPESA DE CAPITAL  (b) 13.234.998.631 12.412.075.192 10.744.589.086 8.577.305.587
06.04.611.01/1 Obres en centres docents no universitaris 11.165.278.615 10.336.243.509 9.138.831.155 4.545.722.587
06.04.611.02/8 GISA 0 0 0 900.000.000
06.04.640.01/1 Equipaments escolars 1.415.837.314 1.609.102.779 1.252.596.079 2.480.923.000
06.04.760.01/1 Convenis obres en centres docents 653.882.702 466.728.904 353.161.852 650.660.000

CENTRES CONCERTATS  (d) 64.098.040.950 65.875.352.195 79.651.773.408 85.794.500.000
06.04.480.01/9 Concerts educatius 62.190.290.950 63.423.352.195 77.069.148.408 82.600.000.000
06.04.480.02/5 Subvencions pre-escolar 1.907.750.000 2.452.000.000 2.582.625.000 3.194.500.000

TOTAL DESPESA  (e) = (c+d) 266.878.125.231 281.145.737.604 309.505.579.714 328.482.029.736

TOTAL PRESSUPOST DEPARTAMENT 287.878.342.893 307.858.267.582 335.563.298.038 350.733.191.078  
Estadística. Font. Subdirecció General de Règim econòmic. Liquidació d’Ensenyament a Economia i Finances. 
 
 
 
 

QUADRE 128: Nombre d’alumnes (0-18 anys excepte RE i EE)  a Catalunya 
 

        Font: Departament d’ensenyament. Subdirecció General d’Estudis 

                                                
5 Detall de conceptes de despesa tingudes en compte per calcular la despesa directa dels alumnes pels anys 1995 al 
1998. 

 Curs 95-96 Curs 96-97 Curs 97-98 Curs 98-99 

  (f) PÚBLICA (DEPARTAMENT I ALTRES) 653.594 636.317 613.569 597.089 

  (g) PRIVADA TOTAL 471.396 453.277 443.300 432.647 

  
  
  
  

  (h) PRIVADA CONCERTADA (2) 322.215 326.711 332.007 343.937 
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QUADRE 129: Despesa Pública Generalitat/Alumne. Centres Públics (ptas) 
 
 

Font: Dades del Departament d’Ensenyament  El càlcul per cada any està fet sobre els alumnes de l’inici de curs: per 
tant no està incorporat el factor corrector de l’alumnat 1/3; 2/3. 
 
 
QUADRE 130: Despesa Pública Generalitat/Alumne. Centres Privats i Concertats (ptas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les xifres d’alumnes concertats són una aproximació (calculades a partir del nº d’unitats concertades, que sí són reals) 
Font: Dades del Departament d’Ensenyament El càlcul per cada any està fet sobre els alumnes del inici de curs: per 
tant no està incorporat el factor corrector de l’alumnat 1/3; 2/3. 
 
Dels pressupostos liquidats de 1997, s’extreuen conceptes de despesa directa, que són els que 

s’utilitzen per fer una aproximació al cost/alumne 

 
QUADRE 131: Cost / alumne 

 Liquidat 1997  

Despesa en centres públics (A) (MPTA) 226.221,6  
retribucions de professorat 196.699,2  
funcionament centres docents 9.670,9  
menjador i transport escolar 7.909,9  
inversions en centres docents no universitaris 11.941,5  

Despesa en centres concertats (B) (MPTA) 80.961,7  
concerts educatius 78.056,1  
subvencions pre-escolar 2.905,6  

Alumnes 
en centres públics (C) 621.889  
en centres concertats (D) 341.050  

Despesa per alumne (PTA) 
en centres públics (A / C) 363.765  
en centres concertats (B / D) 237.390  

 

Font: Elaboració pròpia. Pressupost liquidat al Parlament. S’han corregit els alumnes amb el factor corrector 1/3; 2/3 

 

       1.995  1.996  1.997  1998 

            

     310.254 338.307 374.618 406.451 

    Despesa corrent  (a / f) 290.004 318.801 357.106 392.086 

    Despesa de capital  (b / f) 20.250 19.506 17.512 14.365 

  1.995  1.996  1.997  1998 

  Calculat amb els alumnes de la privada 
total (d / g) 135.975 145.331 179.679 198.301 

  Calculat amb els alumnes de la 
concertada (d / h) 198.929 201.632 239.910 249.448 
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Es pot veure que aquest càlcul no és exactament coincident amb els quadres 129 i 130. Les 

xifres, en aquest cas, provenen del pressupost liquidat intervingut, mentre que les del quadre 

anterior provenen de les informacions del departament de premsa de la Conselleria. 

 

Esforç pressupostari de Catalunya 

QUADRE 132a: Evolució del Pressupost Liquidat d’Ensenyament a Catalunya  (MPTA)  

 
 Pressupostos Variacions interanuals 

  Any Liquidats Pressupost %  % 
IPC % PIB  pm % PIB real 

  1995 287.878,3            

  1996 307.858,3  19.980,0  6,9  3,7 5,6 1,9  

  1997 335.563,3  27.705,0  9,0  2,1 6,0 3,9  

  1998 350.733,2  15.169.9  4,5  2,1 6,3 4,2  

  Total 1995-1998  62.854.90  21,8  8,10 18,42 10,32 

Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 127 
 
 
QUADRE 132b: Despesa LIQUIDADA en Ensenyament  (MPTA corrents) 
 
 

 Increment entre 1992 y 1997 Despesa liquidada 

   Absolut  % increment  1992  1997  

Andalusia 63.748,4  17,7  360.642,9  424.391,3  

Canàries 35.840,7  34,9  102.674,6  138.515,3  

Catalunya 84.850,5  34,1  248.954,1  335.563,3  

València 49.325,3  29,3  168.281,5  217.606,8  

Galícia 36.394,3  27,3  133.407,3  169.801,6  

Navarra 11.149,4  34,3  32.477,2  43.626,6  

País Basc 34.432,8  27,0  127.671,9  162.104,7  

Àrea MEC 147.929,0  20,5  721.250,0  869.179,0  

Total Nacional 469.883,6  24,5  1.920.729,8 (*)  2.390.613,4(*)  

(*) Inclou Beques de convocatòria general 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Llibre Blanc MEC (març1999) i Dep. Ensenyament 
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Segregant la despesa corrent per nivells educatius, s’ha estimat a partir de les diferents dades 

oficials del MEC i del Departament d’Ensenyament el Quadre 133. S’han inclòs també les 

quantitats que els municipis apliquen als centres de Primària. La xifra d’unitats i d’alumnes és la 

facilitada per la DGCD i que difereix molt lleugerament de les estadístiques oficials. Com es pot 

observar, es fa una distinció en el tram obligatori de Primària i ESO i també dels nivells post-

obligatoris. Queden fora els nivells d’Infantil. Es pot apreciar la dificultat metodològica referida a 

les dades i a les seves fonts i exposada reiteradament en aquesta tesi. 

 
QUADRE 133: Despesa Unitats i Alumnes en Centres Públics 1999 
 
Primària 
  U: 10.051  A: 200.772    

  Despesa  Despesa  Despesa  
  per Unitat  per Alumne  Total  

  Despesa corrent 7.856.424,3  393.306,4  78.964.920.945  
   Personal 6.788.199,2  339.829,2  68.228.189.909  
   Funcionament 197.296,1  9.877,0  1.983.023.036  
   Transport i Menjador 66.859,0  3.347,1  672.000.000  
   Centres municipals 804.070,0  40.253,2  8.081.708.000  
  Despesa total 8.421.924,3  418.306,4  83.984.220.945  

Primària (6-12-) exclòs infantil (0-6).  
  
ESO 
  U: 5.600  A: 146.538    
  Despesa  Despesa  Despesa  
  per Unitat  per Alumne  Total  
  Despesa corrent 13.041.846,3  498.398,6  73.034.339.374  
   Personal 10.517.919,0  401.945,9  58.900.346.233  
   Funcionament 918.748,8  35.110,3  5.144.993.141  

   Transport i 
Menjador 1.605.178,6  61.342,5  8.989.000.000  

   Centres municipals 0,0  0,0  0  
  Despesa total 13.607.346,3  523.398,6  76.697.789.374  

 
 
Post-obligatòria 
  U: 4.763  A: 131.588    
  Despesa  Despesa  Despesa  
  per Unitat  per Alumne  Total  
  Despesa corrent 13.237.689,5  479.155,5  63.051.114.921  
   Personal 12.267.692,8  444.045,2  58.431.020.765  
   Funcionament 969.996,7  35.110,3  4.620.094.156  

   Transport i 
Menjador 0,0  0,0  0  

   Centres municipals 0,0  0,0  0  
  Despesa total 13.803.189,5  504.155,5  66.340.814.921  

 
 
Mitjana despesa de capital per Unitat existent  

Per Unitat    Total  (Pta) 
 
  Despesa de capital 565.500,0  11.972.450.000  

 
Font: Departament d’Ensenyament. Reelaboració pròpia. 
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5.4.1. Personal i formació del professorat 
 
Prenent el curs 98-99 com any de referència1, per veure què representa la partida de personal 

docent públic dins el cost d’educació agregat per nivells, s’observa que els costos de personal 

docent per unitat en funcionament van creixent en els nivells superiors. 

 
QUADRE 134: Despeses de Personal Curs 98/99 relacionada amb les diferents Etapes 

 
  Infantil  Primària  ESO  Resta  

Matrícula   Alumnes  113.554  200.772  146.538  131.588  
    Unitats  6.108  10.047  5.591  4.763  

Despeses de   Despesa Total 29.547.949.256  68.228.189.909  58.900.346.233  58.431.020.765  
Personal (PTA)   Despesa / Alumne 260.210,6  339.829,2  401.945,9  444.045,2  

    Despesa / Unitat 4.837.581,7 6.790.901,8 10.534.850,0 12.267.692,8  
 
Font: Reelaboració a partir dades DGCD i Subdirecció General de Serveis Econòmics. 

 

La causa principal és que els docents d’Infantil i Primària (mestres) realitzaven 25 hores 

lectives setmanals, mentre que els docents de Secundària (professors) realitzaven 18 hores de 

docència setmanal. Si els mestres tinguessin la mateixa dedicació lectiva que els professors de 

l’ESO, prenent com a base els costos per unitat de mestres de Primària i fent la projecció amb 

les hores de docència setmanals dels professors de l’ESO, trobem que el cost projectat de les 

unitats de Primària representaria 9.431.808 ptas. La segona causa principal de diferència de 

cost d’una unitat de Primària en relació a una unitat d’ESO es podria trobar, òbviament, en la 

diferència d’horari lectiu: per als grups de Primària 25 hores i per als grups de Secundària 28 

hores. Si fem ara sobre el cost homogeneïtzat d’una unitat de Primària l’exercici de suposar 

que també la unitat rep les mateixes hores de classe que a l’ESO, és a dir 28 hores setmanals, 

els costos de les unitats no només s’igualen sinó que fins i tot queden una mica sobrepassats: 

10.563.625 ptas (10.534.850 ptas). 

 

Un cop arribat a aquest punt, es podria seguir ajustant fins arribar a determinar totes les causes 

de les diferències de costos entre les unitats de Primària i ESO. No ho farem. Apuntem algunes 

consideracions al respecte, que afecten també a la conciliació entre els costos d’Infantil i 

Primària i la conciliació de costos / unitat entre l’ESO i la resta d’ensenyaments post-

obligatoris2. Els docents en comissió de serveis, els mestres de reforç i mestres itinerants, 

l’existència de més cost d’hores directives en proporció a les unitats existents en els centres de 

Primària en relació als centres de Secundària per l’efecte grandària; els desdoblaments de 

classes, els sous dels diferents col·lectius de docents, les diferents antiguitats de les plantilles, 

les substitucions per baixes diferents segons els col·lectius, etc. completarien les causes 

principals de diferència de cost de personal docent d’un grup de Primària en comparació amb 

un grup de l’ESO. 

                                                
1 Disposem de les dades de cost de personal docent per al curs 98-99 set98/ago99, per la qual cosa en aquesta ocasió 
no cal utilitzar les equivalències. També el curs 98-99 es el d’equiparació de les hores lectives dels mestres del primer 
cicle d’ESO -feien 21 hores lectives i passen a fer 18 hores lectives setmanals-, amb els professors de Secundària. 
2 La tesi es centra en els nivells obligatoris. 
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• Personal docent 

El pressupost liquidat corresponent a la partida de personal docent públic de la Generalitat de 

Catalunya augmenta en 118,8 punts en els 12 anys respecte l’any base 1990. El cost mig per 

docent incrementa 76,8 punts (divisió del pressupost liquidat de la partida de personal docent / 

dotacions). La inflació en aquest període incrementa 62,5 punts. Per una banda, hi ha un 

increment de poder adquisitiu mig per part dels docents del sector públic de 14,3 punts en 12 

anys. Per altra banda, hi ha un increment de dotacions de personal docent que ja s’ha vist. 

QUADRE 135: Liquidacions Partida de personal docent públic 

Any Liquidat Mpta Increment ↑% s/-1 ↑ base 1990. Cost per docent ↑% s/-1 ↑ base 1990. IPC cat. 

1990    110.370            100         2.753.265    100,0%      100    100,0 
1991    126.424       16.054    14,5%     114,5         3.045.297    10,6%    110,6    106,6 
1992    141.673       15.248    12,1%     128,4         3.304.735    8,5%    120,0    113,8 
1993    149.093         7.420    5,2%     135,1         3.418.176    3,4%    124,1    119,7 
1994    154.970         5.877    3,9%     140,4         3.529.637    3,3%    128,2    125,1 
1995    166.504       11.534    7,4%     150,9         3.762.883    6,6%    136,7    130,8 
1996    178.607       12.103    7,3%     161,8         3.970.481    5,5%    144,2    135,9 
1997    188.306         9.699    5,4%     170,6         4.124.145    3,9%    149,8    138,9 
1998    198.198         9.892    5,3%     179,6         4.193.953    1,7%    152,3    141,8 
1999    207.606         9.408    4,7%     188,1         4.255.729    1,5%    154,6    145,8 
2000    218.558       10.953    5,3%     198,0         4.454.135    4,7%    161,8    151,4 
2001    225.274         6.715    3,1%     204,1         4.586.656    3,0%    166,6    156,7 
2002    241.442       16.168    7,2%     218,8         4.866.957    6,1%    176,8    162,5 

Total 1990-2002  131.071      218,8     176,8 162,5 
Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats: reelaboració dades DGRRHH.  
 
Les causes són diverses, encara que si ens centrem en la variació del cost unitari docent 

respecte la inflació, s’observa que fins l’any 1992 es guanya poder adquisitiu real. L’any 1993 i 

1994 el col·lectiu de personal docent perd poder adquisitiu real. Del 1995 a 1997 hi ha un avenç 

substancial de remuneracions per damunt de la inflació, atribuïble bàsicament al col·lectiu de 

mestres de 7è i 8è que, per analogia retributiva, es va assimilant al sou del professorat de 

secundària. Els anys 1998 i 1999 hi torna a haver una pèrdua relativa de poder adquisitiu, que 

es recupera l’any 2000. Un salt important es produeix l’any 2002. Reproduïm un quadre (136) 

que hem elaborat per veure l’evolució dels costos reals (sense inflació) dels sous mitjos de 

personal docent. En cursiva apareixen els anys que el personal docent com a col·lectiu perd 

poder adquisitiu respecte l’any precedent en termes relatius. 

 

QUADRE 136: % Variació sous mitjos REALS del personal docent en relació any BASE 
 
 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
Dif. ↑ sous IPC BASE 4,0 6,3 4,5 3,1 5,9 8,3 10,9 10,5 8,8 10,4 9,9 14,3 

Font:  Elaboració pròpia a partir dades DGRRHH i anuari Banc d’Espanya per a l’IPC 
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A banda de l’increment de poder adquisitiu per part del personal docent, hi ha d’altres causes 

de variació de la despesa de personal docent per damunt la inflació, i aquesta despesa de 

personal s’incrementa com a conseqüència del que ja s’ha dit en l’apartat d’anàlisi de personal 

referit al SE de Catalunya. Com a resum, les causes es podrien concretar en: 

− Un increment de dos anys de l’escolarització obligatòria que no afecta de manera directa, 

ja que s’ha vist que les unitats d’aquests nivells disminueixen 

− Un augment de professors per línia (tant a Primària com a l’ESO) que com s’ha vist 

queda absorbit per la davallada d’unitats en funcionament 

− Una disminució de les hores lectives dels mestres de Primària que sí afecta amb el 

corresponent increment de dotacions 

− La generalització de l’educació infantil de 3-6 anys ja s’havia produït el curs 94-95 i, per 

tant, afecta poc a l’increment 

− Diversificació dels ensenyaments: l’optativitat en l’elecció d’assignatures a l’ESO 

incrementa els desdoblaments i, per tant, el número de docents 

− La disminució de les ràtios alumnes/grup queda absorbida per la davallada d’alumnat 

− Increment obligat del nombre de professors de primària com a conseqüència de les 

plantilles aprovades 

− Increment d’hores lectives per als nous alumnes d’ESO respecte l’antiga EGB. A l’EGB 

(7è i 8è) es feien 25 hores de classe, i al primer cicle d’ESO (1er i 2n) hi ha 28 hores de 

classe 

− La disminució de la dedicació horària setmanal del mestre d’ESO respecte a l’EGB 

 

Si fem el mateix resum comparatiu entre l’increment de l’índex base 1990 corresponent a 

l’evolució de la despesa del personal docent i l’IPC, trobem que, llevat 1994, els costos de 

personal creixen en termes reals sistemàticament per damunt de l’IPC. 

 

QUADRE 137: % Variació Despesa REAL del personal docent en relació any BASE 

 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
Dif.↑despesa/IPC 0,0 8,0 6,7 0,8 -0,1 4,8 5,9 5,8 6,0 4,5 4,4 0,7 8,8 

Font:  Elaboració pròpia a partir dades DGRRHH i anuari Banc d’Espanya per l’IPC 

• Personal no docent 

L’entrada en funcionament de nous centres suposa noves dotacions de personal subaltern i 

auxiliar administratiu (encara que també es tanquen centres docents). Els nous centres docents 

públics des de l’any 1990 fins a 1999 són 100 de primària i 81 de secundària. De tota manera, 

si es mira l’evolució del pressupost del personal no docent d’aquests anys, s’observa que no 

incrementa, ans al contrari, disminueix, i molt. 
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QUADRE 138: Liquidacions Partida de personal no docent públic 

Any Liquidat Mpta variació ↑% s/-1 ↑ base 1990. IPC cat. 

1990      14.760            100    100,0 
1991      17.423         2.663    18,0%     118,0    106,6 
1992      16.880    -       543    -3,1%     114,4    113,8 
1993      11.218    -    5.662    -33,5%      76,0    119,7 
1994      11.609            391    3,5%      78,7    125,1 
1995      11.470    -       139    -1,2%      77,7    130,8 
1996      11.664            194    1,7%      79,0    135,9 
1997      10.449    -    1.215    -10,4%      70,8    138,9 
1998      11.239            790    7,6%      76,1    141,8 
1999      11.531            293    2,6%      78,1    145,8 
2000      11.600             69    0,6%      78,6    151,4 
2001      11.600              -      0,0%      78,6    156,7 
2002      11.600              -      0,0%      78,6    162,5 

Total 1990-2002 -    3.160      78,6 162,5 
                         Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats 

 

Prenent com a base 1990, hi ha una reducció de personal no docent molt significativa. Es 

podria pensar -i de fet és així- que la creació del Departament d’Universitats és el principal 

causant de la reducció de personal no docent. Efectivament, observant l’exercici 1992 i el 1993 

es comprova la creació del Departament d’Universitats -per escissió d’Ensenyament- com la 

principal causa de la reducció de la despesa de personal no docent3. Si s’observa l’evolució de 

1993 endavant, es veu un estancament en termes nominals i una reducció en termes reals. La 

inflació creix 42,8 punts des de 1993, fins a 2002, mentre que la despesa només creix en 2,6 

punts.  

QUADRE 139: % Variació Despesa REAL del personal no docent en relació any BASE 

 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
Dif.↑despesa/IPC BASE 11,5 -10,8 -44,3 -2,8 -6,6 -3,8 -11,2 2,4 -2,0 -5,1 -5,3 -5,8 
Font:  Elaboració pròpia a partir dades DGRRHH i anuari Banc d’Espanya per l’IPC 

 

Si es fa el següent resum comparatiu entre l’increment de l’índex base 1990 corresponent a 

l’evolució de la despesa del personal no docent i l’IPC, trobem que, llevat 1998, els costos de 

personal no docent decreixen en termes reals sistemàticament per sota de l’IPC. Per tant, es 

pot concloure que Catalunya ha tingut contenció de la despesa de personal no docent respecte 

la situació de 1990, tot i la nova creació de centres docents. Aquesta afirmació quedarà 

matisada en l’anàlisi d’alguna de les partides del capítol II, ja que podria passar que 

s’haguessin externalitzat determinats serveis que es realitzaven amb personal propi. Per 

exemple, si el personal de neteja era propi, es comptabilitzava en el capítol I corresponent a 

personal no docent. Si aquest personal propi i servei propi s’externalitzava progressivament, 

aquest personal no docent passava a incrementar la despesa de neteja de l’apartat de 

funcionament de centres docents del capítol II. De tota manera, no abundarem més sobre 
                                                
3 Inclou l’estructura administrativa del Departament. 
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aquesta qüestió, ja que considerem que les actuacions portades a terme en personal no docent 

es poden considerar correctes des del punt de vista de gestió i contenció de la despesa. De 

tota manera, s’hauria de descartar la possibilitat de que determinat personal no docent es 

trobés encobert dins el capítol de personal docent. Revisant el que s’ha dit en el Capítol de la 

tesi corresponent a l’anàlisi del SE, s’observa que hi ha personal que té la consideració de 

docent que no té gens de relació directa amb l’alumnat. No aprofundirem més en aquesta tesi, 

però queda apuntada la qüestió.   

 

• Formació del professorat 

Per analitzar la formació del professorat, haurem de partir de les dades que hem elaborat  a 

partir de les estadístiques de la despesa educativa facilitades pel MEC i a partir de diverses 

publicacions: dades obtingudes directament del MEC via correu electrònic, procedents de 

l’anàlisi de la despesa del SE dels anys 1989, 1990, 1991, 1992, 1993; per altra banda, el Llibre 

presentat al congrés sobre les necessitats de finançament del SE per CA de 1992-1998 (ja 

referenciat i comentat al capítol 5.2); i, per últim, les dades de despesa per CA detallades de la 

pròpia web del MEC. 

Un cas especial fou el dels professors provinents de l’antiga FP. El propi calendari d’aplicació fa 

que, en ser els Cicles Formatius els darrers estudis a implantar-se, més de 500 professors 

d’aquest col·lectiu restin a l’expectativa de destinació i, per tant, representin un sobrecost. La 

formació que s’havia de donar per resituar-los no va ser suficientment eficaç. La formació que 

es necessitava no era la formació permanent, ni la d’actualització -que és molt més important 

en aquest col·lectiu que en d’altres-. El que es necessitava era una reconversió de les seves 

qualificacions que no es va dur a terme. 

La formació del professorat es pot fer de moltes maneres, i cada CA va triar una estratègia 

diferent per portar-la a terme: des de personal propi (que es liquida en el capítol I), una 

formació directament impartida al professorat (que es liquida al capítol II) i una cessió de diners 

a determinades entitats o col·lectius per a la formació del professorat (que es liquida en el 

capítol IV). Cadascuna de les estratègies de formació comporta unes determinades decisions 

polítiques al respecte. Sense entrar en el contingut, es pot analitzar l’evolució de la despesa per 

aquest concepte. 
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GRÀFIC 17: Evolució despesa total formació professorat a Catalunya 
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Elaboració pròpia a partir dades MEC 

L’evolució de la despesa de formació del professorat, essent un objectiu bàsic i prioritari de la 

LOGSE, no només no augmenta, sinó que a Catalunya disminueix fins a l’any 1995. A partir de 

1997 apareix el personal propi dins l’estadística del MEC. Pot passar que respongui a un canvi 

d’estratègia de la Generalitat de Catalunya, i que l’increment de la despesa de formació es faci 

amb personal propi, o també podria passar que es comencés a comptabilitzar dins l’estadística 

del MEC el personal propi dedicat a la formació. El cert és que estadísticament el 1998 es 

dobla respecte 1997 la quantitat que Catalunya dedica a la formació del personal. 

Si observem els gràfics 17 i 18 referits a Navarra i Andalusia es pot observar que l’actuació ha 

estat similar a la de Catalunya. 

Les tres CCAA que en alguns anys no tenen personal propi per a la formació (Catalunya, 

Navarra i Andalusia) acaben tenint-ne. 

GRÀFIC 18a: Evolució despesa total formació GRÀFIC 18b: Evolució despesa total formació 

Professorat a Navarra    Professorat a Andalusia 
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Elaboració pròpia a partir dades MEC                                Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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La despesa per professor equivalent de les diferents CCAA dóna una xifra comparativa que 

permet veure l’actuació de la Generalitat de Catalunya en comparació amb les altres CCAA en 

matèria de formació del professorat. 

 

QUADRE 140: Despesa/docent en formació (ptas) 
FORMACIÓ del PROFESSORAT TOTAL 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  ANDALUSIA      
39.477      

    
42.180      

    
30.911     

     
30.593     

     
27.997     

     
31.418      

     
47.877      

     
48.116      

    
45.314     

    
44.396     

     
42.750     

     
47.348     

  CANÀRIES      
48.166      

    
71.713      

    
68.020     

     
87.923     

     
24.220     

     
31.680      

     
57.020      

     
55.743      

    
60.504     

    
60.744     

     
65.200     

     
27.112     

  CATALUNYA      
42.221      

    
38.968      

    
33.242     

     
18.733     

     
26.874     

     
43.876      

     
86.865      

     
84.150      

    
86.766     

    
94.286     

     
89.653     

     
95.075     

  COMUNITAT VALENCIANA      
54.968      

    
54.647      

    
55.597     

     
64.034     

     
53.322     

     
51.094      

     
57.506      

     
54.699      

    
51.543     

    
52.539     

     
54.795     

     
60.000     

  GALÍCIA      
12.761      

      
7.760      

      
9.532      

       
6.284      

      
2.993      

       
2.968      

       
3.046      

       
2.980      

      
3.031      

      
3.330      

      
3.315      

       
3.352      

  NAVARRA      
45.259      

    
24.153      

    
45.978     

     
41.222     

     
33.315     

     
64.158      

   
141.398     

   
138.277     

   
129.319     

    
93.065     

     
88.437     

   
115.463     

  PAÍS BASC     
171.761     

   
243.657     

   
312.441     

   
363.146     

   
441.372     

   
433.325     

   
498.251     

   
480.942     

   
497.798     

   
499.619     

   
386.927     

   
398.686     

  ÀREA MEC      
82.887      

    
90.377      

    
75.836     

     
83.417     

     
82.519     

     
79.594      

     
77.267      

     
75.512      

    
73.678     

    
79.144     

     
77.788     

     
82.190     

  TOTAL ESPANYA      
62.407      

    
69.647      

    
64.596     

     
69.171     

     
67.612     

     
69.162      

     
82.977      

     
81.189      

    
80.503     

    
82.675     

     
76.879     

     
79.418     

Elaboració pròpia a partir dades MEC 

Ara caldria veure els diners destinats per docent a Catalunya comparativament amb la resta de 

CCAA i analitzar com han actuat. 

L’any 1992 Catalunya destina més de 20.000 ptes. menys que la mitjana de l’estat espanyol a 

la formació del professorat de l’escola pública. És la tercera CA començant per la cua. 

L’evolució de la formació del professorat empitjora considerablement fins situar-se Catalunya 

com la penúltima CA en diners destinats per docent. Posteriorment presenta una evolució 

positiva en quant a despesa global. Es pot analitzar l’evolució dels cursos de formació concrets. 

No ho farem en aquesta tesi. El que es veu és que la formació del professorat no és una 

prioritat, i fins l’exercici 1998 no es situa per damunt de la mitjana espanyola. Pel que fa a la 

mitjana de pessetes per docent gastades per aquest concepte, s’observa com el personal propi 

representa cada cop més la principal font de formació dels docents i ens sembla que 

probablement afavoreix l’endogàmia del SE, encara que tampoc analitzarem aquest extrem. De 

tota manera, voldríem apuntar que els principals nous conceptes per a la formació van ser: 

 
- Preparació per al nou sistema educatiu  

- Plans de formació permanent de zona  

- Formació per a càrrecs directius 

- Reciclatge del professorat de primària traspassat al 1r cicle d’ESO 

- Necessitat de formació del professorat de la Formació Professional específica 

- Cursos de qualificació pedagògica 

 
De tota manera ja s’ha vist que, en termes de despesa, no hi ha un increment durant els 

primers anys de la implantació de la LOGSE, i que l’increment que es produeix a partir de 1996 
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és amb personal propi, la qual cosa posa de manifest la falta de flexibilitat, la consolidació de 

formadors propis que dificulta molt l’adaptabilitat i la renovació pedagògica bàsica en qualsevol 

SE que vulgui avançar. Per què dic que dificulta la renovació pedagògica? Dons perquè -

malgrat hi ha una part de la formació que segueix externalitzada- s’ha optat per formadors 

propis en plantilla, en lloc d’ampliar amb les aportacions dels àmbits universitaris i d’altres 

organismes que disposen de coneixements avançats. Fer cursos de formació -impartits per 

professors específics en plantilla- no sembla que sigui la millor estratègia possible per renovar-

se. Potser darrera d’aquesta estratègia hi havia la voluntat d’establir un ICE propi del SE. Des 

del punt de vista d’eficàcia i d’eficiència no sembla que sigui la solució òptima. La recerca 

avançada en aquestes àrees de coneixement es produeix en altres àmbits, com ja s’ha dit, i 

l’endogàmia dificultaria avançar. 

 

Si es mira l’evolució de la formació del professorat comarcalitzada per als capítols II i IV (de 

despeses directes en el territori) i per períodes de 4 anys, es pot veure que, per a aquests 

períodes, hi ha un estancament en la formació del professorat a totes les comarques. Fins i tot 

a comarques com l’Alt Empordà, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, Baix Empordà, Baix Llobregat, 

Barcelonès, etc. es produeix un retrocés d’aquesta despesa. 

 

 
QUADRE 141: Despeses en Formació del Professorat (PTA) a les següents comarques i 
municipis grans de Catalunya. 1992 a 1999 
 

  Comarca  Període 1:  92-95   Període 2:  96-99  

       

1  Alt Camp  28.230.000   28.350.000  

    Valls  24.550.000   26.530.000  

2  Alt Empordà  43.450.000   30.230.000  

    Figueres  33.240.000   20.480.000  

3  Alt Penedès  32.400.000   30.780.000  

    Vilafranca del Penedès  30.740.000   24.670.000  

4  Alt Urgell  14.840.000   15.130.000  

    Seu d'Urgell, la  11.700.000   12.390.000  
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5  Alta Ribagorça  7.640.000   3.970.000  

    Pont de Suert, el  6.780.000   1.890.000  

6  Anoia  57.650.000   44.220.000  

    Igualada  49.090.000   31.290.000  

7  Bages  81.060.000   70.140.000  

    Manresa  66.790.000   58.020.000  

8  Baix Camp  88.040.000   89.180.000  

    Reus  69.000.000   67.550.000  

9  Baix Ebre  61.380.000   65.290.000  

    Tortosa  48.160.000   54.290.000  

10  Baix Empordà  38.110.000   31.370.000  

    Bisbal d’Empordà, la  13.690.000   7.760.000  

11  Baix Llobregat  447.750.000   289.250.000  

   Sant Feliu de Llobregat  39.970.000   20.240.000  

   Cornellà de Llobregat  53.010.000   47.170.000  

   Sant Boi de Llobregat  60.510.000   35.540.000  

   Prat de Llobregat, el  54.730.000   25.540.000  

    Viladecans  25.200.000   12.730.000  

12  Baix Penedès  31.050.000   28.830.000  

    Vendrell, el  24.800.000   23.010.000  

13  Barcelonès  1.761.770.000   1.715.010.000  
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   Barcelona  1.455.510.000   1.495.730.000  

   Hospitalet de Llobregat, l'  107.120.000   87.700.000  

   Badalona  95.590.000   62.300.000  

    Santa Coloma de Gramenet  61.100.000   40.060.000  

14  Berguedà  26.070.000   30.120.000  

    Berga  20.540.000   16.690.000  

15  Cerdanya  10.050.000   5.590.000  

    Puigcerdà  9.550.000   4.750.000  

16  Conca de Barberà  17.960.000   17.470.000  

    Montblanc  14.510.000   12.630.000  

17  Garraf  51.450.000   31.720.000  

    Vilanova i la Geltrú  33.660.000   24.510.000  

18  Garrigues  13.720.000   10.490.000  

    Borges Blanques, les  11.110.000   7.270.000  

19  Garrotxa  34.590.000   20.500.000  

    Olot  30.450.000   14.840.000  

20  Gironès  133.090.000   182.180.000  

    Girona  112.560.000   171.660.000  

21  Maresme  129.560.000   112.570.000  
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    Mataró  60.510.000   47.950.000  

22  Montsià  45.960.000   34.370.000  

    Amposta  33.870.000   22.490.000  

23  Noguera  23.880.000   20.260.000  

    Balaguer  19.120.000   15.870.000  

24  Osona  61.380.000   53.470.000  

    Vic  46.180.000   28.930.000  

25  Pallars Jussà  11.710.000   11.700.000  

    Tremp  9.240.000   10.380.000  

26  Pallars Sobirà  5.140.000   7.130.000  

    Sort  4.380.000   4.130.000  

27  Pla d’Urgell  13.670.000   11.950.000  

    Mollerussa  12.050.000   10.340.000  

28  Pla de l’Estany  12.360.000   11.060.000  

    Banyoles  8.070.000   9.480.000  

29  Priorat  19.000.000   13.940.000  

    Falset  9.670.000   9.040.000  

30  Ribera d’Ebre  18.560.000   16.810.000  

    Móra d’Ebre  13.960.000   8.500.000  
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31  Ripollès  19.700.000   14.160.000  

    Ripoll  17.440.000   12.190.000  

32  Segarra  14.980.000   10.450.000  

    Cervera  13.830.000   8.810.000  

33  Segrià  185.170.000   243.500.000  

    Lleida  173.050.000   236.170.000  

34  Selva  54.080.000   38.440.000  

    Santa Coloma de Farners  9.030.000   9.480.000  

35  Solsonès  13.160.000   10.620.000  

    Solsona  12.770.000   10.360.000  

36  Tarragonès  176.570.000   234.580.000  

    Tarragona  143.060.000   207.960.000  

37  Terra Alta  7.680.000   14.040.000  

    Gandesa  7.060.000   10.740.000  

38  Urgell  18.300.000   21.720.000  

    Tàrrega  16.480.000   17.050.000  

39  Val d’Aran  13.780.000   11.040.000  

    Vielha e Mijaran  12.560.000   10.550.000  
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40  Vallès Occidental  463.760.000   546.720.000  

   Sabadell  140.180.000   96.700.000  

   Terrassa  74.020.000   68.590.000  

   Rubí  25.500.000   18.840.000  

    Cerdanyola del Vallès  33.470.000   116.730.000  

41  Vallès Oriental  131.840.000   125.340.000  

    Granollers  47.850.000   44.550.000  

42  Actuacions no territorialitzades  1.377.560.000  1.141.490.000 

    TOTAL  5.798.100.000   5.445.180.000  

*Cursos d’especialització per a mestres (Període 2) a: Baix Ebre, Barcelonès, Gironès, Segrià, Tarragonès, Vallès 
Occidental 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Departament Ensenyament. 

 

Com es pot observar, la despesa en formació corresponent als capítols II i IV no només està 

estancada en termes monetaris, sinó que davalla també en termes absoluts. Hem decidit posar 

aquest quadre per facilitar futures investigacions comarcalitzades. De tota manera, es podria 

fer l’exercici de dividir per a cada comarca els recursos destinats en funció del professorat que 

hi hagi. Fent aquest càlcul, es podria veure si hi va haver comarques on les actuacions per 

docent fossin sensiblement superiors a d’altres comarques i es podrien buscar les causes. Per 

exemple, si va relacionat amb zones rurals o amb zones urbanes, o si va correlacionat amb la 

desaparició de la FP, etc. No ho farem. També es podria correlacionar amb les unitats docents 

en funcionament, noves i les que desapareixen, etc.  
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5.4.2. Despeses de funcionament 
 
Aquesta qüestió l’abordarem des de dos punts de vista. El primer és l’aportació de recursos del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat als diferents Centres d’ensenyament públic. 

Aquest concepte està dins la partida pressupostària de Despeses de funcionament. El segon 

punt de vista -més difícil de determinar- és veure la liquidació dels comptes dels centres 

docents. En aquesta liquidació de comptes es detallen tant els diferents ingressos segons quin 

sigui l’origen de fons, com les diferents despeses anuals. D’aquest segon punt de vista només 

ens fixarem en els exercicis 96 i 97, que són els cursos intermedis. 

 

Evidentment hi haurà una diferència en la partida de despeses de funcionament, segons el punt 

de vista que s’agafi. Si es mira des del Departament d’Ensenyament, i, en concret, des del punt 

de vista dels recursos aportats als centres docents -recursos aplicats-,  els costos de despeses 

de funcionament equivalen a les aportacions fetes pel Departament als centres docents. 

Si es parteix del punt de vista del centre docent s’inclouen tots els ingressos i tots els costos de 

despeses de funcionament.  

 

El primer punt de vista serà el del Departament d’Ensenyament.  

 

Si mirem l’evolució de l’import de despeses de funcionament destinat als Centres Públics pel 

Departament d’Ensenyament, constatem que aquest import creix més que la resta de partides 

del pressupost. Un 38,28% en 3 anys. Aquesta xifra per ella mateixa no diu res. 

 
QUADRE 142: Despeses de Funcionament (Segons la Liquidació de pressupost d’ensenyament a EiF) 
 
    Any           Mpta 

1994           6.186    
1995           6.742    
1996           6.953    
1997           7.745    
1998           7.809    
1999           9.191    

Font: Subdirecció General de Serveis 
 
Aquestes xifres tampoc corresponen a l’import global aportat per la Generalitat de Catalunya 

per aquest concepte. Si es pren l’import de despeses de funcionament de la liquidació dels 

centres docents, les aportacions realitzades per la Generalitat són superiors. L’any 1996, les 

aportacions de la Generalitat eren en conjunt de 7.119,9 Mpta i per a l’any 1997, aquestes 

aportacions foren de 8.386,1 Mpta. Per tant, la font de les dades provinents del pressupost 

liquidat del Departament tampoc serveix per ella mateixa per valorar les despeses de 

funcionament. 

 

Quan s’analitzen els ingressos a partir de les liquidacions dels centres docents, es pot veure 

que per a l’any 1996, només el 43% dels ingressos provenen de l’administració autonòmica. 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 278 

Tot i ser centres públics, els pares i alumnes aporten diners per a les despeses de 

funcionament del centre, especialment en els CEIPS. 

 

QUADRE 143: Agregat Liquidacions Despeses de Funcionament CEIPS i IES 1996 

1996  CEIP % v IES % v TOTAL % v 
Ingressos        2.760.330.559    100%      7.716.450.162     100%       10.476.780.721     100% 
Administració autonòmica      1.189.125.662     43%      5.930.795.879     77%         7.119.921.541     68% 
Corporacions Locals         293.944.105     11%           67.055.664     1%            360.999.769     3% 
Altres administracions 
públiques             5.594.773     0%           58.265.781     1%              63.860.554     1% 
Pares i alumnes         786.028.460     28%         627.495.016     8%         1.413.523.476     13% 
Activitat del centre           54.834.112     2%         200.125.138     3%            254.959.250     2% 
Donacions             37.555.439     1%           19.192.296     0%              56.747.735     1% 
Indemnitzacions 
d’assegurances           30.666.983     1%           39.178.188     1%              69.845.171     1% 
Romanents d’anys anteriors         336.502.576     12%         672.195.177     9%         1.008.697.753     10% 
Ingressos pendents confirmats           18.603.568     1%           61.759.576     1%              80.363.144     1% 
Interessos bancaris             7.474.881     0%           40.387.447     1%              47.862.328     0% 

Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

Respecte els IES, aquesta xifra canvia. L’aportació autonòmica arriba fins el 77% de l’import, i 

els pares i alumnes no arriben a aportar el 8% de les despeses de funcionament. 

 

Si aquesta anàlisi es fa per a 1997, el resultat és força similar. Per tant, des del punt de vista de 

les despeses de funcionament del Centre aquests percentatges d’ingressos es poden 

considerar com a extrapolables.  

 

Si aquests ingressos per despeses de funcionament s’equiparen a les despeses de 

funcionament i es consideren en relació als alumnes i les unitats, la comparació serà més 

interpretable. 

 

QUADRE 144: Despeses de Funcionament en relació Alumnes i Unitats Curs 96/97 
  Infantil  + Primària ESO + Resta  

Despeses de   Despesa Total 2.760.330.559  7.716.450.162  
Funcionament   Despesa / Alumne 8.181,8  29.084,3  

(PTA)   Despesa / Unitat 167.648,4  878.266,6  
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

Les despeses de funcionament per a una unitat escolar de Primària són molt més baixes que 

les despeses de funcionament d’un centre de Secundària. Els motius d’aquesta qüestió es 

podran dilucidar observant si aquesta diferència ve provocada per la zona d’ubicació dels 

centres docents, si afecta la grandària de centre... Per determinar la principal causa de 

diferència de cost d’una unitat escolar d’un CEIP i d’una unitat d’un IES es farà comparant les 

despeses de funcionament per conceptes. 
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CEIPS 
 
QUADRE 145: Agregat Liquidacions Despeses de Funcionament per Delegacions1996 
 

Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 
En primer lloc, les despeses de funcionament per centre docent a la zona de Lleida, Girona i 

Tarragona són menors que les diferents zones de la província de Barcelona. Aquesta diferència 

pot respondre a l’efecte grandària de centre. Es pot observar en el quadre el rati d’unitats per 

centre. 

 

Si agafem les despeses de funcionament en relació a les unitats, es pot veure que la mitjana de 

despesa per unitat en els centres tipus CEIP és de 167.648,4 pta el 1996. Per sota de la 

mitjana es situen totes les mitjanes de les unitats corresponents a centres de fora de la 

província de Barcelona i també els de la ciutat de Barcelona i Vallès Occidental. Entre un 15% i 

un 20% per sota de la mitjana estan situades les províncies de Lleida, Tarragona i Girona. 

També tenen una distribució de més centres i més petits. Per determinar millor aquest aspecte, 

mostrem les despeses de funcionament de centres docents per comarques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP Matrícula Ràtios matrícula Despesa de funcionament 1996 

       Alumnes/ Alumnes/ Unitats/ Despesa  Despesa/ Despesa/ Despesa/ 
Delegacions Centres  Unitats  Alumnes  Centre  Unitat  Centre  Total  Centre  Unitat  Alumne  
Barcelona ciutat 147  2.104  44.450  302,38  21,13  14,31  319.267.847  2.171.890,1  151.743,3  7.182,6  
Barcelona 
comarques 389  4.691  97.080  249,56  20,69  12,06  977.160.644  2.511.981,1  208.305,4  10.065,5  

Baix Llobregat 170  2.280  48.285  284,03  21,18  13,41  425.636.223  2.503.742,5  186.682,6  8.815,1  

Girona 219  1.891  37.871  172,93  20,03  8,63  254.909.148  1.163.968,7  134.801,2  6.731,0  

Lleida 233  1.346  23.623  101,39  17,55  5,78  185.088.250  794.370,2  137.509,8  7.835,1  

Tarragona 231  2.257  43.955  190,28  19,47  9,77  304.778.824  1.319.388,8  135.037,1  6.933,9  

Vallès Occidental 127  1.896  42.110  331,57  22,21  14,93  293.489.803  2.310.943,3  154.794,2  6.969,6  

Catalunya 1.516  16.465  337.374  222,54  20,49  10,86  2.760.330.739  1.820.798,6  167.648,4  8.181,8  
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QUADRE 146: Mitjanes Despeses de Funcionament per Comarques. 
 
1996 
 CEIP curs 96-97 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne  

Alt Camp 557.779,2  108.225,8  6.200,2  

Alt Empordà 958.759,1  144.763,1  7.518,2  

Alt Penedès 2.462.156,4  301.127,0  16.939,2  

Alt Urgell 544.607,8  136.152,0  7.670,5  

Alta Ribagorça 572.796,2  180.883,0  11.194,7  

Anoia 1.756.287,2  199.853,4  10.381,1  

Bages 2.946.029,5  278.052,2  14.347,5  

Baix Camp 1.435.064,0  125.487,7  5.885,1  

Baix Ebre 1.644.030,7  168.469,6  8.893,3  

Baix Empordà 1.266.819,5  134.768,0  6.621,7  

Baix Llobregat 2.683.786,5  184.763,2  8.610,3  

Baix Penedès 1.164.788,4  101.986,1  5.059,7  

Barcelonès 2.327.270,1  161.743,3  7.710,9  

Berguedà 1.865.911,4  296.176,4  17.454,7  

Cerdanya 501.133,5  117.286,6  7.040,2  

Conca de Barberà 778.441,3  172.987,0  12.125,3  

Garraf 3.294.851,2  191.561,1  8.418,1  

Garrigues 476.128,4  121.935,3  7.854,4  

Garrotxa 1.222.291,7  166.298,2  9.027,3  

Gironès 1.340.982,8  126.759,6  6.010,5  

Maresme 2.180.685,8  155.581,1  7.123,8  

Montsià 1.540.406,2  114.104,2  5.862,0  

Noguera 454.258,1  102.043,5  6.757,2  

Osona 1.867.428,8  237.385,0  12.780,9  

Pallars Jussà 560.090,7  95.625,2  6.013,2  

Pallars Sobirà 396.322,6  92.475,3  5.953,3  

Pla de l’Estany 826.057,4  115.802,4  5.691,7  

Pla d’Urgell 828.297,1  121.997,2  7.302,9  

Priorat 528.784,4  196.998,1  14.995,4  

Ribera d’Ebre 876.503,7  110.483,7  6.837,0  

Ripollès 536.145,6  117.511,4  8.047,2  

Segarra 938.474,0  160.881,3  8.596,7  

Segrià 1.227.481,9  145.559,8  7.656,0  

Selva 1.861.228,3  132.606,6  6.262,2  

Solsonès 442.838,5  123.010,7  7.062,8  

Tarragonès 2.106.978,9  143.809,7  6.991,3  

Terra Alta 958.772,1  166.743,0  11.235,6  

Urgell 1.009.157,3  187.980,3  10.820,5  

Val d’Aran 597.814,9  128.940,5  7.782,2  

Vallès Occidental 2.310.943,3  154.794,2  6.969,6  

Vallès Oriental 2.896.271,5  225.842,0  10.390,5  

Catalunya 1.820.798,6  167.648,4  8.181,8  
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 
Les despeses de funcionament per unitat més baixes es situen a les comarques següents: 
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QUADRE 147: Comarques amb menys Despeses de Funcionament per Unitat  
 
 CEIP curs 96/97  CEIP Curs 98/99 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /   Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne   Centre  Unitat  Alumne  

Pallars Sobirà 396.322,60 92.475,30 5.953,30 Pallars Sobirà 417.738,70 97.472,40 6.275,00 

Pallars Jussà 560.090,70 95.625,20 6.013,20 Pallars Jussà 590.356,40 100.792,60 6.338,20 

Baix Penedès 1.164.788,40 101.986,10 5.059,70 Baix Penedès 1.227.730,30 107.497,10 5.333,10 

Noguera 454.258,10 102.043,50 6.757,20 Noguera 478.804,90 107.557,60 7.122,30 

Alt Camp 557.779,20 108.225,80 6.200,20 Alt Camp 587.920,00 114.074,00 6.535,20 

Ribera d’Ebre 876.503,70 110.483,70 6.837,00 Ribera d’Ebre 923.867,50 116.453,90 7.206,50 

Montsià 1.540.406,20 114.104,20 5.862,00 Montsià 1.623.645,40 120.270,00 6.178,80 

Pla de l’Estany 826.057,40 115.802,40 5.691,70 Pla de l’Estany 870.695,20 122.060,10 5.999,30 

Cerdanya 501.133,50 117.286,60 7.040,20 Cerdanya 528.213,30 123.624,40 7.420,60 

Ripollès 536.145,60 117.511,40 8.047,20 Ripollès 565.117,40 123.861,30 8.482,10 

Garrigues 476.128,40 121.935,30 7.854,40 Garrigues 501.857,10 128.524,40 8.278,90 

Pla d’Urgell 828.297,10 121.997,20 7.302,90 Pla d’Urgell 873.055,90 128.589,60 7.697,50 

Solsonès 442.838,50 123.010,70 7.062,80 Solsonès 466.768,30 129.657,80 7.444,50 

Baix Camp 1.435.064,00 125.487,70 5.885,10 Baix Camp 1.512.610,80 132.268,70 6.203,10 

Gironès 1.340.982,80 126.759,60 6.010,50 Gironès 1.413.445,80 133.609,30 6.335,30 

Val d’Aran 597.814,90 128.940,50 7.782,20 Val d’Aran 630.119,20 135.908,10 8.202,70 

Selva 1.861.228,30 132.606,60 6.262,20 Selva 1.961.803,90 139.772,30 6.600,60 

Baix Empordà 1.266.819,50 134.768,00 6.621,70 Baix Empordà 1.335.274,90 142.050,50 6.979,50 
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

No experimenta cap variació en l’ordre comarcal quan la mitjana de despeses de funcionament 

per unitat es calcula per al curs 98-99. Aquest fet ens fa pensar que es tracta d’una situació 

estructural consolidada. Ara ja s’hauria d’entrar a analitzar centre per centre, cosa que no 

farem, i donem la qüestió referida als CEIPS com prou estudiada. 
 

Només farem el mateix per a les 10 comarques la mitjana de les quals és la més gran. 

 

QUADRE 148: Comarques amb més Despeses de Funcionament per Unitat 

 CEIP curs 96/97  CEIP Curs 98/99 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /   Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne   Centre  Unitat  Alumne  

Baix Llobregat 2.683.786,50 184.763,20 8.610,30 Baix Llobregat 2.828.810,80 194.747,30 9.075,60 

Urgell 1.009.157,30 187.980,30 10.820,50 Urgell 1.063.689,40 198.138,20 11.405,20 

Garraf 3.294.851,20 191.561,10 8.418,10 Garraf 3.472.895,70 201.912,50 8.873,00 

Priorat 528.784,40 196.998,10 14.995,40 Priorat 557.358,40 207.643,30 15.805,70 

Anoia 1.756.287,20 199.853,40 10.381,10 Anoia 1.851.192,00 210.652,90 10.942,00 

Vallès Oriental 2.896.271,50 225.842,00 10.390,50 Vallès Oriental 3.052.777,90 238.045,90 10.951,90 

Osona 1.867.428,80 237.385,00 12.780,90 Osona 1.968.339,50 250.212,60 13.471,50 

Bages 2.946.029,50 278.052,20 14.347,50 Bages 3.105.224,60 293.077,40 15.122,80 

Berguedà 1.865.911,40 296.176,40 17.454,70 Berguedà 1.966.740,00 312.180,90 18.397,90 

Alt Penedès 2.462.156,40 301.127,00 16.939,20 Alt Penedès 2.595.204,50 317.399,10 17.854,50 
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Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

En aquest cas es manté la mateixa tendència: cap variació en l’ordre de la mitjana comarcal de 

despeses de funcionament. Entre la comarca que té la mitjana de les despeses de 

funcionament dels CEIPS més gran i la comarca en què la mitjana de despeses de 

funcionament de les unitats escolars dels CEIPS és més petita, hi ha una diferència 

considerable. El triple de despeses de funcionament per unitat en la comarca de l’Alt Penedès 

que a la comarca del Pallars Sobirà. 

 
IES 
 
El Mateix anàlisi es pot fer per als IES. 
 
Si prenem les despeses de funcionament en relació a les unitats, es pot veure que la mitjana 

de despesa per unitat en els centres tipus IES el 1996 és de 878.266,6 ptas. Per sota de la 

mitjana es situen totes les mitjanes excepte les unitats corresponents a centres de Lleida, 

Ciutat de Barcelona i Tarragona. Un 9,7% per sota de la mitjana està situat el Vallès Occidental 

i un 5,8% per sota de la mitjana les unitats dels IES del Baix Llobregat. La resta estan situades 

entorn +/- 3% respecte la mitjana, llevat de la província de Lleida, les unitats dels IES de la qual 

tenen un cost mig de despeses de funcionament per unitat superiors en més d’un 35% a la 

mitjana de Catalunya. Per determinar millor aquest aspecte mostrem les despeses de 

funcionament de centres docents per comarques. 

 

QUADRE 149: Agregat Liquidacions Despeses de Funcionament per Delegaciosn1996 

Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

Si s’agafa l’any 1999 per Delegacions Territorials, s’observa que la diferència es manté en el 

mateix nivell. 

 
 
 
 
 
 
 

IES Matrícula Ràtios matrícula Despesa de funcionament (1996) 

       Alumnes/ Alumnes/ Unitats/ Despesa  Despesa/ Despesa/ Despesa/ 
Delegacions Centres  Unitats  Alumnes  Centre  Unitat  Centre  Total  Centre  Unitat  Alumne  
Barcelona ciutat 66  1.279  41.319  626,05  32,31  19,38  1.165.015.391  17.651.748,3  910.879,9  28.195,6  
Barcelona 
comarques 125  2.460  75.238  601,90  30,58  19,68  2.104.897.898  16.839.183,2  855.649,6  27.976,5  

Baix Llobregat 58  1.201  36.568  630,48  30,45  20,71  993.844.639  17.135.252,4  827.514,3  27.178,0  

Girona 50  908  27.065  541,30  29,81  18,16  779.056.908  15.581.138,2  857.992,2  28.784,7  

Lleida 43  569  16.164  375,91  28,41  13,23  675.593.741  15.711.482,3  1.187.335,2  41.796,2  

Tarragona 56  1.200  34.578  617,46  28,82  21,43  1.071.562.517  19.135.044,9  892.968,8  30.989,7  

Vallès Occidental 56  1.169  34.381  613,95  29,41  20,88  926.479.068  16.544.269,1  792.539,8  26.947,4  

Catalunya 454  8.786  265.313  584,39  30,20  19,35  7.716.450.162  16.996.586,3  878.266,6  29.084,3  
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QUADRE 150: Agregat Liquidacions Despeses de Funcionament per Delegacions 1999 
 
 IES curs 98.99 

 Despesa  Despesa /  Despesa /  Despesa 
/  

Delegacions Total  Centre  Unitat  Alumne  
Barcelona ciutat 1.227.969.561  18.605.599,4  960.101,3  29.719,2  

Barcelona comarques 2.218.640.687  17.749.125,5  901.886,5  29.488,3  

Baix Llobregat 1.047.549.221  18.061.193,5  872.230,8  28.646,6  

Girona 821.154.962  16.423.099,2  904.355,7  30.340,1  

Lleida 712.100.935  16.560.486,9  1.251.495,5  44.054,7  

Tarragona 1.129.466.755  20.169.049,2  941.222,3  32.664,3  

Vallès Occidental 976.543.403  17.438.275,0  835.366,5  28.403,6  

Catalunya 8.133.425.523  17.915.034,2  925.725,6  30.656,0  
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

Si es comarcalitzen les despeses de funcionament dels IES, i es comparen les despeses  per 

unitat,  

 
QUADRE 151: Mitjanes Despeses de Funcionament per Comarques 1996 
 
 
 IES curs 96-97 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne  

Alt Camp 24.729.510,5  706.557,4  26.406,3  

Alt Empordà 9.993.130,2  620.263,3  20.989,1  

Alt Penedès 16.926.782,8  930.043,0  30.697,8  

Alt Urgell 9.967.668,5  1.423.952,6  33.005,5  

Alta Ribagorça 8.945.530,0  1.118.191,3  51.708,3  

Anoia 19.087.647,4  1.038.783,5  33.933,6  

Bages 17.092.671,2  957.189,6  30.698,8  

Baix Camp 26.228.238,3  1.174.398,7  39.545,0  

Baix Ebre 11.988.861,1  657.925,3  21.944,2  

Baix Empordà 12.459.517,8  700.847,9  23.904,4  

Baix Llobregat 16.822.869,2  798.048,8  26.230,0  

Baix Penedès 18.595.295,8  791.289,2  27.733,5  

Barcelonès 17.179.284,5  843.203,4  27.231,9  

Berguedà 12.670.030,3  905.002,2  30.220,7  

Cerdanya 13.036.376,0  651.818,8  26.496,7  

Conca de Barberà 6.231.137,5  958.636,5  55.387,9  

Garraf 20.508.824,1  834.661,4  29.220,8  

Garrigues 9.782.209,5  889.291,8  29.508,9  

Garrotxa 20.151.310,7  719.689,7  25.497,2  

Gironès 25.118.964,3  1.141.771,1  37.613,5  

Maresme 17.234.581,8  989.976,0  30.798,5  

Montsià 12.733.924,3  788.827,2  27.794,7  

Noguera 12.912.567,2  1.403.539,9  46.649,4  

Osona 19.810.185,4  1.067.614,8  34.214,5  

Pallars Jussà 16.343.245,0  1.257.172,7  39.572,0  
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Pallars Sobirà 5.599.305,5  933.217,6  58.023,9  

Pla de l’Estany 12.061.646,0  738.468,1  24.515,5  

Pla d’Urgell 11.626.801,0  1.395.216,1  49.405,7  

Priorat 31.062.823,0  2.218.773,1  90.037,2  

Ribera d’Ebre 15.745.595,5  642.677,4  23.965,9  

Ripollès 36.680.350,0  1.018.898,6  35.890,8  

Segarra 14.558.640,0  1.364.872,5  53.458,9  

Segrià 23.674.027,8  1.246.001,5  41.850,0  

Selva 11.870.682,5  897.202,8  28.673,1  

Solsonès 7.894.200,0  717.654,5  25.221,1  

Tarragonès 21.875.467,7  883.857,3  30.188,7  

Terra Alta 10.922.461,0  574.866,4  23.641,7  

Urgell 11.977.748,2  867.952,8  39.687,7  

Val d’Aran 4.960.027,0  763.081,1  29.349,3  

Vallès Occidental 16.544.269,1  792.539,8  26.947,4  

Vallès Oriental 15.482.790,5  809.327,7  24.743,2  

Catalunya 16.996.586,3  878.266,6  29.084,3  
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 
Les despeses de funcionament per unitat més baixes es situen a les comarques següents i es 

mantenen al llarg del temps: 

 
QUADRE 152: Comarques amb menys Despeses de Funcionament per Unitat  
 
 IES curs 96-97  IES curs 98-99 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /   Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne   Centre  Unitat  Alumne  

Terra Alta 10.922.461,00 574.866,40 23.641,70 Terra Alta 11.512.680,20 605.930,50 24.919,20 

Alt Empordà 9.993.130,20 620.263,30 20.989,10 Alt Empordà 10.533.131,00 653.780,50 22.123,30 

Ribera d’Ebre 15.745.595,50 642.677,40 23.965,90 Ribera d’Ebre 16.596.443,40 677.405,90 25.260,90 

Cerdanya 13.036.376,00 651.818,80 26.496,70 Cerdanya 13.740.825,30 687.041,30 27.928,50 

Baix Ebre 11.988.861,10 657.925,30 21.944,20 Baix Ebre 12.636.705,60 693.477,70 23.130,00 

Baix Empordà 12.459.517,80 700.847,90 23.904,40 Baix Empordà 13.132.795,20 738.719,70 25.196,20 

Alt Camp 24.729.510,50 706.557,40 26.406,30 Alt Camp 26.065.824,00 744.737,80 27.833,20 

Solsonès 7.894.200,00 717.654,50 25.221,10 Solsonès 8.320.780,50 756.434,60 26.584,00 

Garrotxa 20.151.310,70 719.689,70 25.497,20 Garrotxa 21.240.231,10 758.579,70 26.875,00 

Pla de l’Estany 12.061.646,00 738.468,10 24.515,50 Pla de l’Estany 12.713.423,60 778.372,90 25.840,30 

Val d’Aran 4.960.027,00 763.081,10 29.349,30 Val d’Aran 5.228.053,00 804.315,80 30.935,20 

Montsià 12.733.924,30 788.827,20 27.794,70 Montsià 13.422.029,90 831.453,20 29.296,60 
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 285 

 
 
I les mitjanes comarcals més altes de despeses de funcionament per unitat: 
 
QUADRE 153: Comarques amb més Despeses de Funcionament per Unitat. 
 

 IES curs 96-97  IES curs 98-99 

 Despesa /  Despesa /  Despesa /   Despesa /  Despesa /  Despesa /  
 Centre  Unitat  Alumne   Centre  Unitat  Alumne  

Alta Ribagorça 8.945.530,00 1.118.191,30 51.708,30 Alta Ribagorça 9.428.921,40 1.178.615,20 54.502,40 

Gironès 25.118.964,30 1.141.771,10 37.613,50 Gironès 26.476.322,80 1.203.469,20 39.646,00 

Baix Camp 26.228.238,30 1.174.398,70 39.545,00 Baix Camp 27.645.538,90 1.237.860,00 41.681,90 

Segrià 23.674.027,80 1.246.001,50 41.850,00 Segrià 24.953.306,00 1.313.331,90 44.111,50 

Pallars Jussà 16.343.245,00 1.257.172,70 39.572,00 Pallars Jussà 17.226.388,20 1.325.106,80 41.710,40 

Segarra 14.558.640,00 1.364.872,50 53.458,90 Segarra 15.345.348,10 1.438.626,40 56.347,70 

Pla d’Urgell 11.626.801,00 1.395.216,10 49.405,70 Pla d’Urgell 12.255.080,80 1.470.609,70 52.075,40 

Noguera 12.912.567,20 1.403.539,90 46.649,40 Noguera 13.610.326,20 1.479.383,30 49.170,30 

Alt Urgell 9.967.668,50 1.423.952,60 33.005,50 Alt Urgell 10.506.293,40 1.500.899,10 34.789,10 

Priorat 31.062.823,00 2.218.773,10 90.037,20 Priorat 32.741.371,00 2.338.669,40 94.902,50 
Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

 

No hi ha cap variació en l’ordre comarcal quant la mitjana de despeses de funcionament per 

unitat quan es calcula per a l’any 99. Aquest fet ens fa pensar que es tracta d’una situació 

estructural consolidada, com en els CEIPS. 

 
Entre la comarca que té la mitjana de les despeses de funcionament dels IES més gran i la 

comarca en què la mitjana de despeses de funcionament de les unitats escolars dels IES es 

més petita, hi ha una diferència considerable de quasi quatre vegades superior en les  

despeses de funcionament per unitat a la comarca del Priorat que a la comarca de Terra Alta. 

Si la comparativa es fa sobre la següent comarca, la despesa és de bastant més del doble a 

l’Alt Urgell, La Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, etc. que a Terra Alta, Alt Empordà, Ribera 

d’Ebre, Cerdanya, Baix Ebre, etc. 

 
Per acabar d’estudiar el comportament de les despeses de funcionament, es farà una darrera 

concreció i s’analitzaran les despeses de funcionament dels centres docents, procedents de la 

liquidació de l’any 1996 de les despeses reals. Aquesta anàlisi es farà per zones agrupades 

superiors a la comarca i inferiors a la província i permetrà  distingir les zones més poblades de 

les menys poblades. Només ho farem per als IES, ja que la despesa dels CEIPS depèn molt de 

l’administració local. Per exemple, els ajuntaments es fan càrrec dels locals, de la neteja, dels 

subministraments continuats, etc. i, per tant, no estan tampoc comptabilitzats dins la liquidació 

de les despeses de funcionament del CEIP. 

 

Quant als IES, presentarem els resums segons tres categories: per centre docent, per unitat i 

per alumne. La despesa per alumne en aquesta tesi no ens interessa gaire, però hem decidit 

posar-la, ja que és una referència molt comuna en els estudis que es realitzen. 
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QUADRE 154: Mitjana despeses de funcionament per centre docent (ptas) i per Delegació 

  TOTAL BCN ciutat 
Barcelona 

cmq B.Llobregat V.Occidental Girona Lleida Tarragona 
Despeses 16.996.586 17.651.748 16.839.183 17.135.252 16.544.269 15.581.138 15.711.482 19.135.045 
Subministraments continuats 2.172.962 2.307.505 2.204.501 2.421.985 2.370.328 1.936.717 1.998.612 1.833.523 
Neteja 3.231.220 3.457.469 3.564.986 3.433.014 3.927.501 2.424.608 2.005.433 2.975.696 
Material oficina 722.256 748.601 828.199 800.528 771.832 589.485 473.621 633.545 
Informació i documentació 808.023 784.660 849.496 906.013 745.568 728.419 860.693 734.584 
Altres subministres 1.335.193 1.090.273 1.015.460 1.318.359 1.136.642 1.658.145 1.315.101 2.280.598 
Comunicacions 578.888 499.157 562.333 600.754 515.572 680.901 597.764 644.902 
Lloguers 158.939 179.375 126.405 231.185 204.515 118.201 121.808 151.957 
Manteniment 1.641.393 1.575.675 1.863.376 1.617.624 1.526.982 1.518.309 1.508.618 1.574.222 
Reparacions 1.067.670 1.163.460 868.523 1.039.097 1.302.561 1.161.334 836.136 1.288.155 
Adquisició material inventar. 1.387.907 1.386.143 1.298.009 1.281.589 1.394.435 1.157.462 1.499.452 1.814.341 
Treballs realitzats per empreses 274.558 230.334 141.163 293.478 243.045 393.867 427.648 412.281 
Assegurances 55.768 50.016 56.541 72.252 51.809 58.855 30.341 64.476 
Desplaçaments externs 786.668 578.691 805.903 845.821 811.569 1.075.792 791.217 641.042 
Despeses oblig.pdtes.pagament 301.769 811.460 301.533 240.250 16.762 78.330 280.321 266.276 
Romanents 1.599.499 1.776.876 1.752.565 1.412.705 1.274.309 1.322.670 1.655.516 1.771.590 
Despeses bancàries 10.641 12.275 12.458 5.903 6.273 10.794 18.489 7.774 
Liquidacions d’IVA 14.107 1.031 1.625 316 1.680 110.020 0 9.289 
Conferències o similars 94.248 132.222 87.072 140.671 42.713 138.503 93.708 29.865 
Cursets INEM, FSE I altres 754.877 866.524 499.034 473.708 200.172 418.726 1.197.006 2.000.928 

Elaboració pròpia a partir dades liquidació 1996 despeses de funcionament. DGCD. 
 

En les Despeses de funcionament dels centres docents, quan es comparen les mitjanes dels 

centres educatius, s’observa que reben més fonts aquells que són més grans; per tant caldrà 

veure com es comporta la partida que té més a veure amb la grandària dels centres, com pot 

ser la despesa de neteja. Si es compara la despesa de neteja de la Zona de Lleida on els IES 

son més petits, amb la zona de Barcelona Ciutat on la grandària dels IES augmenta, es pot 

observar que la despesa mitjana de despesa en neteja s’incrementa. També passa si la 

comparació es fa on la grandària de promig d’IES és la més gran de Catalunya: Tarragona. En 

aquesta província és on la mitjana de despesa per centre és la més alta de Catalunya. 

 

QUADRE 155: Mitjana despeses de funcionament per Unitat (ptas) i per Delegació 

  TOTAL BCN ciutat BCN cmq B.Llobregat V.Occidental Girona Lleida Tarragona 
Despeses 878.267 910.880 855.650 827.514 792.540 857.992 1.187.335 892.969 
Subministraments continuats 112.284 119.074 112.017 116.965 113.549 106.647 151.037 85.564 
Neteja 166.967 178.415 181.148 165.791 188.144 133.514 151.553 138.866 
Material oficina 37.321 38.630 42.083 38.660 36.974 32.461 35.792 29.565 
Informació i documentació 41.753 40.491 43.165 43.754 35.716 40.111 65.044 34.281 
Altres subministres 68.994 56.261 51.599 63.668 54.450 91.308 99.384 106.428 
Comunicacions 29.913 25.758 28.574 29.012 24.698 37.495 45.174 30.095 
Lloguers 8.213 9.256 6.423 11.165 9.797 6.509 9.205 7.091 
Manteniment 84.816 81.309 94.684 78.120 73.149 83.607 114.008 73.464 
Reparacions 55.170 60.038 44.132 50.181 62.398 63.950 63.188 60.114 
Adquisició material inventar. 71.717 71.529 65.956 61.892 66.799 63.737 113.315 84.669 
Treballs realitzats per empreses 14.187 11.886 7.173 14.173 11.643 21.689 32.318 19.240 
Assegurances 2.882 2.581 2.873 3.489 2.482 3.241 2.293 3.009 
Desplaçaments externs 40.650 29.862 40.950 40.847 38.878 59.240 59.793 29.915 
Despeses oblig.pdtes.pagament 15.593 41.874 15.322 11.602 803 4.313 21.184 12.426 
Romanents 82.651 91.692 89.053 68.224 61.045 72.834 125.109 82.674 
Despeses bancàries 550 633 633 285 301 594 1.397 363 
Liquidacions d’IVA 729 53 83 15 80 6.058 0 434 
Conferències o similars 4.870 6.823 4.424 6.793 2.046 7.627 7.082 1.394 
Cursets INEM, FSE I altres 39.007 44.715 25.357 22.877 9.589 23.058 90.459 93.377 

Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 
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Quan la comparativa es fa per unitats en funcionament, es pot observar que Lleida és la que 

més recursos utilitza per unitat en funcionament. Les causes poden ser diverses, encara que la 

més plausible sigui la despesa en subministraments i la pròpia grandària de les aules pel que fa 

a la neteja. Si bé el cost de neteja d’un centre gran és més elevat que el cost de neteja d’un 

centre petit, en haver-hi menys unitats per centre, fa que els costos mitjos de neteja de les 

unitats de Lleida siguin els més elevats. 

Es podria fer l’exercici de contrastar el que rep una unitat concertada de l’ESO en comparació 

amb les unitats dels IES. Aquesta comparativa no la farem en aquesta tesi. De tota manera 

voldríem apuntar que el mòdul de despeses de funcionament per unitat que es pagava l’any 

1997 era 959.102 ptas/any per al primer cicle d’ESO i 1.058.601 ptas/any per al segon cicle 

d’ESO. La mitjana de despesa d’una unitat pública de secundària a Catalunya es de 925.725 

ptas/any. A aquesta xifra mitjana de cost/unitat de la pública caldria afegir el PAS de cada 

centre docent, que està composat majoritàriament per dos persones, i que pot variar en funció 

de la grandària de l’IES. Agafant com a mitjana 19 unitats per IES, i un cost mig del  PAS any 

1997 estimat en 6 Mpta (2 dotacions), caldria incrementar les despeses de funcionament dels 

centres públics en 315.789 ptas per tal que fossin comparables al mòdul de despeses de 

funcionament amb el de concerts. Per tant, les despeses de funcionament de les unitats 

públiques equiparables amb les despeses del mòdul de concerts seria de 1.241.514 ptas per 

unitat, la qual cosa fa pensar que aquest mòdul econòmic que rebia l’escola concertada, i pel 

concepte de despeses de funcionament, estava infravalorat, encara que també caldria minorar-

lo en el 8% que aporten els pares als IES, o bé que la Generalitat es fes càrrec també d’aquest 

8% en la pública. Ho deixem aquí, ja que aquesta qüestió de les despeses de funcionament ha 

quedat prou explicitada. Tal com havíem dit, acabem amb les dades de despeses de 

funcionament per alumne. 

 

QUADRE 156: Mitjana despeses de funcionament per alumne (ptas) i per Delegació 

  TOTAL BCN ciutat 
Barcelona 

cmq B.Llobregat V.Occidental Girona Lleida Tarragona 
Despeses 29.084 28.196 27.977 27.178 26.947 28.785 41.796 30.990 
Subministraments continuats 3.718 3.686 3.663 3.841 3.861 3.578 5.317 2.969 
Neteja 5.529 5.523 5.923 5.445 6.397 4.479 5.335 4.819 
Material oficina 1.236 1.196 1.376 1.270 1.257 1.089 1.260 1.026 
Informació i documentació 1.383 1.253 1.411 1.437 1.214 1.346 2.290 1.190 
Altres subministres 2.285 1.742 1.687 2.091 1.851 3.063 3.498 3.693 
Comunicacions 991 797 934 953 840 1.258 1.590 1.044 
Lloguers 272 287 210 367 333 218 324 246 
Manteniment 2.809 2.517 3.096 2.566 2.487 2.805 4.013 2.549 
Reparacions 1.827 1.858 1.443 1.648 2.122 2.145 2.224 2.086 
Adquisició material inventar. 2.375 2.214 2.157 2.033 2.271 2.138 3.989 2.938 
Treballs realitzats per empreses 470 368 235 465 396 728 1.138 668 
Assegurances 95 80 94 115 84 109 81 104 
Desplaçaments externs 1.346 924 1.339 1.342 1.322 1.987 2.105 1.038 
Despeses oblig.pdtes.pagament 516 1.296 501 381 27 145 746 431 
Romanents 2.737 2.838 2.912 2.241 2.076 2.444 4.404 2.869 
Despeses bancàries 18 20 21 9 10 20 49 13 
Liquidacions d’IVA 24 2 3 1 3 203 0 15 
Conferències o similars 161 211 145 223 70 256 249 48 
Cursets INEM, FSE I altres 1.292 1.384 829 751 326 774 3.184 3.241 

Font: Elaboració pròpia a partir dades DGCD 
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5.4.3. Serveis Escolars: transport i menjador  
 

Les lleis orgàniques – i, concretament, la LOGSE- fixen que, excepcionalment, quan no hi ha 

oferta dels ensenyaments obligatoris en el seu municipi de residència, l’alumnat gaudirà de la 

gratuïtat en aquest servei:  

“los Poderes públicos […] Excepcionalmente, en la educación primaria y en la 
educación secundaria obligatoria en aquellas zonas rurales en que se considere 
aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su 
residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las 
Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de 
transporte, comedor y, en su caso, internado”1. 

 

A banda s’estableix també, reglamentàriament, un criteri geogràfic addicional quan la distància 

ho justifiqui. 

El Transport -durant el període d’aplicació de la LOGSE- passa de ser un servei escolar 

extraordinari a formar part de les condicions que envolten la vida escolar i també de part de 

l’alumnat que no es troba en les situacions que descriu la Llei.  

A Segon Cicle d’Educació Infantil no és obligatòria la prestació. A Educació Primària, a 

Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial la prestació del Transport escolar és 

obligatòria. El transport d’alumnes d’ensenyaments post-obligatoris és amb pagament parcial 

del cost del servei. 

Les diverses normatives que van sorgint al llarg d’aquests anys condicionen l’increment de la 

despesa en el concepte de transport. Per exemple, l’aplicació del Reial decret 443/2001, de 27 

d’abril, sobre Seguretat en el Transport escolar i de menors implica -en el curs 2001-2002- la 

supressió de l’anomenat 3 x 22, encarint el cost. 

El curs 2002-03 tenien el servei gratuït de transport el segon cicle d’Educació Infantil, Educació 

Primària i Educació Secundària Obligatòria. 

 
QUADRE 157: Alumnes que utilitzen el transport escolar del SE el Curs 2002-03 
gratuïtament o amb ajut 
 

Dintra Mun. Fora Mun. Total Dintra Mun. Fora Mun. Total Dintra Mun. Fora Mun. TOTAL
Inf. i Primària 15.101       2.618         -              -              17.719       
   Pública 11.724       3.139         14.863       1.637         846            2.483         13.361       3.985         17.346       
   Concertada 238            135            -              -              373            
ESO 25.892       476            508            1.740         476            508            27.632       
   Pública 6.283         18.269       24.552       476            508            984            6.759         18.777       25.536       
   Concertada 1.340         756            -              -              2.096         
Ed. especial 3.624         40              89              425            40              89              4.049         
   Pública 1.073         1.430         2.503         40              89              129            1.113         1.519         2.632         
   Concertada 1.121         296            -              -              1.417         
Altres (post) 1.275         -              1.275         -              -              -              1.275         -              1.275         
   Pública 1.275         1.275         -              1.275         -              1.275         
   Concertada -              -              -              -              -              

-              
-              

TOTAL 45.892       4.783         50.675       
  Pública 20.355       22.838       43.193       2.153         1.443         3.596         22.508       24.281       46.789       
  Concertada -              -              2.699         -              -              1.187         -              -              3.886         

TotalGratuït Amb ajut

 
Curs 2002-2003 - Jornada FECAV 29/04/03 Jornades Federació Catalana d’Autotransport de Viatgers. Autor: Josep 
Maria Viaplana 
 
                                                
1 LOGSE, art. 65, 1-2. 
2 En els vehicles de transport de alumnes en els seients de 2 places podien anar ocupats per tres alumnes menors de 
12 anys. 
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L’estudi al qual pertany aquest quadre especifica que els vehicles que es mobilitzen cada dia el 

curs 02-03 eren:  

- 859 autobusos de 12 metres o més,  

- 319 autobusos de menys de 12 metres, 

- 163 altres tipus: taxis, furgonetes, ambulàncies, tot terrenys... 
 
en total, 1.341 vehicles. 
 
 
En el mateix curs 2002-2003 es fixa per Reial Decret la disminució a 16 anys de la vida útil dels 

vehicles i per modificacions tècniques. L’increment de cost de les dues mesures per al curs 

2002-03 és de 1.952.546 € (3x2); 1.354.064 € (disminució vida útil, despesa de gener a juny). 

 
A més del servei de transport, i relacionat evidentment, es troba la despesa per menjadors 

escolars. De fet, apareixen recollits com dos conceptes agrupats en forma de serveis escolars, 

encara que a partir dels pressupostos liquidats es pot distingir un de l’altre. També les diferents 

dades provinents del Departament d’Ensenyament ho desglossen. Cal remarcar el progressiu 

traspàs de competències d’aquestes matèries als Consells Comarcals. 

 

El primer serà veure la liquidació d’un any per situar la magnitud del que estem parlant. 

 

QUADRE 158: Liquidació Despeses de Transport i Menjador 

  
 Liquidat 1998  

Transport i menjador 8.743.438.808  

  Ajuts individuals menjador 312.000.000  

  Ajuts individuals desplaçament 1.893.351  

  Transport escolar propi 254.140.969  

  Menjadors escolars 501.677.808  

  Consells comarcals 7.673.726.680  

Font: Direcció General de Promoció Educativa 

Com es pot veure, ja en el pressupost liquidat de 1998 els Consells Comarcals gestionen quasi 

el 90% d’aquests ajuts (87,8%). 

Les competències assumides pels Consells Comarcals de la gestió dels ajuts de transport i 

menjador arriba el curs 98-99 a la totalitat de 32 dels 41 Consells Comarcals. Els Consells 

Comarcals que encara estaven pendents en aquest curs d’oferir menjador per als 

ensenyaments obligatoris eren: Vallès Occidental, Priorat, Terra Alta, Montsià, Tarragonès, Alt 

Urgell, Pallars Jussà, Noguera, Segarra. El curs 99-00 la totalitat dels Consells Comarcals 

assumeixen les competències de transport i menjador. 

 
Ens centrem a veure la gestió de transport i menjador per als anys que encara no estava la 

competència transferida completament als Consells Comarcals. Diferenciem entre els ajuts de 
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transport i menjador dels ensenyaments obligatoris, dels ajuts de transport i menjador 

corresponents als ensenyaments no obligatoris3.   

 
QUADRE 159: Evolució del Transport i Menjador escolar 
 

  Transport Menjador Total Transport i Menjador 

              

  95-96 96-97 97-98 98-99 95-96 96-97 97-98 98-99 95-96 96-97 97-98 98-99 

              

Obligatori Alumnes 0 21.907 28.081 28.235 0 18.652 25.107 25.401 0 40.559 53.188 53.636 

  MPTA 0 2.654 3.640 3.773 0 1.389 1.892 2.252 0 4.043 5.532 6.025 

              
No 
obligatori Alumnes 30.050 17.781 17.788 18.516 30.065 24.331 25.642 26.894 60.115 42.112 43.430 45.410 

  MPTA 2.939 1.055 964 1.178 1.831 1.419 1.671 1.653 4.770 2.474 2.635 2.831 

              

Total Alumnes 30.050 39.688 45.869 46.751 30.065 42.983 50.749 52.295 60.115 82.671 96.618 99.046 
  MPTA 2.939 3.709 4.604 4.951 1.831 2.808 3.563 3.905 4.770 6.517 8.167 8.856 

Font: Direcció General de Promoció Educativa. Servei de Transport i Menjador. Febrer 1999 
 

Les despeses per transport i menjadors escolars també han augmentat notablement, passant 

de 4.770 MPTA en el curs 95-96 a 8.856 MPTA en el curs 98-994: aquest augment d’un 85,7 % 

en tres anys es més que considerable. Un increment sostingut de un 28,6% anual durant tres 

anys és considerable. El que cal veure és com ha incrementat el problema prenent un curs de 

referència. Hem agafat com a curs de referència el curs 95-96 i el compararem amb el curs 98-

99. Els alumnes que utilitzen el transport públic incrementen en aquests tres anys en 16.701 

(55,58% per al període de tres anys), un increment sostingut de 18,53% anual durant el 

període. El diferencial entre els dos creixements s’ha de buscar en que els Consells Comarcals 

reben el 5% en concepte de gestió dels serveis, els increments d’IPC i per últim els increments 

de rutes respecte el curs 95-96. 

Si agafem el punt final d’implantació de la LOGSE (veure quadre 157) s’observa que el nombre 

d’alumnes que reben l’ajut de transport es manté estable 46.789 (2002-03) en relació al curs 

98-99: 46.751 (1998-99). 

 
La despesa de transport s’estabilitza durant els cursos posteriors al curs 98-99. Hi ha un 

increment un xic més gran de despesa el curs 01-02, atribuïble a factors aliens a l’increment 

d’alumnat transportat, tal com ja s’ha vist. De tota manera, són increments que estan dins la 

normalitat d’un SE estabilitzat per a aquest concepte. Un 18,19% d’increment en 3 anys és 

elevat, però entra dins la normalitat (un 6,06% de mitjana sostingut cada any durant aquests 

tres cursos). 

 
 
 
 

                                                
3 En els quadres apareix com obligatoris (ensenyaments obligatoris) i no obligatoris (ensenyaments no obligatoris) 
4 Dades de despesa obtingudes directament per cursos acadèmics. 
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QUADRE 160: Despesa pública de Transport Escolar per Cursos 
 

Transport 
    

98-99 99-00 00-01 01-02 

   4.951      4.977      5.259      5.852   
Josep Maria Viaplana. Jornada ... oc. (MPTA) 
 
Detallem el curs 98-99 per tal de fer algun comentari final referent a aquesta qüestió.  

 
QUADRE 161: Serveis de Transport i Menjador escolar. Curs 98/99 
 

 Obligatoris No obligatoris Total 

 Transport Menjador Transport Menjador Transport Menjador 

Alumnes 28.235 25.401 18.516 26.894 46.751 52.295 
Despesa 
(MPTA) 3.773 2.252 1.178 1.653 4.951 3.905 

PTA / Alumne 133.628 88.658 63.621 61.464 105.901 74.673 
Font: Direcció General de Promoció Educativa. Servei de Transport i Menjador. Febrer 1999 
 
La mitjana d’ajut5 per transport en els ensenyaments obligatoris es situa en la gratuïtat i els 

ajuts de menjador per a alumnes en els ensenyaments obligatoris es situa molt a prop de la 

gratuïtat. En quant el menjador no obligatori, es situa entre un 65% i un 70% d’ajut, i els ajuts 

en transport per alumnes en nivells no obligatoris, entre un 45% i un 50% d’ajuts. 

 

El 68% dels ajuts es destinen a alumnes dels nivells obligatoris, mentre que el 32% restant 

s’aplica a alumnes de nivells no obligatoris. Els alumnes de nivells obligatoris representaven el 

60,7%.  

QUADRE 162: Número de serveis subvencionats o gratuïts 
 

  Curs 98/99 

Nº Menjars (*) 7.321.300 

Subvencionats en tot o en part 3.556.140 

Gratuïts  3.765.160 

Transport   13.090.280 

Nº Viatges (*)  13.090.280 

Nº Rutes  1.084 

Nº Vehicles  1.255 
(*) nº d’alumnes beneficiats x 140 dies de servei 
Font: Direcció General de Promoció Educativa. Servei de Transport i Menjador. Febrer 1999 
 

Si entrem en el detall, el curs 98-99 s’observa que l’efecte induït sobre el sector del càtering i 

sobre el sector del transport és considerable. Es podria aprofundir en la qüestió de menjadors i 

transport, però no ho farem en aquesta tesi. A nivell de bibliografia apuntem -per qui ho vulgui 

tenir en consideració- l’informe “Els Serveis i activitats complementaris en les escoles públiques 

                                                
5 L’ajuda consisteix majoritàriament en posar una plaça de transport gratuïta a disposició de l’alumne que s’ha de 
desplaçar. 
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de Catalunya 2001-02”6. En aquest informe apareix molt en detall l’estadística de la gestió dels 

serveis en els centres docents públics. No aportaria res a respondre la hipòtesi que planteja 

aquesta tesi, però pot facilitar la tasca a altres investigacions que s’estiguin duent a terme. 

  

Per acabar la qüestió del transport i menjador hem decidit fer en aquest capítol la comparativa 

amb les altres CCAA. En el quadre s’ha posat la referència de població en el tram obligatori 6-

16 anys. Aquesta referència ajuda a realitzar la comparativa d’una manera més homogènia i 

equilibrada entre CCAA. 

  
Prèviament volem especificar els criteris que utilitzava cada CA per atorgar l’ajut. Aquest 

aspecte podria tenir a veure amb el Benestar Social de la població. No entrarem en la valoració 

dels criteris utilitzats per cada CA per a la concessió d’ajuts. Només els detallarem. També el 

fet de tenir que desplaçar alumnat és una incomoditat i, potser, aquest aspecte -ja tractat- 

també té incidència en l’Estat del Benestar, tema en el qual tampoc entrarem. 

 
Criteris de gratuïtat Transport Escolar: 
 
Andalusia: Canvi de nucli de població 
Catalunya: Canvi de municipi amb moltes excepcions 
València: Canvi de nucli urbà o distància > 3 Km al centre docent 
Galícia: Distància >  2 Km al centre docent 
Àrea MEC: Canvi de nucli urbà o distància > 3 Km al centre docent 
 
 
Les diferències en el sistema de gestió de menjadors escolars entre les CCAA  pot encarir el 

cost unitari de menú. Detallem també com actuaven algunes CCAA en aquesta qüestió. Hem 

utilitzat un informe no publicat de la Direcció General de Promoció Educativa, Servei de 

Transport i Menjador de Maig 1998, que hem resumit. 

 
Sistema de gestió de Menjadors escolars i costos: 
 
Andalusia Gestió pròpia: la majoria (personal Junta)  
Costos: Gestió pròpia: 425 Ptas/menú  Catering: 495 Ptas/menú 
 
Catalunya 25%Gestió pròpia 
Cost gestió pròpia: 571 ptas/menú. 
Cost gestió Consells Comarcals: la Generalitat paga 690 ptas/menú. Els C.Comarcals fan la 
contractació i subcontracten més del 95% dels serveis) 
 
València Gestió pròpia: 20% Catering: 80%  
Cost gestió pròpia: 484 ptas/menú 
 
Galícia Gestió pròpia: 100% (personal Xunta) 
Cost gestió pròpia:  355 ptas/menú 
 
Àrea MEC Gestió pròpia: 40% Catering: 60% 
Cost gestió pròpia: 476 ptas/menú 
 
 
 
 

                                                
6 Institut d’Estadística de Catalunya, Setembre de 2005. 
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QUADRE 163: Serveis de Transport i Menjador a les diferents CCAA. Curs 97/98 
 

  Transport Menjador TOTAL 
           
 Població Despesa Alumnes % alumnes Cost anual / Despesa Alumnes % alumnes Cost anual / Despesa 

CC.AA. 6 a 16 
anys (MPTA) beneficiats beneficiats alumne (PTA) (MPTA) beneficiats beneficiats alumne  (PTA)  (MPTA) 

           
Andalusia 729.504 4.568 72.500 9,94 63.007 4.383 60.159 8,25 72.857 8.951 

Catalunya 329.992 4.612 44.266 13,41 104.188 3.631 48.256 14,62 75.240 8.243 

València 283.424 2.890 26.705 9,42 108.219 1.816 26.969 9,52 67.337 4.706 

Galícia 191.551 9.071 133.637 69,77 67.878 3.020 55.770 29,11 54.151 12.091 

Àrea MEC 1.149.116 13.059 175.323 15,26 74.485 15.500 206.312 17,95 75.129 28.559 
Elaboració pròpia a partir de la Font: Direcció General de Promoció Educativa. Servei de Transport i Menjador. Maig 
1998 
 
 
En aquest quadre s’observa que, en quant a transport, els alumnes beneficiats a Galícia 

representen el 69,77% de la població en edat d’escolarització obligatòria, mentre que a 

Catalunya només representen el 13,41%. Des d’aquest punt de vista, s’ha de valorar si és 

perquè els ajuts estan més limitats o és perquè hi ha més centres pròxims als alumnes. Els 

criteris per atorgar ajut de transport a Andalusia són més amplis que a Catalunya. 

Efectivament, a un alumne d’Andalusia s’exigeix el canvi de nucli per tenir dret a l’ajut, mentre 

que a Catalunya s’exigeix el canvi de municipi. A Galícia encara és més ampli: viure a una 

distància superior a 2.000 metres dóna dret a l’ajut. No entrarem més a fons. És un tema de 

priorització de criteris. 

 

El menjador escolar segueix la mateixa tendència, i a Galícia el 29,11% de la població en edat 

d’escolarització obligatòria tenia ajut de menjador, amb un import inferior que el de Catalunya. 

No entrem a veure si depèn del cost de la vida, i altres aspectes de gestió.  

 

Com a conclusió d’aquest apartat, es pot determinar que la CA de Catalunya ha tingut unes 

dificultats molt discretes en relació a les altres CCAA, pel que fa als serveis complementaris de 

transport i menjador. Aquestes dificultats discretes s’han resolt externalitzant el servei en els 

Consells Comarcals. No cal oblidar que el problema principal és per als alumnes que s’han de 

desplaçar força (des del seu municipi a un altre), encara que el transport i menjador fossin 

gratuïts. Aquest problema creix amb la implantació de la LOGSE  en uns 17.000 alumnes i 

s’estabilitza. En quant el cost per alumne dels ajuts de transport de Catalunya, que és molt 

elevat en relació a les altres CCAA, es pot atribuir a que la gestió dels CC té un sobrecost; es 

podria també atribuir parcialment a que els autocars de les diferents rutes no van plens. En 

aquest cas, en part, el concepte de cost és el vehicle i la ruta: tant si el vehicle va ple com si no 

hi va ningú té el mateix cost. 
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5.4.4. Concerts i Convenis corporacions locals 

 

• Concerts 

El que es subvencionen o concerten són unitats escolars, i per tant, s’ha de veure com és 

l’evolució d’aquestes unitats concertades a Catalunya. Encara que la tesi es focalitza a l’etapa 

obligatòria i, concretament, a l’escola pública, sense una visió de conjunt es pot fer bastant 

difícil d’interpretar encertadament l’etapa objecte de la tesi. 

QUADRE 164: Evolució de les unitats concertades a Catalunya 

Concertada i Subv. UNITATS 

  94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00 

Educació Infantil 1.730 2.339 2.441 2.389 2.737 2.728 

1r cicle 219 296 379 380 425 442 

2n cicle 1.511 2.043 2.062 2.009 2.312 2.286 

Primària + EGB 8.441 7.857 6.744 5.841 5.770 5.765 

ESO 279 512 1.678 2.806 3.367 3.798 

1r cicle 116 172 1.041 1.911 1.908 1.904 

2n cicle 163 340 637 895 1.459 1.894 

BUP i COU 295 279 258 230 108 0 

Batxillerat 20 26 32 105 284 442 

FP-I  i  FP-II 1.607 1.547 1.392 1.124 637 215 

Cicles Formatius 23 45 84 201 449 479 

Concertada 10.665 10.266 10.188 10.307 10.615 10.699 

Subvencionada (Infantil) 1.730 2.339 2.441 2.389 2.737 2.728 

Total 12.395 12.605 12.629 12.696 13.352 13.427 

Font:DGCD 

La primera de les conclusions que es pot extreure d’aquesta taula és que malgrat es concerten 

les etapes de 14 i 15 anys, no hi ha un increment d’unitats concertades, les quals es mantenen 

en torn les 10.600 unitats. 

La segona conclusió és que sí que es fa una actuació d’incrementar les subvencions a l’etapa 

infantil de 3-6 anys. Fins i tot en els anys següents s’acaba concertant progressivament P3, P4 

i P5. Aquesta etapa no és obligatòria i tampoc la LOGSE la preveia com a gratuïta. Aquesta 

decisió faria referència a l’apartat de la hipòtesi que planteja que algunes actuacions de la 

Generalitat han encarit el sistema. Ja s’ha vist, quan s’ha analitzat l’evolució de les unitats 

escolars, que el SE creix per l’etapa no obligatòria de 0-6 anys, i que hi havia ja un grau 

d’escolarització del 100% de l’alumnat de l’etapa 3-6 anys. La decisió de primer, subvencionar, 
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i després de l’etapa d’estudi d’aquesta tesi, concertar les unitats de 3-6 anys, encareix el SE. El 

professorat de l’escola privada concertada pagat amb fons públics creix, tal com ja s’ha vist 

abans. 

Si analitzem la proporció d’unitats concertades o subvencionades per a cada nivell educatiu i la 

seva evolució, podrem veure la tendència que ha seguit la subvenció i concertació de l’escola 

privada. 

QUADRE 165: Evolució del percentatge d’unitats que estan Subvencionades o 
Concertades de l’escola Catalana en relació a les unitats privades 

% Concertada - Subv. UNITATS 

  94-95 95-96 96-97 97-98  98-99 99-00 

Educació Infantil 35,1% 45,3% 47,0% 46,0% 53,9% 52,9% 

1r cicle 15,0% 17,3% 21,3% 21,4% 21,1% 20,8% 

2n cicle 43,6% 59,3% 60,3% 58,9% 75,6% 75,4% 

Primària + EGB 95,3% 90,8% 91,2% 91,7% 94,2% 94,9% 

ESO 100% 100% 95,7% 93,8% 93,7% 92,5% 

1r cicle 100% 100% 94,0% 92,5% 93,5% 94,1% 

2n cicle 100% 100% 98,8% 96,8% 93,9% 91,0% 

BUP i COU 13,8% 13,9% 14,4% 14,4% 14,8% - 

Batxillerat 31,7% 31,0% 25,0% 46,9% 35,5% 33,9% 

FP-I  i  FP-II 77,5% 78,0% 79,2% 72,9% 72,6% 100,9% 

Cicles Formatius 43,4% 66,2% 54,5% 68,8% 78,0% 57,0% 

Concertada 79,2% 77,1% 78,5% 79,2% 83,5% 85,1% 

Subvencionada (Infantil) 35,1% 45,3% 47,0% 46,0% 53,9% 52,9% 

Total 67,4% 68,3% 69,5% 69,8% 75,1% 75,8% 

Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

Les unitats de les etapes obligatòries estan pràcticament totes concertades (més del 90%). 

L’evolució de l’escola infantil subvencionada és la que ha generat despesa addicional, tal com 

ja s’ha vist en l’anàlisi dels grups o unitats escolars. 

Si fem la comparativa amb les altres CCAA, Catalunya és la segona CA de l’estat en nombre 

d’unitats de titularitat privada (38,35%) en el curs 96-97. Només el País Basc està per sobre 

(46,25%). De les unitats concertades i subvencionades (dins l’escola privada), Catalunya tenia 

el curs 96-97 concertat el 74,72% de les unitats, un percentatge similar al País Basc, Navarra i 

Andalusia. Contràriament al que podria semblar, la privada concertada a Galícia no arriba al 

60% de tota la privada. 
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QUADRE 166: Unitats per CCAA curs 96-97 

 

 Priv. /Total Concertada i Subv. Sense ajuts 
 

Pública Privada 
%          /privada    %          /privada    % 

Andalusia 46.817 11.099 19,16 7.910 71,27 3.189 28,73 
Canàries 12.188 2.489 16,96 1.222 49,10 1.267 50,90 
Catalunya 26.357 16.394 38,35 12.250 74,72 4.144 25,28 
València 20.471 7.757 27,48 4.949 63,80 2.808 36,20 
Galícia 16.587 4.460 21,19 2.658 59,60 1.802 40,40 
Navarra 2.585 1.307 33,58 976 74,67 331 25,33 
País Basc 8.185 7.044 46,25 5.132 72,86 1.912 27,14 
Àrea MEC 81.189 31.293 27,82 18.488 59,08 12.805 40,92 

Total Espanya 214.379 81.843 27,63 53.585 65,47 28.258 34,53 

Tots els grups del SE d'Infantil (3-6) i Primària, i Secundària 

Elaboració pròpia a partir dades DGCD 

No es corregeix la diferència que presenten les fonts del MEC i les de la Generalitat. S’han 

respectat les xifres de les unitats concertades donades per les diferents fonts. Això fa que 

mentre segons les fonts consultades de la Generalitat les unitats concertades i subvencionades 

del curs 96-97 siguin 12.629 unitats, les xifres obtingudes pel MEC -juntament amb les de les 

altres CCAA- parlen de 12.250 unitats concertades. Això afecta també el percentatge 

concertada/privada de cada quadre. Comenten cada quadre en comparació de les seves 

pròpies dades. De tota manera, un 3% de diferència d’unitats, i donat que hi ha poques dades 

existents i que la diferència molt probablement s’ha de buscar en les unitats subvencionades i 

post-obligatòries, és perfectament assumible. 

L’evolució de la partida pressupostària liquidada destinada a Concerts Educatius a Catalunya, 

per al període d’implantació de l’ESO ha estat la següent: 

QUADRE 167: Liquidació Partides Concerts i Subvencions Escola Privada 

 Concert Subvenció Total (MPTA) Increments % 
1994        58.688            2.942           61.630        
1995        59.157            2.875           62.033               403    0,65% 
1996        65.157            3.100           68.257             6.224    10,03% 
1997        77.069            2.583           79.652           11.395    16,69% 
1998        82.215            3.195           85.410             5.758    7,23% 
1999        94.571            3.252           97.823           12.413    14,53% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Subdirecció General Serveis 

Si es pren la transferència finalista de 1990 i s’actualitza a 1999 d’acord amb l’apartat 5.3. el 

resultat és que l’import equivalent de l’estat seria 43.485,4 Mpta. x 1,7509 = 76.138,6 Mpta. La 

qual cosa situaria l’import rebut per part de l’estat, per aquest concepte de concerts, en 18.432 

Mpta per sota del que realment es va gastar. S’ha de considerar que l’import rebut i no aplicat a 

l’ensenyament no universitari segons la projecció feta era de 52.690 Mpta i que si no 
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s’haguessin aplicat aquests recursos addicionals a concerts, l’excedent de recursos no aplicats 

hagués estat de 18.432 Mpta més, és a dir 71.122 Mpta. Per què ha estat així si els grups 

concertats dels nivells obligatoris estan estabilitzats? En primer lloc per la analogia retributiva, 

que consistia en equiparar progressivament el sou dels docents de la privada concertada amb 

els sous que estaven rebent els docents de la pública. En segon lloc perquè hi ha un increment 

de docents per cada unitat concertada. Efectivament, tal com ja s’ha mostrat en un quadre 

anterior, els docents de la concertada -per atendre les mateixes unitats- passen de 16.490 el 

curs 94-95  a  21.103 el curs 99-00, és a dir un increment de 4.613 docents (un 27,97% més 

respecte del curs 94-95). Per tant, aquest 4.613 docents més al pagament delegat, per les 

causes apuntades, representen, en el pressupost de 1999 una despesa estimada de més de 

20.000 Mpta. 

L’evolució dels costos dels concerts de les diferents CCAA, en termes relatius, és la següent: 

QUADRE 168: Liquidacions Concerts Educatius CCAA i Variació 92-96 

 1992 1993 1994 1995 1996  92-96 % 

              
ESPANYA 269.134 322.543 309.398 332.122 344.495 75.361 28% 

            
Andalusia 33.403 43.014 46.095 47.876 50.283 16.880 51% 
Canàries (1) 5.927 6.897 6.897 7.087 7.814 1.887 32% 
Catalunya (2) 52.589 64.135 62.733 64.729 68.614 16.025 30% 
València 25.115 26.845 27.861 29.040 30.573 5.458 22% 
Galícia (3) 13.342 15.563 15.126 15.871 16.463 3.121 23% 
Navarra 7.704 7.927 8.001 8.201 8.554 849 11% 
País Basc (4) 45.260 50.787 41.963 48.760 49.171 3.912 9% 
            
Àrea MEC 85.794 107.375 100.722 110.558 113.023 27.229 32% 

(1) Mitges i de Règim Especial (EEMM / 2n cicle ESO / Altres 2n grau) 
Altres Ensenyaments (Educació Especial / Adults / Compensatòria) 
(2) No coincideixen les dades del liquidat de Catalunya i les dades de MEC, encara que 1996 bàsicament la xifra és la 
mateixa i de fet es fa la comparació de les CC.AA amb aquesta xifra. 
(3) Les xifres del 1998 corresponen al Projecte de Pressupost 
(4) No pot facilitar el desglossament pels anys 1992, 1993  i 1994 
Font: Extracte Llibre Blanc MEC (Març 1999) 
 
En termes relatius, Catalunya té un creixement de concerts durant el primer període similar a la 

mitjana de l’estat espanyol, essent Andalusia la CA que experimenta un creixement relatiu més 

elevat, si bé es cert que en aquesta CA el pes de l’escola privada és molt baix. 

La qüestió següent seria veure si el finançament dels concerts ha suposat una distracció de 

fons a l’ensenyament públic, tal com s’ha dit des de diferents sectors. Per tot el que s’ha dit fins 

ara, queda demostrat que si l’ensenyament públic -especialment no obligatori- no ha disposat 

de més recursos, no ha estat per aquesta causa. 

 

La partida de Concerts i subvencions té una de similar quan el titular és una administració local, 

bàsicament municipal, encara que els consells comarcals i diputacions també tenen la 

consideració d’administració local. 
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• Convenis corporacions locals 
La partida corresponent a Convenis amb Corporacions Locals ha augmentat un 84,2% en 4 

anys, encara que experimenta un avanç significatiu el 1997. 

QUADRE 169: Liquidació Convenis amb corporacions locals 

Any MPTA Increment % 

1995 4.979,7 
1996 5.867,2 888,5 17,8 
1997 9.138,0 3.270,8 55,7 
1998 9.469,3 31,3 0,3 

Total 95-98  4.190,6 84,2 
Font: Dep. Ensenyamen. Subdirecció General de Serveis  

 
En els centres municipals la despesa de 1998 va ser la següent: 

QUADRE 170: Liquidació Convenis amb centres municipals 1998 (pta) 
  

 Liquidat 1998    

Centres municipals 8.106.036.000    

  Convenis llars d’infants 594.682.000    Infantil 775.000.000  

  Convenis centres docents 7.443.012.000    Primària 8.081.708.000  

  Finançament ESO en CEIP 68.342.000    
 Font: Dep. Ensenyamen. Subdirecció General de Serveis. No inclou ensenyaments musicals. 

Com es pot veure, la principal partida és la de convenis en centres docents. Per tal de veure un 

detall del que suposa aquesta partida, especifiquem per als anys 1996 i 1997 el detall. Com es 

pot veure, la ciutat de Barcelona és la principal beneficiada per aquestes actuacions: 

QUADRE 171: Detall liquidació Convenis amb corporacions locals 

    1998 

  PTA 1996 PTA 1997 PTA Alumnes Cost / 
alumne 

TOTAL             

  Ajuntament 
Barcelona 2.581.784.038 2.674.894.859 2.836.248.186 8.572 330.874 

  Altres corporacions 4.867.930.912 5.204.442.377 5.436.516.872 27.320 198.994 
  TOTAL 7.449.714.950 7.879.337.236 8.272.765.058 35.892 230.491 

Llars d’infants             

  Ajuntament 
Barcelona 136.654.338 132.592.431 129.467.330 2.107 61.446 

  Altres corporacions 448.086.438 450.748.569 465.214.549 8.930 52.096 
  TOTAL 584.740.776 583.341.000 594.681.879 11.037 53.881 

Primària i Secundària             

  Ajuntament 
Barcelona 2.389.305.867 2.440.368.504 2.539.457.258 5.420 468.535 

  Altres corporacions 4.023.167.239 4.188.836.558 4.119.063.360 5.435 757.877 
  TOTAL 6.412.473.106 6.629.205.062 6.658.520.618 10.855 613.406 

Ensenyaments de música             

  Ajuntament 
Barcelona 55.823.833 101.933.924 167.323.598 1.045 160.118 

  Altres corporacions 396.677.235 564.857.250 852.238.963 12.955 65.785 
  TOTAL 452.501.068 666.791.174 1.019.562.561 14.000 72.826 

Font: Dep. Ensenyament. Subdirecció General de Serveis i DGCD. 
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Referent als quadres 169, 170, 171, es pot veure  que hi ha diferències. Aquestes diferències, 

son atribuïbles al següent: el quadre 169 contempla tant els convenis amb les corporacions 

locals de  despesa com els de inversió. El quadre 170 contempla la liquidació de convenis amb 

corporacions locals de despesa corrent en centres de titularitat municipal i al quadre 171 es 

contemplen els convenis amb corporacions locals referides a la despesa corrent diferenciant el 

municipi de Barcelona. 

 

Per especificar els beneficiaris de l’ajut, i només a efectes de poder explicar millor el concepte 

que origina la despesa, presentem el següent quadre: 

 

QUADRE 172: 

Nombre d’ALUMNES en centres amb convenis    

        

  Llars d’Infants Centres de primària i secundària 

  Ajuntament Altres   Ajuntament Altres   
  Barcelona corporacions TOTAL Barcelona corporacions TOTAL 

1996 2.147 8.205 10.352 5.530 5.779 11.309 
1997 2.133 8.514 10.647 5.506 6.036 11.542 
1998 2.107 8.930 11.037 5.420 5.435 10.855 

 
Nombre de CENTRES amb convenis     

        

  Llars d’infants Centres de Primària i Secundària 

  Ajuntament Altres   Ajuntament Altres   
  Barcelona corporacions TOTAL Barcelona corporacions TOTAL 

1996 39 216 255 27 25 52 
1997 39 221 260 27 25 52 
1998 39 231 270 27 24 51 

Font: Direcció General de Centres Docents. Febrer 1999 
 

En quant els Ensenyaments musicals, estan inclosos en la despesa de convenis i per tant ho 

hem detallat a efectes de no tenir-ho en consideració. De tota manera els imports són tant 

petits que afecten molt poc. 

Els Centres musicals amb conveni eren 85 el 1996, 94 el 1997 i 103 centres musicals l’any 

1998. 
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QUADRE 173: Finançament dels ensenyaments musicals per nivells 

         

  Grau elemental Grau mitjà Grau superior 

  Ajuntament Altres   Ajuntament Altres   Ajuntament 
  Barcelona corporacions TOTAL Barcelona corporacions TOTAL Barcelona 

1996 19.130.161 342.167.456 361.297.617 11.705.460 54.509.779 66.215.239 24.988.212 
1997 19.517.321 453.712.766 473.230.087 58.096.752 111.144.484 169.241.236 24.319.851 
1998 27.415.627 636.261.993 663.677.620 75.347.999 215.976.970 291.324.969 64.559.972 
 
Nombre d’ALUMNES en centres amb convenis 
 

  Ensenyaments musicals 

  Ajuntament Altres   
  Barcelona (*) corporacions TOTAL 

1996 534 9.372 9.906 
1997 604 11.058 11.662 
1998 1.045 12.955 14.000 

  (*) falta CS Música  
Font: Direcció General de Centres Docents. Febrer 1999 
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5.4.5. Obres i Equipaments escolars 

 
Aquest apartat ha estat àmpliament comentat en el punt 5.1 d’aquest capítol. 

De tota manera, presentem dos quadres resum de les actuacions portades a terme a fi de tenir 

una visió general de l’evolució d’aquestes partides d’inversió. 

  

QUADRE 174: Resum d’obres i inversions del Departament d’Ensenyament (període 
1990-1998) 
 

 
Font: Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions 09/06/98 
 
Aquestes Obres han representat les següents inversions: 
 
QUADRE 175: Inversions per programes 
 
 Inversions per programes  (MPTA) 

Any Centres nous Ampliacions RAM Equipaments TOTAL 

      

1990 7.324,70 1.907,74 2.549,26 2.190,40 13.972,10 

1991 7.086,50 2.483,20 1.939,90 2.574,00 14.083,60 

1992 8.295,20 3.236,40 1.973,90 2.403,10 15.908,60 

1993 8.395,00 3.288,00 1.348,10 1.717,20 14.748,30 

1994 5.908,90 3.033,10 4.423,30 1.341,80 14.707,10 

1995 5.192,70 3.801,70 3.731,70 1.415,80 14.141,90 

1996 4.902,00 4.226,40 3.774,30 2.000,90 14.903,60 

1997 (*) 11.783,30 7.671,60 2.665,30 1.417,70 23.537,90 

1998 (*) 11.307,10 9.405,30 6.496,80 2.341,50 29.550,70 

Total 70.195,40 39.053,44 28.902,56 17.402,40 155.553,80 

(*) La inversió inclou la del Departament d’Ensenyament i la de GISA 
Font: Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions 09/06/98 
 

 Obres aprovades 

 Total Centres nous Ampliacions RAM 

Any Prim.  Secun. TOTAL Prim.  Secun. TOTAL Prim.  Secun. TOTAL Prim.  Secun. TOTAL 
1990 361 221 582 19 8 27 22 24 46 320 189 509 
1991 466 210 676 14 11 25 20 7 27 432 192 624 
1992 346 230 576 9 11 20 14 8 22 323 211 534 
1993 218 137 355 14 8 22 27 13 40 177 116 293 
1994 451 193 644 8 6 14 13 6 19 430 181 611 
1995 404 336 740 10 6 16 23 19 42 371 311 682 
1996 204 579 783 2 6 8 28 13 41 174 560 734 
1997 226 573 799 7 13 20 13 21 34 206 539 745 
1998 311 315 626 18 12 30 9 27 36 284 276 560 

Total 2.987 2.794 5.781 101 81 182 169 138 307 2.717 2.575 5.292 
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Pel que fa a les inversions per als centres docents públics, i establint la comparació amb la 

resta de CCAA, entre 1992 i 1998, Catalunya està una mica per sobre de la mitjana pel que fa 

a inversions per lloc escolar (168.588 PTA / lloc escolar). 

 
QUADRE 176: Comparativa Inversions en Ensenyament CCAA 1992 a 1998 
 

Inversió acumulada Inversió acumulada Inversions  (MPTA)
per alumne existent de  1992 a  1998 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

(PTA / Alumne) (MPTA)

Andalusia 105.299,0 120.346,7 14.990,5 14.432,8 15.382,0 14.173,4 20.586,0 14.965,2 25.816,8
Canàries 153.952,1 44.218,9 6.631,0 7.498,0 6.561,9 6.203,0 5.441,9 4.150,2 7.732,9
Catalunya 168.588,4 103.440,6 15.298,0 10.577,4 14.792,8 14.581,9 16.732,1 16.709,6 14.748,8
València 171.566,2 84.772,4 18.955,8 13.670,6 9.513,9 9.932,8 12.959,3 9.100,5 10.639,5
Galícia 166.387,5 58.313,0 9.577,6 8.525,0 7.351,8 6.773,2 7.303,4 9.337,2 9.444,8
Navarra 295.409,0 15.134,1 2.557,2 2.284,9 2.338,9 2.507,0 2.043,4 1.849,1 1.553,6
País Basc 284.839,3 47.338,3 7.229,6 6.570,6 7.253,4 6.410,1 6.891,3 6.890,1 6.093,2
Àrea MEC 141.767,0 268.096,0 36.870,0 22.916,0 44.010,0 40.775,0 33.982,0 42.758,0 46.785,0

Total Espanya 148.427,0 741.660,0 112.109,7 86.475,3 107.204,7 101.356,4 105.939,4 105.759,9 122.814,6  
Elaboració pròpia a partir de dades del MEC 
 
La inversió a l’escola pública ha estat, del 92 al 98, de 103.440,6 MPTA, mentre que a la 

privada ha estat de 0 MPTA. Els Equipaments no representen un percentatge molt elevat del 

total de les inversions, però incloem aquí el detall ja que forma part de la partida liquidada. 

 
QUADRE 177: Adquisició d'equipaments per als centres docents públics 

1995 1996 1997 1998 Total 95-98

Material 62,2 64,8 59,3 90,8 277,0
Artístic 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9
Didàctic i audiovisual 45,6 29,5 24,4 12,7 112,3
Dotació general 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3
Esportiu 16,6 22,8 18,9 39,9 98,2
Llars d'infants 0,0 12,5 16,0 12,9 41,3

Mobiliari 377,0 660,8 430,1 473,4 1.941,2
Bàsic 319,2 548,3 400,0 413,1 1.680,5
Maquinària d'oficina 57,8 112,5 30,2 60,3 260,7

Aules de tecnologia d'ESO 452,4 855,3 299,3 242,4 1.849,4
Cicles formatius 89,4 0,0 32,7 1.161,5 1.283,6
Cuines i menjadors 45,4 55,5 26,4 15,1 142,4
Infomàtica i idiomes 399,6 583,6 237,3 1.330,7 (*) 2.551,2
Laboratori 29,0 54,4 30,0 58,2 171,6
Altres 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5

Batxillerat tecnològic 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6
Educació especial 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

TOTAL 1.455,0 2.274,3 1.115,1 3.380,5 8.224,9

Previsió Mapa Escolar 1.305,0 1.952,0 2.333,0 2.898,0 8.488,0

% Executat 111,5 116,5 47,8 116,7 96,9 (*) 
Inclou 1.024 MPTA del Projecte ARGO. Font: Secció de Contractació i Equipaments. DGCD. Febrer 1999 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ANÀLISI COMPARATIVA 
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5.5.  Despesa Educativa comparada amb les CCAA per capítols i per nivells: 
actuació i problemes plantejats  

 
Per comparar la despesa educativa, el primer que es fa és establir la font de les dades 

utilitzades. Les estadístiques de despesa del MEC són les que s’utilitzaran. El fet d’utilitzar la 

despesa publicada pel MEC garanteix la uniformitat de criteris de recollida de dades, encara 

que presenta una dificultat en l’exactitud de les dades. Efectivament, en no ser les xifres 

intervingudes, són xifres molt aproximades, però no revisades d’acord amb aquest criteri. 

Malgrat disposar de les xifres intervingudes de la CA de Catalunya, a efectes de comparació 

hem preferit respectar les xifres que hem obtingut de les diferents fonts consultades del MEC, 

en forma de publicacions o de dossiers no publicats. Les fonts de dades no publicades 

referides a la despesa desagregada per CCAA corresponents a les dades anteriors a 1998 

tenen com a font principal el Llibre Blanc elaborat pel MEC el 1999, sobre les necessitats de 

finançament del SE, presentat en comissió del Congrés però no publicat. Hi ha moltes 

dificultats en trobar les dades anteriors a 1992 per CCAA, i les informacions recollides contenen 

també imprecisions importants1. La comparativa la farem prenent com a base l’any 1992, en el 

qual tampoc, a efectes de la tesi, queda perjudicat l’anàlisi. La LOGSE, aprovada l’octubre de 

1990, havia de desplegar la normativa reglamentària, que va necessitar temps, tal com ja s’ha 

explicat. A més, s’ha de tenir en compte que abans del curs 1992-93 no es comença a impartir 

l’ESO (l’última etapa d’EGB de la LGE de 1970 es podria considerar com la primera etapa 

d’Educació Secundària en aquest pla). 

 

Pel que fa a la problemàtica dels anys pressupostaris i els cursos acadèmics, a efectes de 

comparació, tal com ja s’ha dit, es procedeix elaborant una nova xifra d’alumnes equivalents 

per a l’any objecte d’anàlisi. Aquesta xifra s’obté de considerar 2/3 de l’alumnat d’un curs + 1/3 

dels alumnes del següent curs. Per exemple, per calcular els alumnes equivalents de 1992, es 

pren 2/3 dels alumnes del curs 91-92 i 1/3 dels alumnes del curs 92-93. Així, quan es parla de 

despesa per alumne durant un any concret (p.e. 1992) s’han utilitzat les xifres dels alumnes 

equivalents de l’any 1992 calculats com ja s’ha dit. El mateix es fa quan s’utilitzen les unitats 

escolars o el professorat, per relacionar-les amb un any pressupostari concret. 

 
La informació obtinguda de aquestes diferents fonts s’ha reelaborat, prescindint de l’educació 

d’adults sempre que s’ha tingut el detall per poder-ho fer. 

                                                
1 Les dificultats en l’obtenció de xifres del SE es concreten en respostes oficials com aquesta: “Estimado Lluís: Siento 
que no voy a poder atender todas tus peticiones: 
- "¿seria posible tener las unidades de secundaria agregadas (obligatoria y post-obligatoria 
desglosados por CCAA?": Para los cursos que faltan no se dispone en la estadística de información de grupos de 
educación secundaria.  
- Respecto a la información del curso 89-90: se envía la información del profesorado en los ficheros texto en los que se 
dispone la información para esos cursos. Creo que va completa, puedes contrastar con los datos totales, si existe 
alguna diferencia comprobamos a qué se debe. 
- el gasto liquidado por CA, nivel i capítulo de 1990 y 1991: La Estadística del Gasto Público en educación, 
Presupuesto liquidado se comienza a elaborar en el curso 1992”. 
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La classificació dels articles a nivell de comptes comptables està establert de la manera que 

detallem, a fi i efecte de concretar els conceptes que s’inclouen en cada capítol de les 

estadístiques. No es desglossa la classificació a nivells de detall inferiors a nivell estatal.  

 

Operacions corrents 
Capítol 1 

Art. Denominació 
10 Alts càrrecs 
11 Personal eventual 
12 Funcionaris 
13 Personal laboral 
14 Personal contractat administratiu i altre 
15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 
16 Assegurances i prestacions socials 
 
Des del punt de vista de la naturalesa de la despesa, convindria agrupar aquest capítol, si fos 

possible, en: 

Personal docent  
Personal no docent  
Seguretat Social 

 
Capítol 2 
 
Art. Denominació 
20 Lloguers 
21 Conservació i reparació 
22 Material, subministraments i altres 
23 Indemnitzacions per raó del servei 
24 Dotacions per a nous serveis 
25 Assistència sanitària amb mitjans aliens 
26 Serveis socials amb mitjans aliens 

 
Des del punt de vista de la naturalesa de la despesa, convindria agrupar aquest capítol, si fos 

possible, en: 

Funcionament centres docents 
Funcionament llars d’infants 
Formació del professorat 
Transport escolar propi 
Menjadors escolars 
Dietes i assistència 
Resta capítol 2 
 
 

Capítol 3 
 

Art. Denominació 
30 Deute interior 
31 Préstecs i bestretes 
32 Deute exterior 
34 Dipòsits, fiances i altres 
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Capítol 4 
 

Art. Denominació 
40 A l’Estat / a la Generalitat 
41 A Organismes autònoms administratius 
42 A la Seguretat Social de l’Administració de la Generalitat 
43 A Organismes autònoms comercials, industrials o financers 
44 A empreses públiques i d’altres ens públics 
45 A Comunitats Autònomes 
46 A Corporacions Locals 
47 A empreses privades 
48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 
49 A l’exterior 

 
 

Des del punt de vista de la naturalesa de la despesa, convindria agrupar aquest capítol, si fos 

possible, en: 

 
Formació professorat 
Concerts educatius 
Subvencions preescolar 
Convenis corporacions locals 
Consells Comarcals per a transport i menjador 
Ajuts individuals menjador 
Programa Escola -Treball 
Resta capítol 4 

 
 

Operacions de capital 
 

Capítol 6 
 
Art. Denominació 
60 Inversions en terrenys i béns naturals 
61 Inversions en edificis i altres construccions 
62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 
63 Inversions en material de transport 
64 Inversions en mobiliari i estris 
65 Inversions en equip de procés de dades 
66 Inversions en béns destinats a l'ús general 
67 Inversions en altre immobilitzat material 
68 Inversions en immobilitzat immaterial 
 
Des del punt de vista de la naturalesa de la despesa, convindria agrupar aquest capítol, si fos 

possible, en: 

 
Obres en centres docents 
Equipaments en centres docents 
Resta capítol 6 

 
 
Capítol 7 

 
Art. Denominació 
70 A l’Estat / a la Generalitat 
71 A Organismes autònoms administratius 
72 A la Seguretat Social de l’Administració de la Generalitat 
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73 A Organismes autònoms comercials, industrials o financers 
74 A empreses públiques i d’altres ens públics 
75 A Comunitats Autònomes 
76 A Corporacions Locals 
77 A empreses privades 
78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 
79 A l’exterior 
 
Des del punt de vista de la naturalesa de la despesa, convindria agrupar aquest capítol, si fos 

possible, en: 

 
Convenis Obres 
Resta capítol 7 
 
 

Operacions financeres 
 

Capítol 8 
 

Art. Denominació 
80 Adquisicions deute interior 
81 Adquisicions deute exterior 
82 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic 
83 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic 
84 Constitució de dipòsits i fiances 
85 Adquisició d’accions 
86 Inversions actius i altres comptes deutors 
87 Aportacions a compte de capital 

 
Capítol 9 

 
Art. Denominació 
90 Amortització deute interior 
91 Amortització de préstecs i bestretes 
92 Amortització de deute exterior 
94 Devolució de dipòsits i fiances 
95 Altres variacions de passius financers 
 
En l’anàlisi que es realitza a continuació, s’ha prescindit del capítol 3 -quasi irrellevant per al 

Departament d’Ensenyament- i també del 8 i 9, referits a operacions financeres. Aquestes 

operacions financeres queden fora de l’abast del Departament d’Ensenyament. A l’estadística 

referida a l’any 1992 cap CA amb competències transferides ni tampoc el MEC tenia cap import 

consignat en aquest capítol, llevat d’Andalusia amb 700.000 ptes. Quant el capítol 8 i 9, referits 

a operacions financeres, l’import total consignat per a tot l’estat espanyol es de 861,2 MPTA2, 

sobre un volum total referit a ensenyament no universitari de 1.895.359,5 MPTA, menys d’un 

0,045%, que és irrellevant per a l’anàlisi. Si es pren l’exercici pressupostari de 1999, aquests 

imports són encara més irrellevants3. A partir de la despesa liquidada del 2001 dels capítols 8 i 

9, i només per a la Comunitat Valenciana, els imports comencen a ser rellevants: 824,9 MPTA 

(2001), 7.418,2 MPTA (2002) i 11.999,8 MPTA (2003) sobre 12.529,2 MPTA (2003) de tot 

                                                
2 Canàries 737,7MPTA i Catalunya  85,5 MPTA. 
3 Pel capítol III referit a tota Espanya hi ha consignats 157,9 MPTA, i per als capítols VIII i IX hi ha consignats per a tota 
Espanya 102,3 MPTA, els quals pertanyen tots a l’àrea MEC. 
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l’estat espanyol. A la CA de Catalunya els imports d’aquests capítols són zero des de 1997 i 

pràcticament zero els anteriors exercicis. S’hauria d’estudiar el perquè d’això en la Comunitat 

Valenciana. 

 

PERSONAL 

Personal docent  
Personal no docent  
Seguretat Social 

 
S’observa que el personal -principal concepte de cost del SE- coincideix plenament amb el 

capítol 1. Les dades de personal obtingudes del MEC per a cada any estan desagregades 

diferenciant Infantil i Primària, Secundària i  altres ensenyaments.  

També les dades diferencien el cost del personal corresponent a les Activitats 

complementàries, Formació del professorat i Administració educativa. 

 

De la despesa de Personal utilitzarem a efectes de comparació la que diferencia les CCAA, per 

anys i per nivells educatius (Infantil i Primària, i Secundària). Es procedirà a comparar el cost 

unitari del professorat de les diferents CCAA per anys, així com a realitzar la comparació de 

despesa al llarg d’onze anys (període 1992-2003) i contrastar les dades amb les dotacions de 

personal docent de les diferents realitats de les CCAA. 

 

Analitzant el capítol 1 de PERSONAL, que inclou tant el personal docent com el no docent, es 

pot veure l’evolució de la despesa al llarg de la implantació de la LOGSE. Es pren com any de 

referència l’exercici pressupostari de l’any 1992. 

 

Si es prenen els imports referits al capítol 1 de personal públic -tant docent com no docent- i es 

divideix el total d’aquests imports pel total de mestres i professors equivalents que atenen 

l’escola pública cada any, s’obtindrà l’import que es farà servir per efectuar la comparativa 

entre CCAA. Aquest import és una aproximació al cost mitjà per a cada any que té el SE de 

cada CA per tenir un docent públic. (Aquest import es calcula així, perquè no ens ha estat 

possible -per a  totes les CCAA- desagregar el personal no docent dels imports del capítol 1). 

A efectes de comparació de cost unitari de personal docent efectiu s’ha de dir que a les CCAA 

on hi ha més escola concertada, aquest import monetari hauria de ser -en principi- superior, ja 

que s’imputen tots els costos d’estructura d’administració del SE a l’escola pública. A 

Catalunya ja s’ha apuntat que hi ha més escola concertada que quasi cap altra CA. 
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QUADRE 178: Cost unitari docent efectiu públic a SE públic 
 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

              

CAPÍTOL I 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 4,8 4,9 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 

  ANDALUSIA 4,2 4,4 4,4 4,7 4,8 4,7 4,9 5,2 5,2 5,4 5,7 6,0 

  CANÀRIES 4,6 4,7 5,0 5,7 5,7 5,8 5,7 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 

  CATALUNYA 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 

  COMUNITAT VALENCIANA 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 5,7 

  GALÍCIA 3,9 4,2 4,5 4,6 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 

  NAVARRA 4,7 5,1 5,4 5,5 5,4 5,5 5,7 5,8 6,2 6,5 6,5 7,0 

  PAÍS BASC 4,8 5,1 5,5 5,9 6,2 6,5 6,9 7,7 7,3 7,9 8,2 8,6 

  ÀREA MEC 4,2 4,2 4,2 4,4 4,6 4,6 4,7 5,1 5,8 5,8 6,1 6,3 
Elaboració pròpia. Milions de PTA 

 

A Catalunya, el cost de tenir un docent en el SE públic és sistemàticament inferior a qualsevol 

Comunitat Autònoma amb la què es realitzi la comparació i per a qualsevol any, llevat de la CA 

de València i Galícia  per a alguns anys concrets. 

 

Es podria pensar que la diferència ve donada pels sous inferiors d’una CA respecte les altres. 

Prenent, per exemple, l’any 1998 -que ja ha estat comentat-, es veu que no és així, i que els 

sous són similars, i en alguns casos superiors a la mitjana de l’estat espanyol. 

 

Es podria pensar que el cost superior ve donat per les substitucions, sigui per la duplicitat de 

comptabilització, o bé sigui pel cost de les baixes, superior en unes determinades CCAA 

respecte de les altres. 

 

També es podria argumentar que a les CCAA amb més escoles petites, hi haurà uns costos 

d’estructura administrativa superiors a les CCAA que tenen una grandària mitjana superior. 

 

De tota manera, s’ha de comprovar si el problema de costos pot ser també un problema de 

comptabilització. Efectivament, si el personal de neteja és propi, aquest es comptabilitza en el 

capítol 1, però si la neteja està externalitzada, aquesta despesa es comptabilitza en el capítol 

2. El mateix passa amb els formadors propis o subcontractats, els vigilants de menjador propis 

o contractes d’outsourcing, etc.  

 

Agafant com a base l’any 1992, es fa el següent quadre comparatiu de l’evolució de la 

despesa. S’ha dividit en períodes: un període de 5 anys i dos de 3 anys. Els increments de 

cada període són els totals en MPTA. Els percentatges es refereixen a l’increment mig de 

despesa de cada any per al període. La comparativa entre CCAA es fa amb aquest increment 

mig per a cada període considerat.  
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QUADRE 179: Evolució de la Despesa de Personal per CCAA (MPTA) 

  base 1992 base 1997 base 2000 base 1992  

   Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 
           
  1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 

           
CAPÍTOL I 1.350.883,3 361.200,9 5,3 416.628,0 8,1 381.330,4 6,0 1.159.159,3 7,8 

  ANDALUSIA 273.119,4 63.251,8 4,6 59.207,4 5,9 80.506,0 6,8 202.965,2 6,8 

  CANÀRIES 80.958,6 32.265,4 8,0 20.294,8 6,0 10.441,7 2,6 63.001,9 7,1 

  CATALUNYA 158.553,1 51.632,1 6,5 36.178,2 5,7 49.076,7 6,6 136.887,0 7,8 

  COMUNITAT VALENCIANA 121.883,8 34.790,9 5,7 40.845,3 8,7 46.691,1 7,9 122.327,3 9,1 

  GALÍCIA 97.791,1 29.091,6 5,9 20.515,7 5,4 18.722,4 4,2 68.329,7 6,4 

  NAVARRA 20.012,4 7.743,9 7,7 4.659,7 5,6 7.748,6 8,0 20.152,2 9,2 

  PAÍS BASC 68.714,9 31.885,9 9,3 20.298,7 6,7 21.134,3 5,8 73.318,9 9,7 

  ÀREA MEC 529.850,0 110.539,3 4,2 214.628,3 11,2 147.009,6 5,7 472.177,1 8,1 

 
Font: Elaboració pròpia a partir Llibre Blanc Març MEC 1999 

 

En el període 92-03 l’increment mig de despesa anual de personal públic -Capítol 1- a 

Catalunya (7,8%), és similar a l’increment mig anual de l’estat espanyol (7,8%); per tant, des 

del punt de vista de l’evolució de la despesa en termes relatius durant els 11 anys analitzats 

fins a 2003, i prenent com a base l’any 1992, Catalunya té una evolució igual que la mitjana de 

l’estat espanyol. Per tant, es pot concloure que la gestió portada a terme de personal públic és 

similar a la portada a terme en tot el territori de l’estat espanyol. Si es mira l’evolució per 

etapes, es pot veure que hi ha un increment per sobre de la mitjana durant el període 92-97, 

que durant el període 97-00 hi ha una contenció relativa de la despesa respecte la resta de 

l’estat i que durant el període 00-03 s’està un xic per damunt de la mitjana en quant a increment 

de costos relatius. 

  

El que es pot concloure és que a llarg termini sembla confirmar-se que els costos de personal 

públic tenen una evolució similar, i, per tant, que estem davant una realitat similar de SE i no 

una realitat diferent. 

 

Per poder contrastar aquesta anàlisi amb l’evolució del SE de les diferents CCAA s’ha elaborat 

el següent quadre referit a l’increment de dotacions de personal docent de les diferents CCAA 

en el període d’implantació de la LOGSE. 

 

 

 

 

 

 



Qüestions entorn el Sistema Educatiu en el període d’implantació de la LOGSE.  
Finançament de l’Ensenyament Obligatori Públic a Catalunya. 
______________________________________________________________________ 
 

 311 

QUADRE 180: Evolució Dotacions de Personal Docent per CCAA 

   Total 1992-
1997  Total 1997-

2000  Total 2000-
2003  Total 1992-2003 

              

  1.992 Incr. % any  Incr. % 
any  Incr. % 

any  Incr. % any 

              

  Total 325.555 33.843 2,08%  25.101 2,33%  22.253 1,93%  81.197 2,27% 

P Andalusia 64.415 7.517 2,33%  3.506 1,62%  4.099 1,81%  15.123 2,13% 

Ú Canàries 17.791 1.646 1,85%  1.898 3,26%  663 1,04%  4.206 2,15% 

B Catalunya 42.870 2.790 1,30%  3.409 2,49%  1.881 1,28%  8.080 1,71% 

L València 31.298 4.076 2,60%  4.726 4,45%  3.096 2,57%  11.897 3,46% 

I Galícia 25.061 2.074 1,66%  1.248 1,53%  547 0,64%  3.869 1,40% 

C Navarra 4.289 726 3,39%  230 1,53%  468 2,98%  1.424 3,02% 

A País Basc 14.432 956 1,33%  1.125 2,44%  68 0,14%  2.150 1,35% 

  Àrea MEC 125.400 14.058 2,24%  8.958 2,14%  11.431 2,57%  34.447 2,50% 

              

  Total 123.461 -255 -0,04%  13.379 3,62%  9.789 2,39%  22.913 1,69% 

P Andalusia 14.811 1.249 1,69%  1.768 3,67%  693 1,30%  3.711 2,28% 

R Canàries 2.802 257 1,83%  601 6,55%  463 4,22%  1.321 4,29% 

I Catalunya 27.582 2.523 1,83%  991 1,10%  747 0,80%  4.260 1,40% 

V València 10.768 316 0,59%  1.730 5,20%  1.734 4,51%  3.781 3,19% 

A Galícia 6.428 -310 -0,97%  440 2,40%  585 2,97%  714 1,01% 

D Navarra 2.086 67 0,65%  43 0,66%  197 2,99%  307 1,34% 

A País Basc 12.284 -1.939 -3,16%  515 1,66%  514 1,58%  -909 -
0,67% 

  Àrea MEC 46.700 -2.418 -1,04%  7.290 5,49%  4.856 3,14%  9.728 1,89% 

              

  Total 449.016 33.588 1,50%  38.479 2,66%  32.042 2,05%  104.110 2,11% 

  Andalusia 79.225 8.766 2,21%  5.275 2,00%  4.793 1,71%  18.834 2,16% 

T Canàries 20.592 1.903 1,85%  2.499 3,70%  1.126 1,50%  5.528 2,44% 

O Catalunya 70.452 5.312 1,51%  4.400 1,94%  2.627 1,09%  12.340 1,59% 

T València 42.066 4.392 2,09%  6.456 4,63%  4.830 3,04%  15.678 3,39% 

A Galícia 31.490 1.764 1,12%  1.688 1,69%  1.132 1,08%  4.584 1,32% 

L Navarra 6.375 793 2,49%  272 1,27%  665 2,98%  1.731 2,47% 

  País Basc 26.716 -982 -0,74%  1.641 2,13%  583 0,71%  1.241 0,42% 

  Àrea MEC 172.100 11.640 1,35%  16.248 2,95%  16.287 2,71%  44.175 2,33% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 

 

Quan es compara amb l’evolució de les dotacions reals de docents, aquesta realitat s’ha de 

matisar. L’increment de personal docent del sector públic en termes reals a Catalunya per al 

període 92-97 és sensiblement inferior que el que es produeix a la resta de l’estat espanyol. 

Efectivament, durant aquest període l’escola pública creix cada any a Catalunya un 1,38% 

mentre que a l’estat espanyol el creixement és del 2,08% anual. Per tant, el que s’ha afirmat 

abans s’ha de matisar. En termes monetaris es produeix un creixement per sobre de la mitjana 

estatal en el període 92-97, atribuïble bàsicament al pacte sindical de 21 de desembre de 1995. 
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En termes reals, el personal docent públic creix per sota de la mitjana estatal. Per tant, i en 

conclusió per a aquest període, s’hauria de veure si el creixement es produeix en personal no 

dedicat a la docència i també si l’increment es produeix per un increment salarial -monetari-. 

 

Si es pren tot el període dels 11 anys 1992-03, s’observa que la mitjana de creixement anual de 

la plantilla de docents del sector públic a l’estat espanyol és del 2,27% en termes reals, mentre 

que a Catalunya el creixement és del 1,71% anual. Per tant, al cap de onze anys, el diferencial 

de creixement real ha estat de 6,09%, és a dir, a Catalunya s’haurien d’haver incorporat 1.907 

docents més si hagués crescut al mateix ritme.  

 

Vist que a Catalunya per a aquest període d’onze anys la massa monetària salarial del 

personal  públic sí que creix al mateix ritme que la mitjana de l’estat espanyol, i vist que a 

Catalunya el personal docent real creix per sota de la mitjana estatal durant aquest onze anys, 

si prenem com a base 1992, les decisions preses sobre personal han donat el mateix resultat 

de creixement monetari que l’estat espanyol, però en canvi s’han incorporat a la docència 

l’equivalent a 1.907 dotacions menys. L’equivalent a aquestes quantitats s’haurà destinat a 

personal indirecte i a increment de sous. També es pot haver destinat a incrementar la massa 

d’alliberats sindicals i d’altre personal de reforç no comptabilitzat dins el professorat. També la 

possible existència d’una bossa de personal docent -especialment de secundària i de l’antiga 

FP- sense destinació concreta, podria ser considerat com un factor d’ineficiència a estudiar.  

Les baixes podrien ser un altre factor de creixement de la massa monetària -cost- sense 

repercutir en l’increment de plantilles de docència. Per tant, en futures investigacions es podria 

veure si les baixes laborals d’aquest període van ser similars a les baixes laborals de la resta 

de l’estat espanyol i també si el sistema de cobriment de les baixes laborals era el mateix o no, 

especialment pel que fa al temps que passa entre que es produeix la baixa i que es realitza la 

substitució. 

 

El que està clar és que la massa salarial té un increment similar a l’Estat Espanyol, però que 

l’increment d’aquesta massa salarial no es reflecteix en la mateixa mesura que a la resta de 

l’estat, i que, per tant, des del punt de vista d’eficiència econòmica s’hauria de veure amb molt 

de detall per tal de validar comparativament amb les altres CCAA les actuacions realitzades en 

aquesta qüestió.  

 

Ja s’ha fet una anàlisi molt detallada del personal docent públic del SE en el capítol destinat a 

aquesta qüestió, i, per tant, ens remetem allà per tal de veure algunes de les diferents 

actuacions que han causat aquesta situació. 

 

L’anàlisi que presentem a continuació es realitza des de dos punts de vista diferents: per 

capítols i per nivells. A continuació presentem en detall, agrupat per conceptes, les diferents 
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despeses. Els capítols 1, 2 i 4 fan referència a despesa corrent, i els capítols 6 i 7 fan 

referència a inversions. 

 

DESPESES DE FUNCIONAMENT 

Funcionament centres docents (cap. 2) 
Funcionament llars d’infants (cap. 2) 
Dietes i assistència (cap. 2) 
Resta capítol 2 (cap. 2) 

 
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Formació del professorat (cap. 2) 
Formació professorat (cap. 4) 
Programa Escola -Treball (cap. 4) 
Resta capítol 4 (cap. 4) 
 
SERVEIS ESCOLARS:TRANSPORT i MENJADOR 

Transport escolar propi (cap. 2) 
Menjadors escolars (cap. 2) 
Consells Comarcals per a transport i menjador (cap. 4) 
Ajuts individuals menjador (cap. 4) 
 
CONCERTS i CONVENIS CORPORACIONS LOCALS 
Concerts educatius (cap. 4) 
Subvencions preescolar (cap. 4) 
Convenis corporacions locals (cap. 4) 
 
OBRES i CONVENIS 

Obres en centres docents (Cap. 6) 
Equipaments en centres docents (Cap. 6) 
Resta capítol 6 (Cap. 6) 
Convenis Obres (Cap. 7) 
Resta capítol 7 (Cap. 7) 
 
QUADRE 181: Evolució Despesa Capítol II per CCAA (MPTA) 

Per capítols  base 1992 base 1997 Base 2000 base 1992  

  Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 
 
          

 1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 
 
CAPÍTOL  II 101.394,4 31.457,4 6,2 40.849,3 10,2 68.212,2 13,1 140.519,0 12,6 

  ANDALUSIA 12.414,2 -52,5 -0,1 5.256,1 14,2 7.099,5 13,4 12.303,1 9,0 

  CANÀRIES 5.313,4 1.424,7 5,4 1.283,9 6,4 4.353,7 18,1 7.062,2 12,1 

  CATALUNYA 11.613,9 2.934,8 5,1 2.744,8 6,3 6.355,5 12,3 12.035,1 9,4 

  COMUNITAT VALENCIANA 6.180,3 3.854,9 12,5 3.716,1 12,3 8.174,6 19,8 15.745,6 23,2 

  GALÍCIA 12.524,8 3.570,6 5,7 4.296,8 8,9 4.061,8 6,6 11.929,3 8,7 

  NAVARRA 2.282,4 985,4 8,6 380,7 3,9 688,6 6,3 2.054,7 8,2 

  PAÍS BASC 5.093,4 3.364,9 13,2 4.290,1 16,9 6.538,7 17,1 14.193,6 25,3 

  ÀREA MEC 45.972,0 15.374,7 6,7 18.880,8 10,3 30.939,8 12,9 65.195,3 12,9 
Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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El capítol 2, referit a despeses de funcionament, i transport i menjador contractat per 

l’administració autonòmica, a Catalunya incrementa per sota de la mitjana d’increment de la 

despesa de l’estat espanyol en aquests 11 anys. Això podria ser un indicador de major 

eficiència en quant a la implantació de la nova llei. 

 

QUADRE 182: Evolució Despesa Capítol IV per CCAA (MPTA) 

 
  Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 

 
          

 1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 
 
CAPÍTOL  IV 319.404,4 109.717,2 6,9 121.280,3 9,4 140.143,7 8,5 371.141,2 10,6 

  ANDALUSIA 49.291,8 10.927,1 4,4 12.660,3 7,0 13.137,7 6,0 36.725,1 6,8 

  CANÀRIES 7.932,0 2.766,0 7,0 2.261,0 7,0 2.076,3 5,3 7.103,3 8,1 

  CATALUNYA 63.952,8 31.376,3 9,8 27.880,7 9,7 23.305,3 6,3 82.562,4 11,7 

  COMUNITAT VALENCIANA 29.577,9 8.402,3 5,7 17.668,6 15,5 26.436,4 15,8 52.507,3 16,1 

  GALÍCIA 13.645,7 5.008,0 7,3 5.564,1 9,9 5.109,3 7,0 15.681,4 10,4 

  NAVARRA 8.628,8 1.348,0 3,1 2.211,1 7,4 2.640,6 7,2 6.199,8 6,5 

  PAÍS BASC 47.770,4 6.272,2 2,6 10.196,5 6,3 17.852,9 9,3 34.321,6 6,5 

  ÀREA MEC 98.605,0 43.617,1 8,8 42.838,1 10,0 49.585,2 8,9 136.040,4 12,5 
Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 

 

El capítol 4, referit a concerts, convenis amb corporacions locals i transport i menjador 

contractat a compte de l’administració autonòmica, a Catalunya incrementa per sobre de la 

mitjana d’increment de la despesa de l’estat espanyol en aquest 11 anys. La causa principal és 

el concert, i en segon lloc pel traspàs de la gestió de transport i menjador als Consells 

Comarcals. 

 

QUADRE 183: Evolució Despesa Capítol VI i VII per CCAA (MPTA) 

 
  Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 

 
          

 1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 
 
CAPÍTOLS  VI  i  VII 122.815,5 -8.158,7 -1,3 13.037,6 3,8 62.638,8 16,4 67.517,7 5,0 

  ANDALUSIA 25.816,8 -10.928,8 -8,5 5.365,0 12,0 6.150,0 10,1 586,2 0,2 

  CANÀRIES 7.732,9 -501,1 -1,3 527,2 2,4 1.200,6 5,2 1.226,8 1,4 

  CATALUNYA 14.748,8 -1.093,7 -1,5 -1.573,0 -3,8 22.994,8 63,4 20.328,1 12,5 

  COMUNITAT VALENCIANA 10.639,5 745,4 1,4 4.281,3 12,5 -6.105,2 -13,0 -1.078,4 -0,9 

  GALÍCIA 9.445,7 1.190,2 2,5 -1.673,0 -5,2 3.052,3 11,4 2.569,5 2,5 

  NAVARRA 1.553,6 892,8 11,5 302,1 4,1 725,2 8,8 1.920,1 11,2 

  PAÍS BASC 6.093,2 1.095,6 3,6 1.300,8 6,0 2.974,3 11,7 5.370,8 8,0 

  ÀREA MEC 46.785,0 440,8 0,2 4.507,1 3,2 31.646,7 20,4 36.594,6 7,1 
Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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Els capítols 6 i 7, referits a obres i equipaments contractats per l’administració autonòmica, a 

Catalunya incrementa molt per sobre de la mitjana d’increment d’inversions de l’estat espanyol 

en aquest 11 anys. A Catalunya la inversió en termes absoluts al final del període ha tingut la 

variació més important de totes les CCAA respecte 1992. El que s’ha de reconèixer, en termes 

de la hipòtesi que plantejàvem, és que a Catalunya s’ha realitzat una inversió important en 

centres docents, i la Reforma proposada per la LOGSE ha servit d’excusa per a la 

reestructuració. De tota manera, aquests comentaris s’han de veure conjuntament amb els que 

ja s’han fet en l’apartat en què es parla dels centres educatius, ja que s’hauria de veure a quins 

nivells va beneficiar la inversió majoritàriament. 

 
 
Per nivells 
 
Per corroborar o refutar el dit fins ara, farem el mateix agafant les dades de despesa 

corresponents a la despesa per nivells educatius. La despesa per nivells educatius tindrà 

l’avantatge de disposar d’una diferenciació entre infantil i primària, i la secundària -tant 

l’obligatòria com la no obligatòria-. Fer l’anàlisi de la despesa educativa per nivells en relació al 

personal docent té la desavantatge que incorpora altres despeses del centre docent com són 

les despeses de funcionament. També té la gran dificultat de que en el procés d’implantació de 

la LOGSE el personal corresponent a 7è i 8è de primària passa a secundària. En aquest procés 

d’implantació en la comparativa intermèdia és molt difícil garantir resultats lògics, tant pel que fa 

especialment al sistema de comptabilització estadística de les dades de les diferents CCAA, 

com també el ritme d’implantació. Per tant, prendrem atenció al punt inicial i final. 

 
QUADRE 184: Evolució Despesa Corrent Infantil i Primària per CCAA (MPTA) 
 

 base 1992  base 1997  base 2000  base 1992  

 Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 
         

1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 
 

         
INFANTIL I PRIMÀRIA 934.847,4 131.854,2 2,8 229.278,6 8,2 98.801,0 3,5 459.933,8 4,5 
  
ANDALUSIA 183.981,8 27.379,4 3,0 15.950,0 2,9 -12.779,4 -2,3 30.550,0 1,5 

  
CANÀRIES 51.719,8 14.646,5 5,7 4.349,8 2,8 7.728,7 5,0 26.724,9 4,7 

  
CATALUNYA 135.762,3 9.155,2 1,3 10.314,8 2,5 38.597,5 9,5 58.067,5 3,9 

  
COMUNITAT VALENCIANA 89.062,7 13.194,7 3,0 12.344,6 4,6 31.273,4 11,7 56.812,8 5,8 

  
GALÍCIA 66.838,6 15.223,6 4,6 10.066,4 5,0 12.023,5 6,0 37.313,5 5,1 

  
NAVARRA 17.188,8 -208,4 -0,2 2.120,2 4,1 5.723,0 11,1 7.634,8 4,0 

  
PAÍS BASC 62.713,4 9.142,7 2,9 7.150,8 3,8 16.711,7 8,9 33.005,2 4,8 

  
ÀREA MEC 327.580,0 43.320,5 2,6 166.982,0 17,0 -477,4 0,0 209.825,1 5,8 

Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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La despesa en l’etapa d’educació infantil i primària a Catalunya creix un 3,9% constant cada 

any,  mentre que la mitjana de l’estat el creixement és del 4,5% sostingut cada any. Només la 

CA d’Andalusia té un creixement sostingut inferior a Catalunya. 
 

QUADRE 185: Evolució Despesa Corrent Secundària per CCAA (MPTA) 
 

 base 1992  base 1997  base 2000  base 1992  

 Total 92-97 Total 97-00 Total 00-03 Total 92-03 

          

1992 Incr. % Incr. % Incr. % Incr. % 

 

SECUNDÀRIA (1) 734.536,6 307.026,0 8,4 244.132,8 11,1 381.964,2 17,3 933.122,9 11,5 

  ANDALUSIA 135.805,0 32.781,8 4,8 41.478,8 10,2 86.664,8 21,3 160.925,5 10,8 

  CANÀRIES 38.775,6 17.342,5 8,9 12.795,9 11,0 7.092,2 6,1 37.230,5 8,7 

  CATALUNYA 91.592,5 67.153,3 14,7 38.384,2 14,0 55.926,1 20,4 161.463,5 16,0 

  COMUNITAT VALENCIANA 66.898,8 27.121,8 8,1 44.623,3 22,2 30.383,7 15,1 102.128,9 13,9 

  GALÍCIA 51.658,0 18.126,7 7,0 15.150,0 9,8 11.905,0 7,7 45.181,7 8,0 

  NAVARRA 10.664,1 10.423,4 19,5 2.987,9 9,3 4.769,1 14,9 18.180,3 15,5 

  PAÍS BASC 50.422,6 28.083,9 11,1 23.681,6 15,7 19.491,9 12,9 71.257,4 12,8 

  ÀREA MEC 288.720,0 105.992,5 7,3 65.031,1 7,5 165.731,6 19,1 336.755,2 10,6 

Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 

 

La despesa en l’etapa de secundària a Catalunya creix un 16,0% sostingudament des de 1992 

fins el 2002 i cada any. La mitjana de creixement de l’estat és del 11,5% cada any. És la CA 

que presenta un creixement sostingut més alt. Aquesta circumstància s’ha de veure en 

referència a l’evolució dels components del SE. Podria passar que hi hagués un problema de 

classificació de les despeses entre infantil i primària i secundària, No ho esbrinarem. Hi ha 

elements més que suficients per poder determinar aquesta circumstància que principalment 

s’ha de buscar en els capítols VI i VII, i en especial el cens enfitèutic de 2002. El fet d’imputar-

se les despeses de capital en el cost dels nivells, fa que aquesta estadística tingui un valor molt 

relatiu, ja que es barregen els conceptes de despesa corrent i d’inversió. 

 
QUADRE 186: Despesa Corrent per alumne -capítols I, II i IV- 
 
  D. corrent / Alumne  (PTA) Despesa corrent 

(MPTA) Total Alumnes 

  1998 1995   95-
98 1998 1995 97/98 94/95 

Andalusia 288.342,9 230.437,8 25,1 424.819,3 380.702,1 1.473.313 1.652.082 
Canàries 386.906,1 312.438,3 23,8 135.019,0 117.386,2 348.971 375.710 
Catalunya 304.465,7 225.557,8 35,0 321.780,4 273.189,3 1.056.869 1.211.172 
València 298.838,0 225.338,6 32,6 211.403,7 184.317,1 707.419 817.956 
Galícia 358.721,6 274.276,9 30,8 165.213,2 148.877,5 460.561 542.800 
Navarra 508.676,7 354.131,1 43,6 43.154,1 35.931,2 84.836 101.463 
País Basc 471.892,3 356.048,9 32,5 160.397,6 148.508,0 339.903 417.100 
Àrea MEC 305.367,5 246.745,4 23,8 836.647,0 778.871,0 2.739.804 3.156.578 

Total Espanya 318.710,1 249.887,3 27,5 2.298.434,3 2.067.782,4 7.211.676 8.274.861 
Elaboració pròpia a partir del Llibre Blanc MEC Març 1999. No publicat. 
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El cost de la Generalitat de tenir un lloc escolar en funcionament -cost de capacitat real del 
SE- era més eficient en el 95 (225.558 pta) que en el 98 (304.466 pta), comparant amb la 

pròpia CA. Respecte a l’evolució de la pròpia CA l’any 98 és un 35% més costós. La qüestió 

seria veure si això ve provocat per una substitució de llocs escolars concertats per públics, la 

qual cosa faria que el SE català fos més ineficient econòmicament. També s’hauria de veure si 

aquest encariment ve causat per l’increment dels costos de professorat, que també s’han vist. 

Per últim, també es podria deure a l’actualització del SE pel que fa a obres. En qualsevol cas, 

deixem aquí aquesta xifra, perquè darrere aquest increment hi ha molts matisos que ja s’han 

fet, i que no cal tornar a repetir.  

 

Pel que fa a la comparació amb la resta de CCAA, Catalunya és de les que menys despesa li 

suposa tenir un lloc escolar disponible -cost de capacitat real del SE-. Només Andalusia i 

València estan per sota.  

 
 

La despesa total conjunta de les administracions educatives amb competències plenes va 

augmentar en el període de 1992 a 1996 en un 21%. 

 

QUADRE 187: Variació Despesa entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 

Andalusia +15,5 
Canàries +28,9 
Catalunya +23,0 
València +22,6 
Galícia +21,9 
Navarra +27,7 
País Basc +27,5 
Àrea MEC +19,6 

Total Estatal +21,0 

Font: Volum I Llibre Blanc MEC  Març 1999 

La despesa corrent de les administracions educatives, excepte la de Navarra, ha augmentat 

més intensament que la despesa total. La despesa corrent en transport escolar, especialment 

concentrada a Galícia, suposa el 23,5% en 1996 de la respectiva despesa corrent estatal en 

transport escolar. 

Les inversions reals han mantingut normalment una tendència al decreixement anual amb 

oscil·lacions. 
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QUADRE 188: Variació de les Inversions en Centres Docents per CCAA 

 Base 1992 1993 1994 1995 1996 

Andalusia 100,0 56,2 78,0 56,8 60,8 
Canàries 100,0 48,7 67,7 79,3 81,1 
Catalunya 100,0 99,3 101,0 96,9 91,4 
València 100,0 86,2 121,0 93,1 88,5 
Galícia 100,0 98,8 76,6 68,9 73,0 
Navarra 100,0 102,6 118,5 104,7 121,5 
País Basc 100,0 102,6 118,5 104,7 121,5 
Àrea MEC 100,0 91,1 68,4 81,6 88,1 

Total Estatal 100,0 83,6 82,8 80,3 83,9 
    Font: Elaboració pròpia a partir dades MEC 

L’alumnat disminueix amb caràcter general (tot i que no afecta l’Educació Infantil): 

QUADRE 189: Variació Alumnat entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 

Andalusia -5,6 
Canàries -4,7 
Catalunya -10,9 
València -11,8 
Galícia -14,0 
Navarra -13,7 
País Basc -18,5 
Àrea MEC -9,4 
Total Estatal -9,8 
Font: Volum II Llibre Blanc MEC Març 1999 

La disminució del nombre d’alumnes de Primària és la més important. 

QUADRE 190: Variació Alumnat de Primària entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 

Andalusia -15,9 
Canàries -18,0 
Catalunya -20,9 
València -20,1 
Galícia -27,8 
Navarra -20,0 
País Basc -26,7 
Àrea MEC -18,7 
Total Estatal -19,5  
Font: Volum II Llibre Blanc MEC Març 1999 
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L’alumnat de Secundària i Formació Professional també decreix. 

QUADRE 191: Variació Alumnat de Secundària i FP entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 

Andalusia +2,2 
Canàries +1,7 
Catalunya -13,0 
València -5,6 
Galícia -5,4 
Navarra -12,0 
País Basc -17,1 
Àrea MEC -6,9 
Total Estatal -6,2  
Font: Volum II Llibre Blanc MEC Març 1999 

 
 

 
 

Augmenta el professorat (perquè augmenta en la pública; en la privada decreix). 

 

QUADRE 192: Variació Professorat entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 
 ___________________________________ 
 Pública Privada Total 

Andalusia +2,7 +2,4 +2,6 
Canàries -1,4 +13,9 +0,7 
Catalunya +6,0 +3,5 +5,0 
València -0,1 -15,6 -4,0 
Galícia +2,5 -7,3 +0,5 
Navarra +4,8 +0,1 +3,4 
País Basc +2,5 -12,5 -4,4 
Àrea MEC +7,6 -2,2 +5,0 

Total Estatal +4,5 -2,4 +2,6 

Font: Volum II Llibre Blanc MEC Març 1999 
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L’alumnat total de la pública decreix menys que el de la privada. 

QUADRE 193: Variació Alumnat Pública i Privada entre 1992 i 1996 per CCAA 

 Variació 
 _____________________ 

 Pública Privada 

Andalusia -3,0 -13,7 
Canàries -5,0 -3,5 
Catalunya -6,4 -16,7 
València -9,5 -16,9 
Galícia -11,7 -20,4 
Navarra -11,1 -17,4 
País Basc -11,1 -24,6 
Àrea MEC -5,0 -17,4 
Total Estatal -6,1         -17,1  
Font: Volum II Llibre Blanc MEC Març 1999 

El nombre d’alumnes/unitat d’Educació Primària i EGB disminueix. 

QUADRE 194: Variació número d’ Alumnes/Unitat a Primària i EGB entre 1992 i 1996 per 
CCAA 

 Variació 

Andalusia -2,7 
Canàries -2,7 
Catalunya -3,4 
València -4,6 
Galícia -4,6 
Navarra -2,7 
País Basc -3,3 
Área MEC -3,4 

Total Estatal -3,3 

Font: Volum II Llibre Blanc Març 1999 
 

Les dades d’escolarització s’haurien de sistematitzar. Es presenta en alguns casos excés 

d’escolarització, per sobre del 100%, amb l’increment que suposa l’alumnat provinent de 

moviments migratoris. Hi ha unes bosses de repetidors que romanen dins el sistema; les 

projeccions sobre la demografia no ho tenen en compte. 
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Situació en el curs de referència 96/97 
 

S’estableixen diverses classificacions de les unitats: 

• en funció de la ràtio alumnes/unitat (en Educació Infantil, Primària i Unitats Mixtes, les 

ràtios són: < 25, 15-20, 21-25 i > 25; en Educació Secundària les ràtios són: < 20, 20-

25, 26-30 i > 30) 

• en funció de la grandària del municipi: de menys de 5.000 habitants i de 5.000 

habitants i més. 

 

QUADRE 195: Percentatge d’escolarització de la població escolar per CCAA 

 3 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys 

Andalusia 24,7 92,4 78,9 72,5 39,4 
Canàries 62,9 97,6 83,8 73,1 52,9 
Catalunya 99,8 94,8 81,6 71,4 44,3 
València 46,5 88,1 76,2 67,2 41,0 
Galícia 82,0 95,5 84,1 7,4 49,7 
Navarra 100,0 96,2 86,5 78,2 44,4 
País Basc 100,0 100,0 93,1 88,3 48,3 
Àrea MEC 77,4 96,1 86,2 77,3 43,9 

Total Estatal 66,7 94,6 83,1 74,8 43,7 

Font: Volum III Llibre Blanc MEC Març 99 

 

Es presenta el percentatge d’Unitats i Alumnes d’ESO i 8è d’EGB en centres de l’Administració 

Educativa i amb una ràtio de 26 a 30 alumnes/unitat. 

QUADRE 196: % Unitats ESO i 8è EGB amb ràtio entre 26 i 30 

 % Unitats % Alumnes 

Andalusia 54,8 57,3 
Canàries 50,0 54,7 
Catalunya 50,2 54,3 
València 40,9 45,1 
Galícia 31,1 36,9 
Navarra 48,6 55,9 
País Basc 23,3 28,3 
Área MEC 61,9 63,6 

Total Estatal 53,6 56,9 

Font: Volum III Llibre Blanc MEC Març 99 
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QUADRE 197: Ràtios Professors/Unitat i Alumnes/Unitat en centres de l’Administració 

 Professors / Unitat (Adm. Ed.) Alumnes / Unitat 
 _______________________ _______________________ 

 INF + PRIM SEC + MED BTX Logse CF i Mòduls 

Andalusia 1,30 2,04 27,5 22,6 
Canàries 1,35 2,19 26,9 20,9 
Catalunya 1,34 2,25 26,2 21,4 
València 1,39 2,37 27,2 23,9 
Galícia 1,36 2,18 21,1 20,7 
Navarra 1,63 2,42 0,0 20,5 
País Basc 1,61 2,26 26,7 22,0 
Área MEC 1,41 2,18 27,5 21,7 

Total Estatal 1,37 2,19 26,9 21,9 

Font: Volum III Llibre Blanc Març 1999 
 
Els criteris de projecció d’alumnat (amb plena escolarització a partir dels 3 anys): 

• a la Infantil plena escolarització als 3 anys 

• a Primària no hi ha abandonament. S’aplica la taxa de repetició del curs 96/97 

• a ESO no hi ha abandonament. S’aplica la taxa de repetició del curs 96/97 

• a la Post-obligatòria genèrica fins els 18 anys (primer abandonament entre els 

17 i 18 anys) 

 

Els criteris de projecció “unitats” es basen en criteris pseudo-científics: creen una formula que 

no serveix per a res. L’important és el nombre d’alumnes per curs. 

 
 
Els criteris sobre professorat són els següents: 
 
ESCOLA de titularitat PÚBLICA: 
     Infantil    1,33 
     Primària   1,33 
     ESO primer cicle  1,37* 
     ESO segon cicle + BTX 2,73 
     CFG + PGS   1,99 
*La càrrega horària addicional de la segona llengua com a factor de correcció cap amunt de la 
ratio professor unitat. Més llengua pròpia, plus horari en termes generals.  
 
ESCOLA de titularitat PRIVADA: 
     INF    1,04 
     PRI    1,24 
     ESO primer cicle  1,56* 
     ESO segon cicle + BTX 1,63 
*Problema de la càrrega horària dels equips directius (recau en la privada dins el primer cicle) 
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Comparativa segons la ràtio alumnes/unitat 

La distribució dels Centres, Unitats i Alumnes d’ESO dependents de l’Administració Educativa 

segons la ràtio alumnes/unitat per al Curs 1996/97 és la següent: 

QUADRE 198: % Distribució Centres, Unitats i Alumnes d’ESO segons intervals Ràtio 

 Ràtio Alumnes / Unitat 
 ___________________________________________________________ 

 <20 20 - 25 26 - 30 > 30 TOTAL 

Andalusia 
Centres 13,1 30,4 44,7 11,8 2.153 
Unitats 5,6 20,8 62,9 10,7 7.291 
Alumnes 3,4 17,9 66,1 12,6 196.984 

Canàries 
Centres 13,8 42,0 40,4 3,8 369 
Unitats 6,7 34,0 56,3 2,9 1.630 
Alumnes 4,4 30,4 60,8 4,4 42.387 

Catalunya 
Centres 4,5 26,2 55,1 14,2 738 
Unitats 2,5 24,4 58,6 14,5 3.373 
Alumnes 1,6 21,1 60,5 16,8 92.549 

València 
Centres 21,1 32,2 33,6 13,1 915 
Unitats 11,7 31,5 46,7 10,1 2.333 
Alumnes 7,2 28,8 51,1 12,9 59.526 

Galícia 
Centres 23,8 39,5 30,2 6,5 572 
Unitats 16,3 36,9 39,2 7,6 1.435 
Alumnes 11,2 34,3 44,6 9,9 35.261 

Navarra 
Centres 25,3 36,3 36,3 2,2 91 
Unitats 14,4 35,6 48,6 1,4 444 
Alumnes 8,9 33,5 55,9 1,7 10.806 

País Basc 
Centres 31,1 50,4 18,5 0,0 135 
Unitats 25,4 51,4 23,3 0,0 954 
Alumnes 19,7 52,0 28,3 0,0 21.073 

Àrea MEC 
Centres 9,1 28,4 51,2 11,3 3.067 
Unitats 2,9 18,4 66,4 12,4 15.295 
Alumnes 1,8 15,7 68,2 14,4 421.991 

Total Estatal 
Centres 12,9 31,1 45,1 10,9 8.040 
Unitats 5,7 23,3 60,2 10,9 32.755 

 Alumnes 3,5 20,2 63,3 13,0 880.577 

Font: Volum V Llibre Blanc MEC Març 1999 
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5.5.1. Infantil i Primària 
 
RÀTIO MESTRES/UNITAT 
 
La primera taula (quadre 199) abordarà l’evolució de la ràtio docents per unitat escolar, 

comparativament amb les diferents CCAA. Aquesta ràtio és un molt bon substitut del índex de 

cost i la seva evolució ja que el professorat representa entre un 55% i un 60% del cost dels 

ensenyaments.  

 

Hem dividit els quadres en pública i privada. 

Aquest tipus de rati, ja s’ha dit, té l’avantatge de que la part monetària no compta.  
 
PÚBLICA 
 

El fet que el curs 89-90 per tenir en funcionament una unitat escolar de Primària a Catalunya 

els mestres necessaris fossin els mateixos que a la mitjana de l’estat espanyol, i que al curs 03-

04 pràcticament també, ens pot fer concloure que són sistemes escolars similars, per no dir 

que formen part del mateix sistema, amb els mateixos paràmetres d’eficiència. De tota manera 

el procés d’implantació de la LOGSE s’observa que a Catalunya el curs 96-97 -any que es 

completa la implantació de la primària a tot l’estat- el gap era de 9 centèsimes. És a dir, per 

tenir 100 unitats d’Infantil i Primària de la pública en funcionament, per cada 134 mestres que 

es necessiten a Catalunya, a l’estat Espanyol, amb 125 mestres tenien les mateixes unitats en 

funcionament. Per tant, en certa mesura es podria concloure que el procés d’implantació de la 

LOGSE a infantil i primària a Catalunya va ser més ineficient que a la resta de l’estat espanyol, 

però això no vol dir que tenir una plaça escolar per atendre la demanda del SE d’infantil i 

primària fos més costós per a l’administració pública, ja que, tal com s’ha dit, el cost de plaça 

disponible del SE ve donat també per altres paràmetres com per exemple la proporció pública – 

privada/concertada. 

 
QUADRE 199: Evolució per cursos de la Ràtio Mestres Unitat per CCAA   
 
    89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 
           

   Total  1,17 1,25 1,26 1,25 1,26 1,27 1,28 

P  Andalusia  1,09 1,19 1,20 1,18 1,18 1,18 1,18 

Ú  Canàries  1,26 1,23 1,24 1,26 1,25 1,28 1,14 

B  Catalunya  1,17 1,26 1,27 1,29 1,29 1,30 1,31 

L  València  1,21 1,19 1,27 1,23 1,23 1,23 1,20 

I  Galícia  1,17 1,29 1,22 1,20 1,20 1,23 1,29 

C  Navarra  1,20 1,41 1,28 1,30 1,28 1,30 1,34 

A  País Basc  1,23 1,33 1,39 1,36 1,39 1,40 1,42 
   Àrea MEC  1,19 1,28 1,30 1,27 1,30 1,32 1,35 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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Continuació QUADRE 199 
 
    96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 
            

   Total  1,25 1,35 1,40 1,39 1,43 1,45 1,48 1,50 

P  Andalusia  1,17 1,29 1,28 1,19 1,26 1,26 1,27 1,29 

Ú  Canàries  1,17 1,26 1,50 1,39 1,42 1,44 1,49 1,55 

B  Catalunya  1,34 1,36 1,45 1,48 1,47 1,47 1,48 1,51 

L  València  1,09 1,34 1,53 1,41 1,45 1,49 1,47 1,48 

I  Galícia  1,19 1,34 1,37 1,43 1,48 1,50 1,52 1,51 

C  Navarra  1,61 1,57 1,57 1,61 1,59 1,61 1,62 1,62 

A  País Basc  1,63 1,47 1,50 1,61 1,59 1,59 1,58 1,56 
   Àrea MEC  1,29 1,38 1,40 1,43 1,47 1,52 1,58 1,60 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 
 
 
PRIVADA 
 

El curs 89-90 per tenir en funcionament una unitat escolar privada a Catalunya els mestres 

necessaris eren 6 centèsimes més que a la mitjana de l’estat espanyol, i que al curs 03-04 el 

gap s’ampliï fins a 13 centèsimes, ens pot fer concloure que no són sistemes escolars similars, 

o que l’escola privada catalana dóna més serveis, o que no tenen els mateixos paràmetres 

d’eficiència i que aquesta diferència entre sistemes es va accentuant. A més en el procés 

d’implantació de la LOGSE, s’observa que a Catalunya el curs 96-97 -any que es completa la 

implantació de la primària a tot l’estat- el gap era de 34 centèsimes. És a dir, per tenir 100 

unitats d’infantil i primària de la pública en funcionament, a Catalunya es necessitaven 152 

mestres, mentre que a l’estat espanyol, amb 116 mestres tenien les mateixes unitats en 

funcionament. Per tant, en certa mesura es podria concloure que el procés d’implantació de la 

LOGSE a l’escola privada d’infantil i primària de Catalunya va ser més ineficient que a la resta 

de l’estat espanyol, però això no vol dir que tenir una plaça escolar per atendre tota la demanda 

del SE d’infantil i primària fos més car, ja que, tal com s’ha dit, el cost de plaça disponible del 

SE ve donat també per altres paràmetres com, per exemple, la proporció pública - 

privada/concertada. De tota manera també es poden qüestionar les dades oficials del curs 96-

97. Si agafem el següent curs 97-98, s’observa que per tenir en funcionament 100 unitats 

d’infantil i primària, es necessitaven 19 mestres més a l’escola privada de Catalunya que la 

mitjana de l’estat espanyol. (Ja no són els 36 mestres de diferència del curs 96-97.) En 

qualsevol cas, s’observa que a Catalunya la implantació de la LOGSE es fa de manera més 

ineficient que la mitjana de l’estat. 

  
Aquests comentaris poden quedar desdibuixats per les pròpies dades que elabora el MEC. Tal 

com ja s’ha dit, les unitats escolars presenten moltes dificultats d’homogeneïtzació. De tota 

manera,  a efectes d’observar la tendència evolutiva, sí que és útil. 
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Si la comparativa, en lloc de fer-se dins de la pública i dins de la privada, es fa entre titularitats, 

a Catalunya s’observa que el curs 89-90 per funcionar 100 unitats d’infantil i primària a l’escola 

privada es necessitaven 17 mestres més que a la pública. Aquesta diferència no és imputable a 

l’eficiència de sistemes, sinó que a la privada hi ha més hores lectives que a la pública -des de 

sempre hi ha la sisena hora, que a la pública no hi és en el període d’implantació de la LOGSE- 

Si la comparació entre pública i privada de Catalunya es fa durant el curs 96-97, aquesta 

diferència és que a l’escola privada es necessitaven 18 mestres més per cada 100 unitats. Si la 

comparació la fem el curs 03-04, l’escola pública necessita 6 mestres més que l’escola privada 

per cada 100 unitats en funcionament. No només s’ha eliminat la diferència, sinó que la pública 

necessita més mestres. Per què? Aquesta és la gran qüestió, i més tenint en compte que el 

curs 03-04  l’escola pública encara no feia la sisena hora lectiva diària. Probablement molta 

importància té el problema de l’agregació de xifres. S’hauria de poder analitzar l’educació 

infantil per un costat i la primària per l’altre. Malauradament el sistema estadístic de Catalunya 

no ho permet: estan agregats els mestres d’infantil i primària. Tampoc ho permet el sistema 

estadístic espanyol, en el qual també estan agregades aquestes xifres referides al professorat 

de Secundària. 

Per tant, ja que aquest paràmetre presenta dificultats, acudirem a la comparativa monetària, tot 

indicant que quan dividim per unitats, en certa manera ens podem trobar també amb problemes 

importants de quantificació. La despesa per alumne pot, certament, ser un índex més fiable pel 

que fa a les dades del SE (els alumnes són els que hi ha). De tota manera, des del punt de 

vista d’avaluació de l’eficiència econòmica, tal com ja s’ha dit, és molt més qüestionable, ja que 

el cost l’origina de manera immediata la existència d’una unitat escolar. 

 
 
QUADRE 200: Evolució per cursos de la Ràtio Mestres Unitat per CCAA 
 

89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

 

   Total  1,28 1,30 1,26 1,25 1,26 1,28 1,25 

P  Andalucía  1,11 1,13 1,13 1,13 1,14 1,16 1,20 

R  Canàries  1,35 1,36 1,24 1,18 1,23 1,27 1,17 

I  Catalunya  1,34 1,38 1,37 1,40 1,40 1,42 1,42 

V  València  1,27 1,22 1,19 1,18 1,19 1,17 0,96 

A  Galícia  1,26 1,30 1,20 1,16 1,15 1,20 1,18 

D  Navarra  1,31 1,29 1,28 1,28 1,29 1,32 1,31 

A  País Basc  1,25 1,28 1,31 1,28 1,31 1,33 1,32 
   Àrea MEC  1,31 1,34 1,27 1,25 1,26 1,27 1,25 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 
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Continuació QUADRE 200 
 
    96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 

            

   Total  1,16 1,20 1,28 1,24 1,27 1,29 1,31 1,33 

P  Andalucía  1,03 1,14 1,20 1,16 1,18 1,18 1,17 1,19 

R  Canàries  1,02 1,10 1,42 1,16 1,15 1,17 1,20 1,26 

I  Catalunya  1,52 1,39 1,44 1,38 1,39 1,43 1,45 1,46 

V  València  0,98 1,05 1,34 1,20 1,28 1,29 1,29 1,34 

A  Galícia  1,13 1,13 1,15 1,16 1,19 1,26 1,28 1,29 

D  Navarra  1,30 1,31 1,42 1,44 1,43 1,47 1,46 1,53 

A  País Basc  1,27 1,20 1,21 1,25 1,29 1,26 1,28 1,21 
   Àrea MEC  1,02 1,16 1,20 1,22 1,24 1,27 1,31 1,32 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 

 

TOT el SE 
 
QUADRE 201: Evolució per cursos de la Ràtio Mestres Unitat per CCAA 
 
 
    89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

   Total   1,20 1,26 1,26 1,25 1,26 1,27 1,27 

   Andalucía  1,09 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18 1,19 

T  Canàries  1,27 1,25 1,24 1,25 1,24 1,28 1,15 

O  Catalunya   1,24 1,31 1,31 1,33 1,34 1,35 1,35 

T  València  1,23 1,20 1,25 1,21 1,22 1,21 1,13 

A  Galícia  1,19 1,29 1,22 1,19 1,18 1,22 1,26 

L  Navarra  1,24 1,37 1,28 1,30 1,28 1,31 1,33 

   País Basc  1,24 1,31 1,35 1,32 1,36 1,37 1,37 

   Àrea MEC   1,22 1,29 1,29 1,26 1,29 1,31 1,32 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 
 
Continuació quadre 201 
 
    96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 

            

   Total   1,22 1,31 1,36 1,35 1,38 1,40 1,43 1,45 

   Andalusia  1,14 1,26 1,26 1,18 1,24 1,24 1,25 1,27 

T  Canàries  1,14 1,23 1,48 1,34 1,36 1,38 1,42 1,49 

O  Catalunya   1,42 1,37 1,44 1,44 1,44 1,46 1,47 1,49 

T  València  1,06 1,25 1,47 1,35 1,40 1,43 1,42 1,44 

A  Galícia  1,18 1,29 1,32 1,37 1,41 1,44 1,46 1,45 

L  Navarra  1,51 1,48 1,52 1,56 1,54 1,57 1,57 1,59 

   País Basc  1,46 1,35 1,37 1,44 1,46 1,44 1,44 1,40 

   Àrea MEC   1,21 1,32 1,35 1,37 1,40 1,44 1,50 1,52 
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Elaboració pròpia a partir dades MEC 
5.5.2. Secundària Obligatòria i secundària Post- Obligatòria: Batxillerat i 

Cicles Formatius 
 
 
RÀTIO PROFESSORS/UNITAT 
 

Aquest tipus de rati, ja s’ha dit, té l’avantatge que es tracta d’una variable real del sistema, i, per 

tant, és més comparable que les variables monetàries.  

 

El quadre 202 reflecteix l’evolució de la ràtio professors per unitat escolar, en comparació amb 

les diferents CCAA, separant pública i privada, tal com s’ha fet en l’apartat anterior. 

 

 
PÚBLICA 

 

El fet és que el curs 96-97, per tenir en funcionament una unitat escolar a Catalunya, els 

professors necessaris són similars a la mitjana de l’estat espanyol. De tota manera amb la 

secundària volem fer una observació: si es compara el curs 98-99 amb la mitjana de l’estat 

espanyol del curs 00-01, les ràtios son similars. Si es segueix comparant, es podria pensar que 

hi ha un lag de 2 anys en les ràtios entre el SE de Catalunya amb la mitjana del SE de l’estat 

espanyol. Efectivament, la ràtio professors/unitat a Catalunya del curs 01-02 coincideix amb la 

que tindrà la mitjana de l’estat el 03-04. 

 

L’eficiència de l’ensenyament a Catalunya augmenta a Secundària considerablement una 

vegada implantada la reforma educativa. Es passa d’un rati professors/unitat de 2,43 (curs 99-

00) a 2,29 (curs 2003-04). De fet, el rati 2,29 professors/aula ve a apropar-se a la recuperació 

de l’eficiència existent el curs 96/97 -any que es completa la implantació de la Primària a tot 

l’estat-.  

 

En el procés d’implantació de la LOGSE, s’observa que a Catalunya el curs 02-03 -any en que 

estava implantada completament la secundària a tot l’estat espanyol- el gap de professorat era 

de 14 centèsimes amb l’estat espanyol. És a dir, per tenir 100 unitats de secundària pública en 

funcionament, es necessiten a Catalunya 230 professors, mentre que a l’estat espanyol, en 

necessitaven 244 professors. Per tant, en certa mesura es podria concloure que el procés 

d’implantació de la LOGSE a secundària a Catalunya va ser més eficient que a la resta de 

l’estat espanyol, però això no vol dir que tenir una plaça escolar per atendre la demanda del SE 

a la secundària fos més costós per a l’administració pública, ja que, tal com s’ha dit, el cost de 

plaça disponible del SE -cost de capacitat del SE- ve donat també per altres paràmetres com 

per exemple la proporció pública – privada/concertada. 
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QUADRE 202: Evolució per cursos de la Ràtio Professors / Unitat per CCAA 
 

    96-97 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 
          

   Total  2,31 2,30 2,38 2,45 2,44 2,45 

P  Andalusia  2,16 2,12 2,32 2,36 2,36 2,37 

Ú  Canàries  2,31 2,21 2,24 2,35 2,35 2,35 

B  Catalunya  2,24 2,43 2,44 2,44 2,30 2,29 

L  València  2,69 2,32 2,47 2,56 2,54 2,57 

I  Galícia  2,33 2,29 2,41 2,58 2,65 2,64 

C  Navarra  2,48 2,59 2,74 2,66 2,77 2,73 

A  País Basc  2,07 2,55 2,49 2,53 2,71 2,76 
   Àrea MEC  2,34 2,34 2,36 2,44 2,44 2,46 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 
 
 
PRIVADA 
 
El curs 99-00 per tenir en funcionament una unitat escolar privada a Catalunya els professors 

necessaris de mitjana a Catalunya eren 42 centèsimes més que a la mitjana de l’estat 

espanyol, i el curs 03-04 el gap es redueix fins a 32 centèsimes; això ens pot fer concloure que 

no són sistemes escolars similars, o que l’escola privada catalana dóna més serveis, o que no 

tenen els mateixos paràmetres d’eficiència i que aquesta diferència entre sistemes es va 

reduint. A més, en el procés d’implantació de la LOGSE, s’observa que a Catalunya el curs 99-

00 -any que es completa la implantació de l’ESO a tot l’estat- el gap de professors era de 42 

centèsimes. És a dir, per tenir 100 unitats d’infantil i primària de la pública en funcionament, a 

Catalunya es necessitaven 236 professors, mentre que a l’estat espanyol, amb 194 professors 

tenien les mateixes unitats en funcionament.  

 

Per tant, en certa mesura es podria concloure que el procés d’implantació de la LOGSE a 

l’escola privada de secundària de Catalunya va ser més ineficient que a la resta de l’estat 

espanyol, però això no vol dir que tenir una plaça escolar per atendre la demanda del SE de 

secundària fos més car, ja que, tal com s’ha dit, el cost de plaça disponible del SE ve donat 

també per altres paràmetres com, per exemple, les hores extraescolars.  

  

Aquests comentaris poden quedar desdibuixats per les pròpies dades que elaboren les 

diferents CCAA i que recull el MEC referides a unitats escolars. Tal com ja s’ha dit, les unitats 

escolars presenten moltes dificultats d’homogeneïtzació. De tota manera, a efectes d’observar 

la tendència evolutiva, sí que és útil. 

 

Si la comparativa, en lloc de fer-se dins de la pública i dins de la privada, es fa entre titularitats, 

a Catalunya s’observa que el curs 99-00, per funcionar 100 unitats de secundària a l’escola 
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privada, es necessitaven 7 professors menys que a la pública. Aquesta diferència no és 

imputable a l’eficiència de sistemes, sinó que els professors de la privada fan més hores 

lectives que a la pública. És més, la diferència hauria de ser més gran, ja que el professor de la 

privada té 24 hores lectives setmanals mentre que el professor de secundària de la pública té 

18 hores lectives setmanals.   

Si la comparació entre pública i privada de Catalunya es fa durant el curs 03-04, aquesta 

diferència és que a l’escola privada es necessitaven 7 professors més per cada 100 unitats que 

a l’escola pública. Per què? Aquesta és la gran qüestió, i més tenint en compte que el curs 03-

04 l’escola pública encara no feia la sisena hora lectiva diària. Probablement les hores de reforç 

i la sisena hora tenen molt a veure, encara que els professors de la privada fan 24 hores i els 

de la pública 18 hores setmanals i per tant, el rati de la pública hauria de ser força superior al 

de la privada. Malauradament, el sistema estadístic de Catalunya no ho permet: estan agregats 

els professors d’ESO, BATX, CFGM, CFGS, i per tant dificulta enormement esbrinar la causa. 

Tampoc ho permet el sistema estadístic espanyol, en el qual també estan agregades aquestes 

xifres referides a mestres. 

 
QUADRE 203: Evolució per cursos de la Ràtio Professors Unitat per CCAA 
 
    99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 

   Total  1,94 1,98 2,02 1,95 2,04 

P  Andalucía  1,82 1,95 1,93 1,87 1,92 

R  Canàries  1,60 1,60 1,65 1,72 1,76 

I  Catalunya  2,36 2,33 2,31 2,33 2,36 

V  València  1,80 1,82 1,89 1,97 2,00 

A  Galícia  1,84 1,88 1,91 1,95 1,98 

D  Navarra  2,12 2,15 2,16 2,33 2,34 

A  País Basc  1,77 1,78 1,84 1,95 1,98 
   Àrea MEC  1,88 1,95 2,02 1,79 1,99 

Elaboració pròpia a partir dades MEC 

 

TOT el SE 

 

QUADRE 204: Evolució per cursos de la Ràtio Professors Unitat per CCAA 

    99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 

   Total  2,20 2,26 2,32 2,29 2,33 

   Andalusia  2,06 2,24 2,27 2,25 2,27 

T  Canàries  2,11 2,14 2,24 2,24 2,24 

O  Catalunya  2,41 2,40 2,39 2,31 2,31 

T  València  2,18 2,28 2,36 2,37 2,41 

A  Galícia  2,20 2,30 2,43 2,49 2,49 

L  Navarra  2,43 2,54 2,49 2,62 2,60 

   País Basc  2,17 2,15 2,20 2,34 2,38 

   Àrea MEC  2,21 2,24 2,31 2,24 2,32 
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Elaboració pròpia a partir dades MEC 
Hem elaborat un quadre comparatiu dels ratis docents/unitat de secundària de l’escola pública i 

privada a Catalunya durant el període estudiat. L’evolució d’aquesta ràtio té molt a veure, a 

igualtat de condicions, amb l’eficiència del sistema tal com ja s’ha explicat en els diferents 

capítols. 

 
QUADRE 205: RATI PROFESSORS/UNITAT 
 
 Catalunya 

 Pública Privada Total 

89-90 2,21 1,97 2,11 

90-91 2,22 1,94 2,11 

91-92 2,26 2,02 2,16 

92-93 2,18 1,87 2,07 

93-94 2,21 1,94 2,11 

94-95 2,21 1,99 2,13 

95-96 2,25 2,02 2,17 

96-97 2,24 2,10 2,19 

97-98 2,25 2,05 2,17 

98-99 2,37 2,03 2,24 

99-00 2,43 2,36 2,41 

00-01 2,44 2,33 2,40 

01-02 2,44 2,31 2,39 

02-03 2,30 2,33 2,31 

03-04 2,29 2,36 2,31 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Departament Ensenyament 
 

La despesa per alumne pot, certament, ser un índex fiable pel que fa a les dades del SE (els 

alumnes són els que hi ha). De tota manera, des del punt de vista d’avaluació de l’eficiència 

econòmica, tal com ja s’ha dit, és molt més qüestionable, ja que el cost l’origina de manera 

immediata l’existència d’una unitat escolar. En definitiva, que per poder comparar SE diferents, 

s’han d’haver establert les bases per homogeneïtzar les xifres per poder procedir a la 

comparació, i que la comparació només monetària, si no s’ha portat a terme una 

homogeneïtzació de les dades del SE, només mostra tendències del propi SE.  
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6. CONCLUSIONS 
 
La gran pregunta és si la llei havia previst un finançament per portar a terme la reforma. Del 

que s’ha dit es desprèn que des de diversos agents polítics i sindicals implicats en el SE, 

demanaven finançament per aplicar la reforma. L’observació del SE i de les actuacions que es 

portaven a terme feien considerar que el propi model educatiu, o bé que les actuacions sobre el 

SE no universitari eren insuficients. El motiu adduït era la manca d’un finançament adequat, i 

feien propostes quantificades dels recursos addicionals que necessitaria el SE per solventar 

aquestes insuficiències. 

 

En el capítol que s’ha tractat l’Origen de Fons, s’ha demostrat que el finançament de l’Estat 

aportat a la Generalitat per al SE no universitari -i és important dir que no ens pronunciem 

sobre el finançament global de la Generalitat- era suficient. No només suficient, sinó més que 

suficient –aprox. un 20% més-. Aquest fet no qüestiona les actuacions portades a terme pel 

Govern de la Generalitat. Que el finançament sigui suficient no aporta res per respondre per 

què les actuacions eren insuficients -si ho eren realment-. El que s’ha de veure és que 

efectivament es fan actuacions sobre el tram no obligatori -especialment en el tram 0-3 anys, 

com ja s’ha vist (i responent a una demanda social)-. De tota manera el fet que la Generalitat 

actués sobre els nivells no obligatoris i, per tant, incrementés la taxa d’escolarització en 

aquests trams d’una manera molt important, demostra que el SE estava relativament en 

expansió. Per tant, s’estava invertint i s’estaven dedicant recursos d’ampliació de la taxa 

d’escolarització que abans no estava escolaritzada. Altra cosa és que la demanda social fos 

superior a l’oferta educativa posada en funcionament o a disposició de la societat per part de la 

Generalitat. Per tant, s’entén que pugui haver punts de vista que consideressin que les 

actuacions eren insuficients.  

El que sí és cert, tal com s’ha demostrat, és que la Generalitat no va fer un esforç especial per 

a l’aplicació de la reforma com a tal. Efectivament, la formació del professorat no incrementa, i 

en alguns anys respecte a l’any 1990, no només no incrementa sinó que alguns anys 

disminueix.  

Pel que fa al model de centres docents triat no era un requeriment de la Llei, sinó una 

recomanació. Aquesta nova xarxa de centres públics, tal com ja s’ha vist, origina uns 

problemes nous, referits a l’equilibri territorial, de zones rurals, originant una despesa nova en 

transport i menjador escolar, que si es compara amb les altres CCAA, amb orografia similar a la 

catalana, es veu que la Generalitat destina molts menys diners per alumne a aquest apartat, no 

tant per una millor gestió dels recursos, sinó per un no finançament d’aquests conceptes de 

manera generalitzada als alumnes de l’escola concertada, que representa a Catalunya entorn 

del 40%. Quant a la posada en funcionament i reestructuració de centres docents, ja s’ha vist 

per extens en el capítols corresponents. 
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Si el plantejament es fa a la inversa, és a dir, partint dels recursos disponibles, s’arriba a la 

conclusió de que els recursos són suficients -mirats des d’aquest punt de vista- i el que cal 

discutir és sobre les actuacions. Per tant, i respecte als punts 1) i 2) de la hipòtesi, podem 

concloure que, si hi havia ineficiències pre-existents, es podien haver corregit des de la pròpia 

Generalitat; i també òbviament es podrien haver corregit des de l’Estat, encara que d’alguna 

manera, si algú al·legava manca de recursos, no era imputable a l’Estat, des de la perspectiva 

del finançament del SE. Indirectament sí que podia ser imputable a l’Estat perquè el 

finançament de la Generalitat fos insuficient -però això ultrapassa els objectius d’aquesta tesi-. 

Pel que fa als trets diferencials, es podria aplicar el mateix argument.  

La discussió de si les actuacions de la Generalitat han estat o no les correctes, si han estat 

suficients o no es pot centrar en els punts 2) i 3) de la hipòtesi. Queda demostrat que els punts 

que fan referència a 1) són temes sobre els quals aquesta tesi fa una aportació important en el 

debat sobre la suficiència de recursos per al SE durant l’etapa d’implantació de la LOGSE. 

El que sí es pot discutir és si les decisions i actuacions de la Generalitat respecte al SE en 

aquest període van ser les adequades, i si van encarir o no el SE. 

 

Podríem plantejar: és possible que hi hagi actuacions suficients amb recursos insuficients? Sí, 

però generant endeutament, i, per tant, els recursos després passarien a ser suficients. La 

resposta, per tant, és que no hi pot haver actuacions suficients amb recursos insuficients. La 

següent qüestió és si és possible que es donin actuacions insuficients amb recursos suficients. 

És evident que és possible, i que la justificació de la insuficiència en les actuacions estigui en la 

ineficiència d’aquestes. El problema que es planteja és qui determina si les actuacions són 

suficients o no. Si, tal com ha apuntat aquesta tesi, els objectius de la Llei són els que 

determinen aquestes actuacions suficients, podem afirmar que a Catalunya, les actuacions de 

la Generalitat van ser suficients, amb algunes ineficiències puntuals que s’han detallat, però no 

atribuïbles a la Llei; per exemple, l’estructura dels centres educatius públics, que va obligar a 

posar en funcionament, i encara n’hi ha, edificis prefabricats.  

 

La LOE ha assumit que el finançament era insuficient, perquè ha estat aprovada amb una llei 

de finançament addicional per portar-la a terme, al contrari del què va passar amb la LOGSE.  

 

En resum:  

1) de les quatre qüestions bàsiques en el sistema educatiu que necessiten recursos, i que 

són professorat, alumnat/grup, infraestructures i despeses de funcionament, es pot 

observar que en infraestructures s’han construït 61 IES, i no s’han pogut millorar els 

existents -millora que ha seguit el ritme que hi havia fins aquell moment, i fins i tot s’ha 

alentit, per la necessitat de les noves construccions-, i això per causa del model 

d’escolarització escollit (agrupar l’alumnat a partir dels dotze anys en IES), més que per 
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les pròpies exigències de la LOGSE1; les despeses de funcionament estan 

estabilitzades, i per tant no s’apliquen fons addicionals; pel que fa a l’alumnat/grup, la 

disminució de la natalitat va afavorir que de manera natural la ràtio alumnes/grup 

disminuís de 30 a 25 en el cas de la Primària, i de 35 a 30 en la Secundària obligatòria, 

i de 40 a 35 en el Batxillerat (això va comportar també la millora de la ràtio 

professors/grup); el professorat, a més, veu reduïdes les hores lectives i augmentat el 

sou, la qual cosa significa que la major part de l’assignació de recursos s’apliqui a 

aquest col·lectiu (millores salarials i laborals). 

2) Tot i això, no s’aplica tot el que es podria haver aplicat, si la Generalitat hagués decidit 

seguir aplicant el mateix esforç pressupostari que havia realitzat l’Estat fins a 1990. 

 

                                                
1 Mentre no es va extingir el model EGB, l’alumnat romania fins els catorze anys en el mateix centre. 
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ANNEX Premsa 

 

Comunitat Data Tema Resum 

MEC 06 / 12 
/ 97 

Cost de la 
transferència 
(Aragó) 

El cost del traspàs d’educació serà de 80.000 Mpta. (Heraldo 
de Aragón) 

 04 / 12 
/ 97 

Transferències 
(Castella-Lleó)  

Nasarre afirma que l’educació no universitària serà 
transferida al juny del 98. El cost inicial serà de 164.000 
Mpta. (Diario de Burgos, Diario de León) 

 04 / 11 
/ 97 

Qualitat centres 
públics (Madrid)  

Educació impulsa un sistema de gestió en els centres públics 
per millorar la qualitat (ABC) 

 04 / 11 
/ 97 

Professors 
jubilats per 
incapacitat  

Els professors jubilats per incapacitat hauran de cobrar 
íntegres les seves pensions (ABC) 

 04 / 11 
/ 97 

Instituts sense 
acabar abans 
de l’inici de curs 
(Madrid) 

La quarta part dels instituts promesos per Aguirre per 
setembre estan sense acabar (El País) 

 04 / 09 
/ 97 

Transferències 
en 5 anys 

Les CCAA rebran 230.000M pta. per a educació en un 
termini de 5 anys, a banda dels 800.000M pta. que reben 
actualment 

 04 / 09 
/ 97 Ajudes del MEC 

El MEC estableix ajudes per a transport (de 18.000 a 
100.000 pta), per a llibres (de 16.000 a 26.000 pta; 200.000 
ajudes, només per a alumnes de primària i 1r i 2n  d’ESO en 
centres públics), per a residència (229.000 a 320.000 pta) i 
per a beques de secundària (fins a 64.000 pta) 

 04 / 09 
/ 97 

50.000 alumnes 
menys en 97/98 

Tot i que hi haurà menys alumnes, la quantia de les beques 
es mantindrà (uns 90.000M: 25.000M beques de residència, 
23.000M taxes universitàries, 17.000M educació 
compensatòria, 12.500M llibres, 7.500M transport i 4.000M 
ensenyament) 

 02 / 09 
/ 97 

Demanen 
augment 
pressupost 

Les 10 CCAA del territori MEC reclamen un augment del 
pressupost (previst en 815.056) per fer front a les despeses 
que implica la implantació de la LOGSE i l’FP. El MEC 
disposa de 970.614 M, dels quals repartirà 815.056 M entre 
les CCAA (veure quadre) 

 20 / 08 
/ 97 

Obres 
infraestructura 
(Castella-Lleó) 

El MEC destina aquest any 927 milions per a reformar i 
ampliar 30 centres educatius 

 16 / 07 
/ 97 

Pressupost 
(Madrid) 

Conflicte pel traspàs de les competències educatives i el seu 
finançament 

 15 / 07 
/ 97 

Beques 
(Extremadura) 

Els estudiants de classe mitjana rebran uns 338 MPTA en 
beques 

 18 / 06 
/ 97 

Informe 
Educació 
(Madrid) 

La fundació Argentaria edita el primer informe sobre els 
comptes de l’Educació a Espanya 

 14 / 06 
/ 97 

ESO (Castella-
Lleó) 

La implantació del segon cicle de la ESO obliga a nous 
concerts amb la privada 

 12 / 06 
/ 97 

Escola privada 
(Madrid) L’escola privada guanya 150.000M 
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 11 / 06 
/ 97 

Despesa 
(Madrid) La plaça escolar és un 50% més cara a l’escola pública 

 11 / 06 
/ 97 

Transferències 
(Madrid) 

La ministra xifra en 230.000 milions el cost de les 
transferències educatives 

 10 / 06 
/ 97 

Finançament 
(Castella-Lleó) 

La Junta assumiria un forat de 16.000 milions si rep ara 
l’educació no universitària 

 10 / 06 
/ 97 

Pressupost 
MEC (Madrid) 

Només un 12% del pressupost del MEC es destina a 
l’ensenyament privat 

 10 / 06 
/ 97 

Transferències 
CCAA (Madrid) 230.000Mptes. més per a l’educació en els pròxims 5 anys 

 06 / 06 
/ 97 

Creació places i 
instituts 
(Madrid) 

Aprovada la creació de 20 nous IES i 13.500 places escolars 
per a l’ESO 

 04 / 06 
/ 97 

Finançament 
(Madrid) 

Pezzi proposa al MEC un llibre blanc de finançament del 
sistema 

 20 / 05 
/ 97 

Traspàs en 
matèria 
educativa el 
mes de gener 
de 1998 

Afecta 144.000 professors i 15.000 centres. Dels 
1.000.000.000 MPTA. pressupostats, 800.000 MPTA. són 
transferències a les CCAA i 200.000 MPTA. són serveis que 
gestionarà el MEC (beques, cooperació internacional...). Als 
800.000 MPTA. s’hi ha d’afegir les obligacions econòmiques 
derivades de la implantació de la LOGSE, 144.000 MPTA., 
10.000 MPTA. per a equipaments de centres de FP, 6.000 
MPTA. per a mòduls de garantia social i 3.000 MPTA. per a 
despeses de funcionament de centres. El traspàs implica la 
cessió del 30% de l’IRPF a cada CA afectada. (ABC) 

 01 / 04 
/ 97 

Castella-Lleó: 
implantació de 
la FP 

La FP de la comunitat rebrà 1.404 M pta. en inversions 
durant l’any 1997 per afrontar les obres necessàries per a 
implantar els nous cicles formatius d’FP. (Diario de Burgos) 
 

 22 / 03 
/ 97 

Protestes per la 
política del 
MEC 

Els sindicats anuncien tancaments per protestar contra la 
política educativa del Govern central 

 30 / 01 
/ 97 

Plataforma per 
l’Escola Pública 

Sindicats i Federacions d’APA es manifestaran el 14 de març 
contra la política educativa del MEC 

 21 / 12 
/ 96 

Els docents 
demanen diàleg 

La Asociación Nacional de Profesores (ANPE) denuncia el 
nivell en els ensenyaments no universitaris i demanen 
garanties per promocionar els professionals docents 

 11 / 12 
/ 96 

Rebuig 6% PIB 
a ensenyament 

El Congrés ha rebutjat la iniciativa popular d’invertir en 
Ensenyament el 6% del PIB, tal com es fa a la UE 

 08 / 12 
/ 96 

Ajuts per a 
investigació 
(Castella-Lleó) 

La JCL posa en marxa 9 línies d’ajudes i subvencions per a 
l’ensenyament (Associacions d’estudiants universitaris, APA, 
investigadors...) 

 20 / 11 
/ 96 

Els estudiants 
convoquen una 
vaga 

Els estudiants convoquen vaga pel 14-12 per protestar 
contra les retallades en ensenyament 

 08 / 11 
/ 96 Castella-Lleó 

El president de la Junta de Castella-Lleó assegura que serà 
molt exigent en les negociacions sobre el traspàs 
d’ensenyament perquè no vol més competències si porten 
aparellat major dèficit públic. (Diario de Burgos) 
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 07 / 11 
/ 96 

Transferència 
competències 

El traspàs d’ensenyament a les 10 CCAA suposa una 
despesa de més d’un bilió de pessetes i el traspàs de 
140.000 funcionaris. Les CCAA es podran beneficiar de la 
cessió del 30% de l’IRPF 

 06 / 11 
/ 96 

Vaga de 
professors 

Els professors fan vaga d’una hora per protestar contra la 
política educativa del MEC 

 04 / 11 
/ 96 

Transferència 
competències 

El MEC negociarà alhora amb 10 CCAA i s’arribarà a un sol 
acord comú. Està previst finalitzar la negociació el setembre 
de 1997 

 22 / 10 
/ 96 

Transferència 
competències 

El MEC traspassarà ensenyament sense ampliar la dotació 
econòmica. Aquesta conclourà el gener de 1998 

 17 / 10 
/ 96 

Augment del 
pressupost del 
MEC 

El MEC diu que el pressupost de 1997 augmentarà un 0,6% i 
que la despesa per alumne s’incrementarà un 3,8% 

 14 / 10 
/ 96 

Vaga contra el 
MEC 

Vaga davant del MEC de centrals, alumnes i professors per 
protestar pel pressupost (s’ha reduït en 27.510 M i s’ha 
dedicat més diners als centres concertats en detriment dels 
públics) 

 11 / 10 
/ 96 

Crítica de 
CCOO 

CCOO qualifica els pressupostos del MEC d’irresponsables 
(atenta contra la qualitat de l’ensenyament, es retallen les 
partides per a ensenyament infantil i primària, i es redueix en 
400 persones la plantilla dedicada a la formació del 
professorat) 

 24 / 09 
/ 96 

Comença l’ESO 
amb problemes 

Les classes d’ESO han començat amb moltes mancances i 
70.000 estudiants menys 

 24 / 09 
/ 96 

Concertat i 
públic 

Ensenyament garanteix a la xarxa concertada el mateix que 
retalla en els centres públics 

 06 / 09 
/ 96 

UGT contra el 
pressupost del 
MEC 

UGT acusa el Govern Central d’ofegar financerament la 
LOGSE i de posar en pràctica una política regressiva 

 22 / 07 
/ 96 

Inversions a 
Salamanca 
(Castella-Lleó) 

Està prevista una inversió de 1.440M en la província de 
Salamanca destinada a infraestructures en ensenyament 

 09 / 07 
/ 96 

9 CCAA 
s’unifiquen 

Els consellers d’ensenyament de 9 CCAA unifiquen els seus 
criteris davant el MEC i per debatre la implantació de la 
LOGSE 

 06 / 07 
/ 96 

Retalls 
pressupostaris 

El MEC va acordar retallar el pressupost d’ensenyament i 
cultura en 8.102 M i aquest fet afectarà sobre tot les obres 
d’adequació dels centres de secundària  

 
Andalusia 
 

07 / 08 
/ 97 

Obres 
infraestructura Andalusia invertirà 40.000 Mpta. en col·legis i instituts 

 

 04 / 08 / 
97 

Obres 
infraestructura 

La Delegació d’Educació destina 115M per a la conservació i 
remodelació de col·legis 

 29 / 07 / 
97 

Obres 
infraestructura Educació inverteix 2.000 Mpta. en obres per el pròxim curs 

 22 / 07 / 
97 Finançament La Junta s’endeutarà si veu perillar sanitat o educació 

 19 / 07 / 
97 Pressupost El Conseller andalús adverteix que els retalls en l’ensenyament 

concertat afectaran 400.000 nens 

 18 / 07 / 
97 Pressupost El Conseller andalús reitera que no traurà més fons de 

l’ensenyament públic per mantenir el privat 

 17 / 07 / 
97 Deute El Conseller andalús adverteix que el deute estatal obliga a 

retallar ajuts a l’ensenyament privat 

 17 / 07 / 
97 Finançament El Conseller andalús congelarà la concertació amb els centres 

privats per manca de diners 

 14 / 07 / 
97 Pressupost La Junta exigirà al Govern 42.000M addicionals a l’any per a la 

implantació de la LOGSE 
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 05 / 07 / 
97 Transferències El Conseller andalús tornar a denunciar un tracte de favor del 

Govern central a d’altres CCAA 

 03 / 07 / 
97 

Obres 
infraestructura La Diputació deixa 3.800M a la Junta per invertir en col·legis 

 10 / 06 / 
97 Pressupostos Pezzi anuncia “guerra” si l’Estat no dóna més diners per a 

l’educació 

 07 / 06 / 
97 Inversions Educació invertirà 220.000 M en la població 

 04 / 06 / 
97 

Obres 
infraestructura 

21 municipis de Màlaga donen diners per a la construcció 
d’Instituts 

 31 / 05 / 
97 Ajuts La Llei de la Solidaritat en l’Educació es centra en discapacitats i 

immigrants 

 23 / 05 / 
97 

Arques 
autonòmiques La Junta gasta en sanitat i educació diners de les inversions 

 14 / 04 / 
97 

Retards en 
l’aplicació de la 
LOGSE 

La JA vol retardar l’aplicació de la LOGSE fins l’any 2002 i 
invertir 80.000Mpta. en la construcció de noves infraestructures i 
equipaments, a banda d’augmentar la plantilla en 6.000 
funcionaris (no quantificat). La previsió és augmentar els 
pressupostos a raó de 20.000Mpta. anuals (Sur) 

 25 / 03 / 
97 

Inversió en 
Formació 
Ocupacional 

La JA invertirà 2.000M en formació ocupacional en 1997 (l’any 
passat la inversió va ser de 1.500M) 

 21 / 03 / 
97 

Millora dels 
centres a Cadis 

13 municipis de Cadis amb <20.000 habitants rebran 3.336M 
per adaptar els centres als requisits de la LOGSE 

 13 / 03 / 
97 

Implantació de 
la LOGSE 

El 60% dels estudiants rep ensenyaments de la LOGSE 
(956.000 dels 1.609.000 que hi ha en total) 

 13 / 03 / 
97 

Inversions per la 
LOGSE 

Suposa una inversió de 69.000M en la construcció i reforma de 
centres, 12.000M per la implantació de secundària, 4.000M pel 
nou Batxillerat, 1.500 per a infantil i primària i 15.000M per a 
equipaments de FP 

 06 / 03 / 
97 

Ràtios 
d’alumnes per 
aula 

Els instituts andalusos podran tenir 40 alumnes per aula (per 
BUP, COU i FP) i fins a 35 en Preescolar 

 20 / 02 / 
97 

Deficient 
implantació de la 
LOGSE 

Denuncien la manca d’especialistes que pateixen gairebé tots 
els centres 

 31 / 12 / 
96 Millorar la FP 

La JA invertirà 32.000M el curs 96/97 per millorar les estructures 
de la FP (Andalusia té 19.000 estudiants d’FP) i entre d’altres 
coses, contractarà nous professors especialitzats 

 28 / 11 / 
96 

Peticions de 
finançament 

La Junta d’Andalusia demana, pel principi d’igualtat dels 
espanyols i prenent com a paràmetre la població escolar, 42.000 
Mpta. per aplicar la reforma educativa durant l’any 1997 (el PP 
ha proposat que Canàries obtingui un finançament addicional de 
8.500 M pta. per aplicar la reforma i la població andalusa és 4,5 
vegades superior a la de Canàries, que demana 8.500 M pta. 
per aquesta raó). (Comentaris i quadre després del resum) 
(Avui) 

 28 / 11 / 
96 

Reclam al 
Govern Central 

La JA reclama 62.000M al GC que es repartirien entre el deute 
històric i finançament extraordinari per a l'aplicació de la LOGSE 

 12 / 11 / 
96 

Augment 
pressupost 1997 

Es preveu que el pressupost de 1997 augmentarà en 5.000M, 
arribant als 492.770M per augmentar la plantilla de professors 
en 1.700 (Diario de Cádiz) 

 20 / 10 / 
96 

Manca de 
finançament Els retalls pressupostaris del MEC afectaran la transferència de 

competències en matèria d’ensenyament 

 19 / 10 / 
96 

Manca de 
professors 
substituts 

Els sindicats denuncien la manca de professors per suplir les 
baixes en els centres docents 
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 15 / 10 / 
96 

Problemes 
finançament 

El sistema de finançament del MEC es refereix al cens de 1988 i 
no a les xifres actual i la conselleria d’Educació depèn casi al 
100% de l’Estat 

 12 / 10 / 
96 

Plantilles 
incompletes El 70% dels col·legis públics tenen mancances en les plantilles 

de professorat, segons una enquesta sindical 

 28 / 09 / 
96 

Incorporació al 
nou curs escolar Uns 124.000 alumnes han començat el nou curs escolar, el 85% 

en ESO, batxillerat i BUP i el 15% en la FP 

 26 / 09 / 
96 

Inversió en 
Educació 
Especial 

La JA invertirà 16.000M en Educació Especial durant el curs 
96/97. Això beneficia 31.276 alumnes d’entre 3 i 20 anys que 
seran atesos per 3.000 professionals 

 18 / 09 / 
96 

Manca de 
finançament Els sindicats han denunciat la manca de planificació i el caos 

organitzatiu que hi ha en el començament de curs 

 17 / 09 / 
96 

Classes d’una 
hora de durada Els directors dels col·legis defensen que la durada de les 

classes sigui d’una hora 

 17 / 09 / 
96 

Inici del curs a 
Cadis Més d’11.000 alumnes de Cadis tenen problemes en iniciar el 

curs per obres i per manca de professorat especialitzat 

 16 / 09 / 
96 

Inici del curs a 
Màlaga 272.000 alumnes de Màlaga comencen el curs, el 59% dels 

quals cursen el nou model de la LOGSE 

 15 / 09 / 
96 

Preus dels 
estudis Segons l’OCU, el curs en un col·legi públic costa 27.600 ptes., 

103.100 ptes si és concertat i fins a 175.000 ptes. si és privat 

 15 / 09 / 
96 

Alumnes 
desplaçats 

Uns 58.000 alumnes hauran de desplaçar-se per estudiar 
secundària, els quals gaudiran de transport, menjador i 
residència gratuïts 

 14 / 09 / 
96 

Implantació de 
la LOGSE Un 60% d’alumnes andalusos cursaran el nou model de la 

LOGSE durant 96/97 

 10 / 09 / 
96 

El cost de 
l’ensenyament Un col·legi privat costa 6 cops més que un de públic, segons la 

Unió de Consumidors d’Espanya 

 03 / 09 / 
96 

Centres privats i 
concertats 

El conseller d’Ensenyament de la JA vol mantenir la proporció 
de 75% de centres públics i 25% de concertats sense 
augmentar aquests últims 

 03 / 09 / 
96 

Inversions a 
Granada Granada tindrà 34 nous centres que acolliran 28.000 alumnes i 

suposaran una inversió de més de 8.000M 

 31 / 08 / 
96 

Inversions a 
Sevilla 

S’han fet 288 obres en centres docents i ampliacions en 14 
d’ells per tal de complir les exigències de la LOGSE, per valor 
de 1.300M 

 30 / 08 / 
96 

Despesa per la 
implantació de la 
LOGSE 

Segons la Junta d’Andalusia la implantació de la LOGSE li 
suposarà una despesa de 130.000 Mpta. en els pròxims 4 anys, 
dels quals, Personal, 70.000 Mpta. i Infraestructures 60.000 
Mpta. -Construcció de nous centres (36 CEIP i 174 IES),
 47.006 Mpta. Remodelació de la resta de centres 
(2.980) 12.587 Mpta.- (Sur) 

 29 / 08 / 
96 

Implantació de 
la LOGSE 

En el curs 96/97 un 60% del 1.609.000 escolars i estudiants 
d’ensenyaments no universitaris cursaran ensenyaments de la 
LOGSE 
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 15 / 08 / 
96 

Implantació de la 
nova FP 

La JA implanta en 100 localitats andaluses els nous cicles  
formatius de FP (162 centres, 9.000 alumnes) 

‘ 12 / 08 / 
96 

Augment 
plantilla 
professors 

El conseller d’educació demanarà a la JA 20.000M per fer  
front a l’increment progressiu (en 4 anys) de la plantilla de  
professors (passant de 43.000 a 48.000 en el 2000). El  
pressupost passaria de 487.000M en 1996 a 507.000M  
(com a mínim) en 1997 

 03 / 08 / 
96 

Augment de 
professorat 

S’incrementa en 118 la plantilla de professors a la província  
de Granada 

 29 / 07 / 
96 

Implantació 
parcial de l’ESO 13 dels 67 instituts de Granada implantaran l’ESO el curs 96/97 

 19 / 07 / 
96 

Els prof. no 
s’han de 
desplaçar 

La totalitat de professors andalusos no s’hauran de desplaçar  
del seu poble per a impartir classes 

 19 / 07 / 
96 

Inversions per a 
la ESO 

Ensenyament invertirà 15.000M en infraestructures per a l’ESO  
el curs 96/97 (4.500 en la construcció de nous centres, 1.200 en  
adaptacions, 4.000 en millores, 3.800 en infraestructures i 1.600  
en equipaments) 

 13 / 07 / 
96 

Creixement de la 
despesa en 
educació 

Entre 1985 i 1994 la despesa en Educació va créixer un 211%,  
l’índex més gran de l’Estat 

 09 / 07 / 
96 Beques S’ha aprovat la concessió de beques per valor de 300M 

 09 / 07 / 
96 

Inversió 
investigació El 2n Plan Andaluz de Investigación invertirà 141.000M en 

projectes d’investigació 

 13 / 02 / 
96 Inversió centres La Junta invertirà, en tres anys, més de 1.000M en nous centres 

i en millorar els existents 

Astúries 24 / 01 
/ 97 

Finançament 
insuficient 

El pressupost de 339M per a infraestructures i 90M per a 
material no és suficient per a l’ensenyament secundari  

 11 / 07 / 
96 

Demanen més 
diners 

La Direcció Regional d’Educació d’Astúries demanarà 64.000 
Mpta. al MEC en transferències per poder implantar la LOGSE 
(només per Personal la despesa és de 52.975 Mpta.). (La 
Nueva España) 

Balears 29 / 08 / 
97 

Ràtio 10 
alumnes / 
professor 

Les illes Balears gaudiran d’un professor per cada 10 alumnes, 
segons el MEC. Curs 97/98: 136.922 alumnes matriculats 
(46.001 en centres privats i 90.291 en centres públics) en 456 
centres del MEC, amb 13.809 professors 

 26 / 07 / 
97 

Obres 
Infraestructura 

Educació invertirà 2.000Mpta en construir col·legis i millorar 
d’altres 

 08 / 07 / 
97 

Obres 
Infraestructura La Conselleria invertirà 3.300M en els tres primers mesos 

 04 / 07 / 
97 Transferències L’executiu quantifica la transferència en 15.500M pta. 

 01 / 07 / 
97 Pressupost El STEI denuncia les conseqüències del retall pressupostari en 

educació 

 03 / 06 / 
97 

Obres 
Infraestructura Les obres de reparació dels col·legis públics costaran 20 milions 

 08 / 05 / 
97 

Cost mínim del 
traspàs segons 
el Govern Balear 

El Govern Balear calcula en 35.040,4 Mpta. el cost mínim del 
traspàs d’ensenyament (que es farà efectiu l’1 de gener del 98), 
per gestionar un total de 456 centres i un total de 142.048 
estudiants (87.175 de la pública i 54.873 de la privada). El 
pressupost es desglossaria en: Personal, 24.500 Mpta.; 
Despeses de béns corrents i serveis, 1.405 Mpta.;  
Transferències corrents, 7.900 M pta.; Inversions reals de la 
Secretaria General d’Educació i Formació, 8 Mpta.;  Inversions 
reals en infraestructura i equipaments, 1.227 Mpta. (Diari de 
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Balears) 

 29 / 01 
/ 97 

Reducció 
pressupostària 

 El MEC admet que la capacitat d’acció del Centro de 
Profesores y Recursos d’Eivissa s’ha reduït pels retalls 
pressupostaris (un 27% la plantilla) 

 28 / 01 
/ 97 

Aplicació de la 
LOGSE 

L’aplicació de la LOGSE a Balears implica la construcció de 16 
nous centres d’ESO, que suposen una inversió de 8.000 Mpta. 
(Última Hora) 

 28 / 01 
/ 97 

Transferència 
competències Ensenyament es traspassarà amb un pressupost de 40.000M 

 27 / 12 
/ 96 

Transferència 
competències 

Les competències educatives costaran 26.000Mpta. en sous al 
Govern, en passar el personal docent a funcionariat autonòmic 
(això suposa el 35,6% del pressupost total del Govern Balear). 
(Diari de Balears) 

 24 / 12 
/ 96 

Transferència 
competències 

Les Balears volen unes transferències obertes (que la dotació 
econòmica evolucioni amb la LOGSE). (Diari de Balears) 

 07 / 12 
/ 96 

Impossibilitat 
d’aplicar la 
LOGSE 

Milers d’alumnes no podran anar als Instituts per manca de 
centres. Els alumnes de 1er de secundària hauran de fer el 2on 
en escoles de primària 

 07 / 12 
/ 96 

Retallades 
pressupost del 
MEC 

Les retallades pressupostàries del MEC impossibiliten la 
construcció dels 16 nous centres previstos 

 27 / 11 
/ 96 

Aplicació 
deficient de 
l’ESO 

La manca pressupostària impossibilita l’aplicació de l’ESO a 
Mallorca (manca de professorat especialitzat, d’infraestructures i 
d’assignatures optatives) 

 21 / 11 
/ 96 

Transferència 
competències 

El GB s’alia amb les altres 9 CCAA que encara no tenen 
competències educatives per tal d’unificar criteris. Cap d’elles 
està disposada a rebaixar els continguts de la LOGSE per 
manca de finançament 

 29 / 10 
/ 96 

Reducció 
progressiva del 
pressupost 
d’ensenyament 

El pressupost d’ensenyament passarà de 2.200M (1995), 
1.900M (1996), 1.653M (1997), 1.531M (1998), 1.104M (1999). 
En el 2000 es preveu un petit increment de 176M. Això posa en 
perill la implantació de la LOGSE 

 26 / 10 
/ 96 

Rebuig a les 
mesures del 
MEC 

Els professors d’Instituts de secundària es queixen de: augment 
del nombre d’alumnes per classe (33 a 40), reducció del nombre 
de professors, augment d’hores lectives, reducció dels 
programes de formació... 

 21 / 10 
/ 96 

Incompliment de 
ràtios Molts centres de Mallorca superen la ràtio d’alumnes prevista 

per la LOGSE (més de 40 alumnes, en alguns casos) 

 01 / 10 
/ 96 

Aules petites en 
instituts d’ESO Els centres combinen la nova secundària amb els últims 

alumnes de BUP, COU i FP, i es queden petits 

 24 / 09 
/ 96 Comença l’ESO Uns 50 IES de Balears acullen a gairebé 50.000 alumnes 

d’ESO, BUP, COU, Batxillerat i Cicles Formatius-FP 

 23 / 09 
/ 96 

Només 3 
instituts 
impartiran ESO 

A Eivissa només 3 instituts impartiran ESO i hi ha 5.720 
alumnes de secundària 

 20 / 09 
/ 96 

Bilingüisme de 
les places El MEC catalogarà com a bilingües les places de primària i 

secundària 

 19 / 09 
/ 96 

Manca d’aules 
d’ESO Uns 150 alumnes d’ESO no tenen aules a Formentera 

 11 / 09 
/ 96 

Manca d’Instituts 
a Balears El MEC ha aplaçat la construcció dels instituts previstos a 
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Eivissa 

 11 / 09 
/ 96 

Estadística 
Ensenyament 
Balears 

Distribució dels alumnes pel curs 96/97 per nivells i entrevista al 
delegat provincial del MEC 

 10 / 09 
/ 96 

Plantilla 
insuficient per a 
l’ESO 

Els professors encara no han rebut l’adjudicació de places a 4 
dies de l’inici de curs, i aquestes són del tot insuficients 

 04 / 09 
/ 96 

Implantació 
general de 1er 
d’ESO 

5.000 professors per a 144.000 alumnes a les Balears (93.846 
d’educació infantil i primària) 

 25 / 08 
/ 96 

Complicada 
implantació de 
l’ESO 

Centenars de professors i alumnes desconeixen encara ara la 
seva plaça escolar 

 04 / 08 
/ 96 

Supressió 
d’aules de 3 a 6 
anys 

El conseller d’ensenyament suprimeix aules per a nens de 3 a 6 
anys a Palma de Mallorca, tot i la demanda existent. Només hi 
ha places al 30% de les escoles públiques 

 26 / 06 
/ 96 

Places per a 
alumnes d’ESO 

El MEC afirma que tots els alumnes d’ESO tindran plaça al 
setembre (de les 4.310 places ofertades de 3er d’ESO s’han 
sol·licitat 3.064) 

  23 / 06 
/ 96 

Alumnes de 3er 
d’ESO sense 
plaça 

El fet que s’implanti generalitzadament el 1er d’ESO deixa 
sense places a centenars d’alumnes de 3er d’ESO per manca 
de planificació 

Canàries 
 

28 / 11 
/ 96 

Proposta del PP 
sobre 
finançament 
addicional 

El PP proposa que Canàries obtingui un finançament 
addicional de 8.500 M pta. per aplicar la reforma educativa 
per l’any 1997. (Avui) 

 16 / 11 
/ 96 

Inversió en 
centres docents 

La conselleria d’educació del GC invertirà 3.824M en la 
construcció de 6 Instituts d’ensenyament secundari i 8 centres 
d’educació infantil i primària, que suposaran la creació de 5.580 
noves places escolars 

 25 / 06 
/ 96 

Finançament de 
la LOGSE 

El Govern Canari reclama que els Pressupostos Generals de 
l’Estat de 1997 incloguin una partida específica per a 
finançar l’aplicació de la LOGSE que requeriria un esforç de 
80.000 M pta. durant 6 anys, gran part dels quals haurien de 
procedir de l’Estat El 50% de l’import que Canàries deixa 
d’ingressar pel desaparegut Impost sobre Tràfic d’Empreses 
es podria destinar a finançar infrastructures educatives. Part 
dels diners també es podrien canalitzar a través del Plan 
Integral de Empleo para Canarias, donat que determinats 
programes de formació estan relacionats amb 
l’ensenyament. (El Día) 

Galícia 
 

09 / 12 / 
97 

Concurs de 
trasllats 

Educació ofereix places docents en nou instituts que estan per 
construir (El Progreso) 

 01 / 12 / 
97 

Qualitat als 
centres públics 

A Vigo hi ha deficiències en les escoles públiques (Faro de 
Vigo)  

 19 / 07 / 
97 

Obres 
infraestructura Les obres d’Educació es faran amb crèdits de vàries empreses 

 19 / 07 / 
97 

Obres 
infraestructura 

Educació encarregarà fins l'any 2001 obres per un valor de 
25.200M 

 19 / 07 / 
97 

Obres 
infraestructura 

La Xunta fa front a la reforma educativa sense contar amb l’ajut 
de Madrid 

 18 / 07 / 
97 

Acords 
econòmics 

Educació va concertar l’ensenyament de primària i ESO amb 
200 col·legis privats 

 17 / 07 / 
97 

Formació 
Professional En el segon grau de FP ja s’han cobert 600 places vacants 
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 23 / 06 / 

97 Pressupost Menjadors escolars 

 10 / 06 / 
97 Inversions Educació nega que afavoreixi l’ensenyament privat 

 09 / 06 / 
97 Subvencions Es tripliquen les subvencions a l’educació privada des que 

governa Fraga 

 08 / 06 / 
97 Finançament L’escola pública rep la meitat de diners que la privada 

 06 / 06 / 
97 

Partida 
pressupostària 

Fons per finançar les despeses derivades de la implantació de 
la LOGSE 

 06 / 06 / 
97 Inversions Signatura d’un conveni marc educatiu per a la construcció de 

nous centres 

 06 / 06 / 
97 Inversions Galícia disposarà de 25.000 Mpta. per construir els centres de la 

LOGSE 

 24 / 05 / 
97 Beques Alumnes de la Corunya reben més de 1.000 Mpta. en beques 

 04 / 02 / 
97 

Implantació de 
l’ESO 

En el curs 97/98 la majoria d’alumnes de 2n d'ESO ho farà en el 
mateix institut que l’any passat (en el curs 96/97, dels 36.000 
alumnes d’ESO 9.000 van canviar de centre i 210 es van haver 
de traslladar de municipi) 

 04 / 02 / 
97 

Insuficients 
places de 
secundària 

Les places que oferta la Xunta pel professorat de secundària 
són insuficients, segons els sindicats 

 31 / 01 / 
97 

Transport 
escolar no pagat 

Transportistes denuncien que Ensenyament no els ha pagat el 
transport escolar de l’ESO 

 26 / 01 / 
97 

Negociacions 
dels concertats 

Els centres concertats negocien com implantar la reforma fins 
l’any 2002 (entre d’altres temes, manca l’aprovació definitiva per 
tal que el 70% dels centres puguin impartir l’ESO) 

 15 / 01 / 
97 

Reducció 
plantilla de 
professors 

L’oposició diu que ensenyament reduirà 1.100 places de 
professors, tot i que la reforma només està implantada en un 
50% de la CA 

 09 / 01 / 
97 

Inversió en 
ensenyament 
públic 

L’Ajuntament de La Corunya destinarà 446M a inversions en 
l’ensenyament públic (140M per obres de millora, 130 per neteja 
i manteniment de centres, 58 per a llars d’infants, 40 per a 
activitats educatives i 38 per a noves construccions) 

 31 / 12 / 
96 

Ajuts a 
investigació 

La Conselleria destina 1.912M a ajuts per projectes, 
infraestructures i personal auxiliar d’investigació 

 13 / 12 / 
96 

Transferència de 
fons estatals 

Els empresaris reclamen la transferència a Galícia dels fons 
estatals de formació professional, tal com ja fa el País Basc 

 10 / 12 / 
96 

Pressupost 
suficient per 
l’ESO 

El conseller d’Ensenyament diu que el pressupost de 1997 és 
suficient per a cobrir totes les necessitats de l’ESO 

 04 / 12 / 
96 

Inversions 
educatives a 
Vigo 

La Conselleria invertirà a Vigo 1.314M en 1997 

 30 / 11 / 
96 

Pressupost 
ensenyament 

El pressupost per 1997 s’incrementa un 2,3% respecte al de 
1996. L’ensenyament públic a Galícia disposarà en 1997 de 
205.000Mpta. (tres vegades inferior al de la resta de CCAA), 
dels quals: manteniment d’EGB i Primària, 2.554Mpta.; 
ensenyament secundari, BUP i COU, 6.311Mpta.; equipaments, 
manteniments i reformes de les tres universitats, 4.313Mpta.; 
menjador escolar, 1.680Mpta.; transport escolar, 8.561Mpta.; 
formació professional, 2.052Mpta.; subvencionar ensenyament 
privat, 18.288Mpta. (La Voz de Galicia) 

 16 / 11 / 
96 

Queixes de les 
APA 

La Federació d’APA de Vigo critica els retalls pressupostaris a 
l’ensenyament públic 
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 14 / 11 / 
96 

Increment de 
dotacions 

Els 108 centres privats concertats (65.000 alumnes i 2.700 
treballadors) troben insuficients els 11.000M que aporta la 
Xunta, ja que només els cobreix el 75% de les despeses. Més 
xifres a l’article 

 23 / 11 / 
96 

Protesta de les 
APAS pels 
retalls 

La Federació d’APAS de Lugo es manifestarà a Madrid per a 
protestar pels retalls en ensenyament (reducció del pressupost, 
augment de les ràtios i disminució de la plantilla de professors) 

 31 / 10 / 
96 

Llars d’infants i 
LOGSE 

La XG no obligarà les llars d’infants privades a aplicar la LOGSE 
fins l’any 2000 tot i subvencionar pràcticament el 100% 

 18 / 10 / 
96 

Implantació 
inadequada de 
la ESO 

Segons una professora del Centro de Formación Continuada del 
Profesorado, l’ESO s’ha implantat inadequadament degut a les 
dificultats que troben els professors de secundària ja que no 
estan suficientment preparats per la reforma 

 11 / 10 / 
96 

Disminueix el 
nombre 
d'interins 

Tot i l’augment de la plantilla de professors (130 en el curs 
96/97), el nombre d’interins ha disminuït 

 04 / 10 / 
96 

Problemes 
ensenyaments 
mitjans 

Les APA dels centres públics denuncien que han empitjorat els 
ensenyaments mitjans (els professors no són llicenciats, no hi 
ha menjadors, ha baixat el nombre de professors...) 

 28 / 09 / 
96 

Problemes amb 
la FP 

1.500 joves no han aconseguit plaça en FP de l’opció preferida 
degut a la manca de places en FP 

 27 / 09 / 
96 

Alumnes en 
centres públics 

El 40% dels estudiants d’ESO, BUP, COU, Batxillerat i FP estan 
matriculats en centres públics 

 23 / 09 / 
96 

Traspàs de 
centres escolars 
a la XG 

El Congrés dels Diputats debatrà el traspàs de varis centres 
públics gallecs a la Xunta, ja que actualment depenen del MEC 

 17 / 09 / 
96 

Inici de Primària 
amb desajustos 

A Vigo ha començat la primària amb desajustos d’horari i 
professorat (17 dels 44 col·legis sense professor de música) 

 16 / 09 / 
96 

Crítica de les 
APA 

Les APA gallegues critiquen la improvisació del nou curs escolar 
(manca de transport escolar i de menjadors...) 

 13 / 09 / 
96 Inversió en FP La implantació de la nova FP ha suposat una inversió de 

2.000M per fer front a nous centres, formació del professorat, ... 

 05 / 09 / 
96 

Increment 
pressupostari 

La implantació del 1r curs de l’ESO suposa un increment de 
100M (la despesa de l’ESO ascendeix a 603M, davant dels 
497M que costava el 7è d’EGB) 

 04 / 09 / 
96 

Inici del curs 
96/97 

El curs 96/97 comença amb l’aplicació de l’ESO i el descens de 
l’alumnat (3.106 alumnes menys que el curs anterior) 

 24 / 07 / 
96 Alumnes d’ESO Dels 26.000 alumnes d’ESO en tota Galícia només 7.000 

canviaran de centre (no de municipi) 

 19 / 07 / 
96 

La Xunta 
necessitarà 
ajudes del MEC 

Fraga reconeix que l’aplicació total de la reforma costarà més de 
100.000 M pta. i que la Xunta intentarà afrontar les despeses, 
tot i que necessitarà ajudes del MEC. Les compensacions al nou 
model de finançament autonòmica arribaran via pressupostària i 
de distribució de fons de cohesió i estructurals o pels de 
compensació interterritorials. (Faro de Vigo) 

 25 / 06 / 
96 

Implantació de 
la LOGSE 

El conseller d’ensenyament de la Xunta de Galícia confirma que 
necessita 120.000Mpta. per dur a terme, durant els propers 4 
anys, la implantació de la LOGSE, que inclou la construcció de 
53 nous centres educatius. (Faro de Vigo) 

 23 / 06 / 
96 Moció política El BNG demana que es concreti el finançament per a implantar 

l’ESO 

  18 / 05 
/ 96 

Autorització per 
impartir ESO 70 col·legis d’EGB han estat autoritzats a impartir ESO, tot i 

que de forma provisional (només aquest curs) 
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La Rioja 04 / 07 

/ 97 Transferències L’executiu quantifica la transferència en 15.500M 

 24 / 02 / 
97 

Transferència 
competències 

El Govern regional ha quantificat en 16.000 Mpta. el cost 
d’ensenyament com a pas previ a les negociacions per les 
transferències des del MEC. Segons els seus càlculs, sense la 
transferència l’ensenyament només progressaria un 1.5% 
anual, mentre que a les autonomies amb transferències 
progressa un 6% anual. (ABC) 

Navarra 
 

03 / 12 
/ 97 

Malestar 
ensenyament 
privat 

En el projecte de pressupostos no es contemplen les seves 
demandes mínimes: el cost és d’uns 800 Mpta. 

 28 / 05 
/ 97 

Negociació 
augment salarial 

La negociació per a l’augment salarial en l’ensenyament privat, 
bloquejat 

 15 / 05 / 
97 

Despesa 
alumnes 

Navarra fa una despesa d’un 55% més per alumne que 
Andalusia 

 12 / 03 / 
97 

4rt ESO com a 
curs d’orientació 

Navarra és la primera CA que implanta l’ESO generalitzadament 
i es planteja el 4rt curs com a orientatiu 

 04 / 03 / 
97 

Posta en marxa 
de la nova FP 

El Govern aprova decrets que contemplen el contingut futur, 
objectius i metodologia de 8 cicles formatius 

 31 / 01 / 
97 

Disminueix el 
nombre 
d’alumnes 

El nombre d’alumnes passarà dels 115.000 del curs 85/86 a 
70.000 en l’any 2000, tot i allargar-se l'ensenyament obligatori 

 16 / 01 / 
97 

Augment de sou 
professorat 

El GFN té pressupostat augmentar el sou del professorat un 
3,7% (un punt més que l’IPC) 

 17 / 12 / 
96 Pressupost 

El pressupost d’ensenyament és de 52.751,43M per a 1997 (+ 
4,9% respecte a 1996), dels quals: Personal, 28.963Mpta.; 
Inversions (construcció i adequació de centres docents, 
1.255Mpta. Els ajuts a l’ensenyament privat augmenten 450M 
(+4,8%) i les inversions en la construcció de centres es 
redueixen en -436M (-25,8%). (Diario de Noticias)  

 10 / 12 / 
96 

Desacord en els 
pressupostos El GFN està d’acord en tot excepte en Ensenyament 

 07 / 12 / 
96 Pressupost 

Navarra destina al voltant del 6% del PIB a finançar el sistema 
educatiu, tal com ho fan les regions europees més 
desenvolupades Noticias de Navarra) 

 07 / 12 / 
96 

Esmenes al 
pressupost 

Un portaveu del PSN denuncia el desequilibri existent en l’actual 
política educativa, que beneficia l'ensenyament privat i 
concertat, així com les ikastolas 

 23 / 10 / 
96 

Mapa Escolar de 
Secundària 

L’ensenyament secundari ja té un Mapa Escolar tancat, i 
queden per elaborar els de Batxillerat i FP 

 29 / 09 / 
96 

Crèdit per pagar 
el professorat 

Un crèdit de 734 M ha estat aprovat pel Parlament de Navarra 
per a pagar el professorat (487,2 salaris i 247,2 SS) 

 22 / 09 / 
96 

Viabilitat 
econòmica del 
SE 

El parlament debat la viabilitat econòmica de l’actual sistema 
educatiu (les subvencions són més elevades que a la resta de 
CCAA. i la despesa en ensenyament (51.000M) suposa el 20% 
del total dels pressupostos generals 

 14 / 09 / 
96 

Anticipació de 
l’ESO encareix 
llibres 

El fet d’implantar el 3er d’ESO a Navarra abans que la resta de 
l’Estat fa que els llibres costin de 20.000 a 30.000 ptes. més 

 13 / 09 / 
96 

Potenciar 
l’ensenyament 
públic 

S’ha creat una plataforma social per tal de potenciar 
l’ensenyament públic, formada per partits, sindicats i APYMAS 

 07 / 09 / 
96 

Comença el curs 
96/97 

89.206 alumnes comencen el curs (60,6% en centres públics i 
39,9% en privats, i el 15,8% en euskera i la resta en castellà). 
S’estrenen nous edificis per impartir ESO 

 05 / 09 
/ 96 

Reciclatge de tot 
el professorat Cap professor afectat per la reforma anirà a l’atur 
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País Basc 
 

08 / 07 / 
97 Pressupost Compromís institucional perquè es destini el 6% del PIB basc a 

Educació 

 21 / 06 / 
97 

Formació 
Professional 

Decisió de descentralitzar el Forcem i assignar fons per a les 
CCAA 

 24 / 05 / 
97 AEK Aek rep 481 milions del Govern 

 25 / 03 / 
97 

Inversió nou pla 
de FP 

El GV invertirà 21.700M en el nou Pla per a la Formació 
Professional (tant reglada -sistema educatiu- com ocupacional -
per a aturats- i contínua -reciclatge de treballadors en actiu-) 

 12 / 03 / 
97 

Ubicació 
alumnes ESO 

Més de 400 alumnes no tenen assignada cap plaça per poder 
cursar ESO el curs 96/97 

 22 / 12 / 
96 

Dificultats en la 
FP-LOGSE 

Les especialitats d’FP que aplica la reforma s’aproximen més al 
sistema productiu que no pas les antigues FP1 i FP2. En l’article 
surt una taula amb el nombre total d’alumnes 

 20 / 12 / 
96 

Rebuig 
finançament 
ikastolas 

El Departament d'Educació del GV rebutja concedir els 1.500M 
a les 13 ikastoles al marge del procés de confluència 

 18 / 12 / 
96 

Finançament 
Ikastolas 

Les 13 ikastolas privades al marge del procés de confluència 
(que acullen el 25% dels matriculats en ikastolas) reclamen 
1.500M al GV per a despeses de personal 

 22 / 10 / 
96 

Plantilla de 
professors 
inadequada 

El 49% d'alumnes d’infantil estan matriculats en el model D (en 
euskera) i la plantilla de professors no s’adequa 

 22 / 10 / 
96 

Ensenyament 
públic i privat 

Un 49,3% d’alumnes del PB estan matriculats a la pública, un 
50,2% a la concertada i només un 0,5% a la privada 

 11 / 10 / 
96 

Augment del 
bilingüisme a la 
privada 

Les escoles catòliques privades (que acullen 15.000 alumnes) 
imparteixen classes en euskera a la secundària 

 24 / 09 / 
96 

Comencen les 
classes d'ESO 55.000 alumnes han començat les classes d'ESO 

 20 / 09 / 
96 

Problemes amb 
els menjadors 

Les Federacions d’Associacions de Pares d’Alumnes es neguen 
a fer-se càrrec dels menjadors escolars 

 11 / 09 / 
96 

Despesa 
d’implantació de 
l’ESO 

La conselleria d’ensenyament del Govern Basc xifra en 10.240 
M pta. la despesa que suposarà, en els propers 3 anys, la 
implantació de l’ESO en el País Basc (9.000 M pta. només en 
millora d’infrastructures, menjadors i transport escolar), i no 
inclou la despesa per augment de la plantilla de professors ni la 
seva formació. (DEIÀ) 

 11 / 09 / 
96 

Opinió sobre la 
LOGSE 

El Conseller d’ensenyament del PV creu que la ESO és molt 
més cara que l’EGB (suposa una inversió de 10.240M en tres 
anys que no contempla l'augment del professorat ni la seva 
formació) 

 10 / 09 / 
96 

Subvencions per 
a material 
escolar 

La Unión de Consumidores de Biscaia demana al GB que 
subvencioni el material escolar 

 09 / 09 / 
96 

Incorporació al 
nou curs escolar 

90.000 nens biscains entre 3 i 12 anys  (el 65% de la població 
basca d’aquesta edat) s’incorporen a les aules de Biscaia. Uns 
21.000 estudiaran en euskera en centres públics, davant de 
9.000 que ho faran en castellà 

 01 / 09 / 
96 

Inversió en 
centres d’ESO 

Ensenyament inverteix 680M en adequar aules i menjadors dels 
centres de la ESO (acullen 12.000 biscains) 

 
24 / 07 
/ 96 

Centres 
concertats 

Les patronals no volen que el decret per centres concertats 
es tiri endavant (projecta mantenir el pagament delegat -els 
docents cobrarien del centre i no directament de 
l’Administració- i per atentar contra l’autonomia dels centres) 
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València 03 / 12 
/ 97 

Contractació de 
professors 
especialistes 

S’aprova la contractació de professors per FP, en aplicació de la 
LOGSE (Información) 

 02 / 11 
/ 97 Docents Educació finalitza el processat de les nòmines de 2.100 docents 

(Levante) 

 05 / 06 
/ 97 

Funcionaris del 
cos de mestres 

Educació regula l’adscripció de mestres que resulta de la 
LOGSE 

 05 / 06 
/ 97 

Obres 
Infraestructura 

La Generalitat invertirà en un any 1.400 milions per a la 
construcció de col·legis 

 04 / 06 
/ 97 

Finançament 
educació Proposta finançament educació infantil 

 26 / 05 
/ 97 

Formació 
Professional 

EU denuncia que el Consell ha perdut 3.300 milions en fons de 
l’Inem 

 25 / 06 
/ 97 Inversions Inversions Conselleria d’Ensenyament 

 04 / 03 
/ 97 

Trasvàs 
pressupostari 

El Consell transvasa 1.840M per a poder pagar les nòmines dels 
mestres i incrementa les ajudes als centres privats concertats 
que imparteixen ESO 

 26 / 02 
/ 97 

Trasvàs 
pressupostari 

El Consell suprimeix 1.609M en inversió educativa per a pagar 
despeses de personal 

 11 / 01 
/ 97 

Reducció press. 
ensenyament 

La conselleria treu 110M a Ensenyament per a finançar l'Institut 
Valenciano de Arte Moderno 

 22 / 12 
/ 96 

Queixes de les 
APA 

Segons la presidenta de la Federació d'APA de València i 
Província, "els pressupostos d'ensenyament per a 1997 són els 
més regressius per a l'escola pública valenciana" 

 11 / 12 
/ 96 

Queixes del 
professorat 

Els professors d’una vintena d’instituts públics es van tancar per 
protestar contra el retallament dels recursos per a la construcció 
de centres públics que impartirien ESO i Batxillerat previst en els 
pressupostos de 1997 

 10 / 12 
/ 96 

Campanya de 
queixes 

La Plataforma Unitaria per a la Defensa de l'Ensenyament Públic 
inicia una campanya de mobilitzacions contra  la reducció en 
3.000M del pressupost de 1997, en front de l'increment de 
5.300M destinats a ensenyament privat 

 01 / 12 
/ 96 ESO 

Segons el D.G. de Règim Econòmic, la transitorietat de la ESO 
en els centres de primària continuarà, per manca de 
finançament, sense data determinada 

 27 / 11 
/ 96 

Pressupost 
ensenyament 

L’article fa una descripció del pressupost per a 1997 de la 
conselleria d’Ensenyament, que és de 269.059Mpta. (El 
Mercantil Valenciano) 

 21 / 11 
/ 96 

Ajudes a 
educació infantil 
privada 

Les subvencions de la consellereria d'ensenyament a 
l'ensenyament infantil privat (245 centres), que suposen 825M 
encara no es poden pagar 

 30 / 10 
/ 96 

Desestimació de 
sexennis 

Ensenyament desestima el 80% de les sol.licituds de professors 
per a cobrar sexennis, que suposen 12M 

 16 / 09 
/ 96 

Construcció i 
adequació de 
centres 

El pressupost de 1996 per a la construcció i adequació dels 
centres docents és de 21.800Mpta., dels quals només s’estan 
invertint 1.300 (Comunidad Valenciana) 

 28 / 08 
/ 96 

Inversions en 
Alacant 

La inversió d’ensenyament a Alacant supera els 2.500 M 
destinats a ampliar un institut i a construir-ne 4 de nous 

 03 / 08 
/ 96 

Preus públics 
per a menors de 
3 anys 

Els preus per l’escolarització dels menors de 3 anys oscil·len 
entre les 3.500 i les 11.000 ptes., en funció del nivell d’ingressos 
familiar (fins a 877.800 ptes. és gratuït, i si superen les 
3.511.200 ptes. pagaran 11.000 ptes.) 

 03 / 08 
/ 96 

Demanda de 
cicles d'FP a 
Alacant 

La demanda de cicles de FP obliga a ensenyament a reordenar 
l’oferta a Alacant 

 28 / 07 
/ 96 

Nou mapa 
escolar 

El tercer mapa escolar assigna més unitats de secundària als 
ajuntaments del PP 
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 24 / 07 
/ 96 

Nou mapa 
escolar 

La Comunitat Valenciana té un tercer mapa escolar, segons el 
qual es crearan 1.200 places de professors, 575 escoles 
públiques i 77 nous cicles de FP 

 23 / 07 
/ 96 

Finançament 
privat 

La GV proposa que el sector privat financii el 60% dels instituts 
tecnolòlogics, que afectaria 2.000 empreses 

 15 / 07 
/ 96 Beques 

La conselleria d'Ensenyament ha convocat beques per valor de 
500M destinades a projectes d'investigació científica, 
desenvolupament tecnològic, a l'adquisició d'equipament i a la 
formació i perfeccionament del professorat 

 04 / 07 
/ 96 

Retards en el 
finançament 

La conselleria d'Hisenda ha transferit 1.100M a Ensenyament 
amb retard corresponents a pagaments del 2n quatrimestre 

 04 / 07 
/ 96 

Reducció de 
beques 

El pressupost de beques per a estudis universitaris s'ha reduït 
un 30% (47,5M) 

 04 / 07 
/ 96 

Augmenta l’ESO 
concertat 

Ha augmentat en 200M la partida d'ajudes als centres concertats 
que imparteixen ESO 

 29 / 06 
/ 96 

Descoordinació 
en 1r d'ESO 

Els sindicats denuncien la manca de coordinació que hi ha en 1r 
d’ESO (manca d'especialistes i de centres de secundària) 

 

Catalunya 05 / 12 
/ 97 

Aplicació 
avançada de 3er 
d’ESO 

La reforma avançada a 3er d’ESO s’aplicarà a  alguns municipis 
(El Punt) 

 05 / 12 
/ 97 

Protestes per 
les retallades 
pressupostàries 

Cap a 500 estudiants de secundària protesten per les retallades 
pressupostàries a Barcelona (ABC, El Punt, diari de Girona) 

 05 / 12 
/ 97 

Inversions en 
IES 

El Dep. d’Ensenyament destinarà 345 Mpta.a l’ampliació de 
l’institut de Gandesa (El Punt) 

 05 / 12 
/ 97 Inversions  IC i ERC reclamen més inversions a les Terres de l’Ebre i la 

Conca (El Punt) 

 26 / 11 
/ 97 

S’exigeix un 
nou centre a 
Tarragona 

Es recullen signatures per la construcció del nou centre de l’IES 
Torreforta (Diari de Tarragona) 

 12 / 11 
/ 97 

Llocs de treball 
en educació 

CCOO proposa un pla per crear prop de 25.000 llocs de treball 
al SE (El Punt) 

 12 / 11 
/ 97 

Atenció 
preferent 
d’Ensenyament 
a sis centres 
gironins  

Increment de recursos per cinc escoles i un institut de les 
comarques gironines (El Punt) 

 12 / 11 
/ 97 

Millores en 
escoles 
públiques de 
Sant Feliu 
Guíxols 

L’Ajuntament ha invertit 25 Mptas en 3 centres (Diari de Girona) 

 08 / 11 
/ 97 

Inversions al 
Jacint 
Verdaguer 

Ensenyament invertirà 65 Mpta. en el Jacint Verdaguer de 
Tàrrega (Nova Tàrrega) 

 07 / 09 
/ 97 

Inversions a 
Barcelona ciutat 

La Generalitat inverteix 1.192 Mpta. en obres a Primària i 
Secundària; l’Ajuntament ha invertit 850 Mpta. (El Mundo, 
Europa Press, EFE, El País) 

 06 / 09 
/ 97 

Noves escoles a 
Barcelona ciutat 

L’Ajuntament cedeix 10 solars a la Generalitat per construir 
escoles 

 04 / 09 
/ 97 

Aporta el 20% i 
rep el 10% 

Catalunya rep el 10% de la inversió pública i aporta el 20% dels 
ingressos de l’Estat 

 04 / 09 
/ 97 

Aporta el 20% i 
rep el 10% 

Catalunya rep el 10% de la inversió pública i aporta el 20% dels 
ingressos de l’Estat 

 02 / 09 
/ 97 

Finançament de 
la reforma 

CiU reclama 20.000 M dels Pressupostos de 1998 per a la 
reforma educativa 

  20 / 09 
/ 96   
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Quadres del territori MEC 

ABC del dia 20 de maig de 1997 

      
Comunitat Autònoma Construcció Professors i Transferències    
 d'instituts Pers. laboral (ampl. concerts) TOTAL  
ASTURIES 700 279 1.600 2.579  

CASTELLA I LLEÓ 7.350 2.950 4.900 15.200  

MADRID 21.000 8.460 12.444 41.904  

EXTREMADURA 12.250 4.935 1.500 18.685  

CASTELLA-LA MANXA 14.350 5.781 2.346 22.477  

MURCIA 8.750 3.525 1.950 14.225  

BALEARS 5.600 2.256 2.100 9.956  

LA RIOJA 700 279 530 1.509  

ARAGÓ 5.250 2.115 2.300 9.665  

CANTÀBRIA 4.900 1.972 1.080 7.952  

TERRITORI MEC 80.850 32.552 30.750 144.152 (*) 
 
 
Quadres de les notícies sobre Andalusia 

La Junta d’Andalusia demana, pel principi d’igualtat dels espanyols i prenent com a 
paràmetre la població escolar, 42.000 Mpta. per aplicar la reforma educativa durant 
l’any 1997 (el PP ha proposat que Canàries obtingui un finançament addicional de 
8.500 M pta. per aplicar la reforma i la població andalusa és 4,5 vegades superior a la 
de Canàries, que demana 8.500 M pta. per aquesta raó).cfr. Avui, 28 / 11 / 96 

Nombre d'alumnes (Públic + Privat) curs 95/96 

    Prim. / EGB 
Comunitat Autònoma % TOTAL Infantil 1r Cicle ESO Secundària 

ANDALUSIA 20,3% 1.540.993 197.188 871.332 472.473 
CANÀRIES 4,6% 352.578 46.132 190.222 116.224 
CATALUNYA 14,8% 1.122.929 210.141 532.726 380.062 
VALÈNCIA 9,9% 749.197 99.534 400.077 249.586 
GALÍCIA 6,6% 498.456 63.020 253.392 182.044 
NAVARRA 1,2% 89.908 13.871 43.636 32.401 
PAÍS BASC 4,9% 370.516 53.941 168.638 147.937 
TERRITORI MEC 37,9% 2.879.624 424.260 1.490.490 964.874 

TOTAL 100,0% 7.604.201 1.108.087 3.950.513 2.545.601 
 

Segons aquest criteri, Catalunya hauria de demanar 30.600 Mpta. pel finançament de la 

reforma per l’any 1997 (aquest criteri beneficiaria sempre a Catalunya ja que, segons les dades 

de alumnes per Comunitat Autònoma, Catalunya assoleix un 14.8% del total d’alumnes). 
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ANNEX Comentaris i Valoracions 

 

L’estratègia d’un departament o d’un govern queda fixada en les lleis, decrets i ordres que va 

promulgant. Quan no pot promulgar determinades lleis, per no tenir la competència d’ordenar-

les, i –per tant- l’estratègia no la pot establir, l’únic que pot és determinar si prioritza o no les 

diverses lleis o normatives, adequant la seva estructura -tant pressupostària com organitzativa-. 

Si no ho fa així, es pot afirmar que no es té voluntat de donar compliment a aquestes lleis o 

normatives donades per altri, o bé que se’n prioritzen d’altres, o es vol alentir l’aplicació, o 

simplement s’ignora, pels motius que sigui.1 Per alguns, l’estratègia del SE no hauria de 

dependre de les estratègies dels partits polítics estatals. Haurien de formar part d’un gran pacte 

d’Estat com a estratègia de país2. 

Reprenent la qüestió respecte a l’aplicació de lleis per part de departaments o governs que no 

les han promulgades, l’estratègia d’un departament, i per tant, del corresponent govern, queda 

reflectida en l’estructura organitzativa i en l’estructura pressupostària., encara que moltes 

vegades les estructures administratives tenen la característica de subsistir malgrat hagin perdut 

el motiu pel qual van ser creades. Aquestes rigideses dificulten molt l’acció de govern respecte 

als diferents canvis i modificacions que es van introduint pel que fa a l’estratègia, fruit de 

determinades normatives.3 

                                                
1 A l’any 1996, el Partit Popular –que va governar fins el 2004- no va  modificar ni una coma de la 
LOGSE, i va continuar l’aplicació de la llei en el moment més crític, que era l’inici de l’ESO. En canvi, el 
PSOE quan va entrar de nou al govern el 2004, es va trobar una modificació de la LOGSE per la LOCE, 
llei promulgada pel govern anterior, quan ja s’havia aplicat tota la LOGSE. El que va fer el PSOE va ser 
derogar-la, i continuar amb el model anterior, i el motiu era la diferent estratègia d’aquest partit respecte 
del sistema educatiu.  

2 “Mi visión personal es que, en un esquema de reforma generalmente aceptable (y el de la LOGSE lo 
es), siempre resulta posible y deseable establecer medidas correctoras. Los políticos deberían 
acostumbrarse a la idea de que los que vendrán detrás no van necesariamente a comulgar con todos sus 
planteamientos. Esto afecta a muchos ámbitos, pero a pocos tanto como al educativo. Los daneses tienen 
establecida desde hace tiempo la sana norma de que las leyes educativas importantes han de ser siempre 
aprobadas por holgada mayoría parlamentaria y con el consenso de diversas fuerzas políticas. Si aquí se 
hubiera aplicado ese criterio, dudo mucho que las cuatro leyes socialistas sobre educación (LRU, LODE, 
LOGSE y LOPEG) hubieran visto la luz, pese a la mayoría absoluta de que gozaba el partido gobernante 
cuando alumbró las primeras. Intentar ahora llevar a cabo una serie de cambios legislativos profundos 
basándose en la existencia de otra mayoría absoluta me parecería igualmente fuera de lugar. 

Lo que a mi juicio se impone es un profundo y permanente diálogo sobre educación no sólo entre las 
fuerzas políticas, sino entre todos los sectores sociales. Es en ese clima de diálogo en el que sin duda 
deberían aplicarse tanto las leyes ya aprobadas como las correcciones que se estimaran pertinentes. Ni 
tiene sentido defender numantinamente la integridad de leyes cuyos aspectos negativos resultan evidentes 
y merecerían corregirse, ni lo tiene tampoco aventurarse de continuo en el reformismo legal. Cualquier 
maximalismo, en una dirección u otra, debería ser definitivamente descartado.” Article: ¿Qué hacer con la 
LOGSE? José Luis García Garrido.Catedrático de Educación Comparada de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. CUADERNOS DE PEDAGOGIA. Octubre-2000. 

3 Hi ha patologies organitzatives en el sistema públic, causades per aquest motiu, sobre les quals seria bo 
aprofundir-hi, com són: la departamentalització, la balcanització, la generació de necessitats, etc. Per 
exemple, el cas de l’INCANOP. 
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Els pressupostos (i la seva execució) són un reflex de l’estructura organitzativa i de l’estratègia. 

Quan l’estructura no reflecteix l’estratègia, és que hi ha una altra estratègia implícita, o bé, que, 

si no es rectifica, aquell projecte no arribarà a terme. 

 

Mirat des del punt de vista del MEC, aquest esquema que s’ha plantejat seria també aplicable: 

 

   ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA 

 

ESTRATÈGIA 

   

   ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

L’estratègia del govern central és no donar recursos addicionals específics per a la implantació 

de la LOGSE –segons les realitats pressupostàries-. 

El PSOE fa una llei a l’any 1990 sense finançament. El 1996 passa a l’oposició, i fa un estudi 

de les necessitats de finançament de la LOGSE, perquè la seva estratègia és condicionar els 

recursos limitats del govern central, és a dir, privar el govern central de gestió de pressupost. 

(Per què no ho va plantejar el 1990? Potser les prioritats eren altres com a govern? Era el 

moment de la convergència i dels criteris de Maastricht…) 

 

També CCOO és coincident amb les necessitats de finançament per a l’aplicació de la reforma, 

encara que difereixen de les quantitats absolutes i dels conceptes als quals aplicar-les.  

 

La Junta d’Andalusia, així com d’altres CCAA plantegen la mateixa necessitat, des de diferents 

perspectives i necessitats.    

 

Recursos financers 

 

Alguns dels recursos finalistes de la estimació feta per l’a ensenyament van ser reassignats a 

altres necessitats. 

La voluntat de exercir el poder polític, malgrat la insuficiència de recursos financers de la major 

part de les competències transferides4, va portar el govern de la Generalitat a acceptar, 

demanar o exigir transferències a l’estat -com més competències millor- per tal d’omplir de 

continguts l’autonomia, i fer-la políticament més gran. Aquesta insuficiència de recursos 

financers de la Generalitat, quedava amortida, en part, per la utilització de recursos provinents 

del SE. Sembla més que plausible que l’increment de recursos en les partides educatives fos 

                                                
4 Ja sigui perquè la competència venia transferida sense els recursos corresponents, ja sigui perquè 
s’exercia amb més diligència la competència per millorar el servei, ja sigui perquè el sistema de costos de 
l’administració Catalana era més costosa que la de l’administració central, o bé perquè l’administració 
autonòmica –inexperta per nova- fóra menys eficaç. 
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un dels mecanismes estatals d’increment de finançament per no incórrer en greuges 

comparatius amb les altres CCAA, i, per tant, no és que es distreguessin fons del SE, sinó que 

el Sistema de finançament del SE, en part, contribuïa a eixugar el dèficit de la Generalitat. 

El SE català a l’any 1990 era més que autosuficient. En el financerament es produïa una 

desviació de partides -inicialment finalistes provinents del estat- destinades a Ensenyament cap 

a altres partides que impliquessin major autogovern, i que, per tant, no estaven contemplades 

en les transferències de l’estat a Catalunya, ja sigui per millorar-ne la qualitat (Policia 

autonòmica, Benestar Social, etc.), difusió lingüística i de país arreu del món (Casals catalans, 

COPCA, CCRT etc.), que són en alguns casos duplicitats de serveis que ofereix centralitzats 

l’estat, i per tant la transferència econòmica era indirecta. És així que una estratègia de més 

poder polític per a Catalunya va influir decisivament en afebliments d’estratègies de millora i 

adaptació en Ensenyament, i conseqüentment d’estructures i pressupost.5  

És evident que els recursos no són infinits, i que les estratègies només es poden plantejar si es 

compta amb un mínim per poder implantar-les. 

 

Alumnes – Professors 

 

La reforma educativa va ser aplicada en el moment en que la població escolar davallava, de 

manera que no va repercutir directament en el professorat i la incidència en el pressupost va 

ser mínima: no es van generar grans excedents de professorat (a Catalunya la reforma es pot 

avançar una mica en algun tram perquè la davallada demogràfica ve anticipadament i permet 

avançar-la respecte la resta de l’estat). Retallada de ratis alumnes/grup, retallada d’hores 

lectives del professorat: l’increment de costos laborals6 és la principal necessitat de nous 

recursos per aplicar la reforma, que quasi no té incidència en la millora de la qualitat.  

La millora de l’atenció de l’alumnat per disminució de ratis sí que es produeix, encara que 

s’empitjora en el tram d’ESO per l’obligatorietat d’escolarització de nens de 14 a 16 anys poc 

motivats per estudiar. Al professorat se li exigeix aleshores altres funcions diferents de les de 

professor. 

Ja s’ha vist que les places ofertades de docència en les diferents oposicions no incrementa: 

només les noves especialitats ocasionen increment de demanda de docents d’especialitat, poc 

significativa. Quant a nombre global de necessitats de professorat, la xifra es manté força 

estable. L’increment de necessitat de personal docent es produeix per subactivitat, ja que 

determinats docents veuen reduïda la seva dedicació horària per una modificació en els 
                                                
5 Per posar una dada, la productivitat pedagògica en aquesta època a Catalunya és pràcticament nul·la, 
quan sempre havia estat capdavantera en investigació: aplicació de noves metodologies en el món de 
l’educació (Rosa Sensat, Blanquerna, etc.) Malgrat el que reivindica el Conseller Hernàndez en el discurs 
de presentació del programa d’educació de CiU  d’octubre de 1999 “per la tradició pedagògica catalana, 
que ha tingut una continuïtat decidida en la línia educativa seguida pels governs de CIU”. 
 
6 Especialment de mestres de 7è i 8è de PRI que passen a donar classe al primer cicle de Secundària 
Obligatòria –a rebre el sou de professor- i passen de  impartir 25 hores lectives a 18 hores lectives 
progressivament, tal com s’ha dit 
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currículums de les seves assignatures, i per altra banda la majoria no van accedir a 

requalificacions per donar noves assignatures  de branques diferents que reomplissin el seu 

horari. 

Es generen algunes petites bosses de professors excedentaris sense destí per la desaparició 

de la FP. Aquest problema queda convenientment resolt reconvertint el professorat de l’antiga 

FP en personal de Tecnologia. Els que no es poden recol·locar van als centres com a 

professorat de reforç a millorar el rati professors/grup. La bossa equivalent de docents que 

queda sense classe està al voltant de 500 dotacions7. 

 

Costos per alumne de la pública i la concertada 

 

Els costos d’un alumne no són el doble a l’escola pública que a la privada tal com s’ha vingut 

dient des de fa molts anys (les primeres referències a la qüestió de què tinc notícia són de l’any 

1985). En primer lloc, dir que el cost per alumne és un indicador insuficient per determinar el 

cost. El cost l’origina la unitat d’escolarització. Sobre la unitat d’escolarització es pot determinar 

el grau d’ocupació, i per tant d’eficiència dels diferents sistemes, tenint en compte que el sector 

públic ofereix places escolars on no arriba la iniciativa privada, tal com ja s’ha vist. També  ja 

s’ha dit que els docents de secundària de l’escola concertada, treballen sis hores lectives més 

setmanals que els docents de la pública a la secundària. Si es mira els costos per unitat en 

funcionament de la primària, s’observarà que la diferència entre els costos de l’escola pública i 

de l’escola privada és mínima. Molts prejudicis de que l’escola pública està mal gestionada i a 

prioris de la eficàcia de gestió de la escola concertada, queden en entredit o si més no molt i 

molt matisats en aquesta tesi. El professorat de la concertada treballant més hores i per menys 

sou el que fa que el cost de concert sigui menor del que seria si les hores lectives i menys sou 

de la concertada estiguessin equiparades amb els docents de l’escola pública8. Per tant, el que 

passa és que hi ha regles de joc diferents per els professors de la secundària pública i els 

professors de la secundària concertada. Si les regles de joc fossin les mateixes, estariem 

parlant d’eficiències similars. Altre cosa és que a l’administració pública li sigui menys costós 

una unitat en funcionament de secundària de l’escola concertada que una unitat de la pública. 

Els docents de la concertada son els que proporcionen bona part d’aquest estalvi de despesa i 

no la millor gestió de recursos de l’escola concertada. 

 

L’anàlisi de la despesa del SE no es pot analitzar en ella mateixa, sinó des de dins del SE. Del 

SE que existeixi se’n deriva una despesa. Però també el SE està condicionat per la despesa 

que s’hi apliqui: és bidireccional. Què és primer: definir els ratis, o saber quin pressupost es 

disposa. El pressupost va a remolc de l’aplicació: si hi ha un objectiu LOGSE del govern 

autonòmic corresponent, s’haurà d’incrementar o redefinir el pressupost. Des del SE es pot 

                                                
7 Director de RR.HH 1999. Reunió de seguiment pactes sindicals. Cfr. Actes reunions. 
8 Caldria veure també si l’absentisme de l’escola concertada és homologable al de l’escola pública i si el 
cost de les baixes es cobreixen igual a un lloc que l’altre. Aquest anàlisi no l’he desenvolupat. 
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analitzar la despesa que s’hi aplica, però no es pot analitzar tot el SE des de l’anàlisi de la 

despesa. És a dir, la despesa en educació no pot ser mai indicador de qualitat de l’educació si 

no es comença per definir sobre quin model educatiu estem parlant. Elements com despesa/ 

alumne no es pot fer servir per si mateix com indicador de qualitat en l’ensenyament, si no es 

parteix del SE concret que s’analitza. El problema no són ni els indicadors ni els ratis, sinó la 

interpretació que d’ells se’n fa. Altra cosa és que hi hagi una mala interpretació d’alguns 

indicadors, i que aquesta mala interpretació estigui molt estesa. Per exemple la despea 

educativa en relació al PIB, com element de comparació, presenta interrogants i interpretacions 

interessades. El que afirmem és que la despesa educativa en relació al PIB dóna el grau 

d’esforç que representa per una societat, impartir una determinada educació i qui suporta 

aquest esforç. Algunes paradoxes: si el menjador de un determinat SE és gratuït es 

comptabilitza dins del cost d’ensenyament, el mateix passa per llibres i tants altres conceptes. 

Un altre paradoxa: un increment molt gran de sous del personal docent en un SE, representa 

més % de despesa en relació al PIB, encara que  no aporta rés la SE en sí. Per altra banda, 

proposem estudiar la possibilitat d’implementar nous indicadors que defineixin altres elements 

que manquen, com podrien ser els centres/km2, o els alumnes/km2 per poder establir una 

comparativa més homogeneïtzada entre territoris o països. 

 

Els anys 70 amb la Llei General d’Educació va passar a la història per fixar l’obligatorietat dels 

6 als 14 anys, i la LOGSE com la que va incrementar l’obligatorietat fins als 16. També podrà 

passar a la història perquè és la llei que va destruir la FP. 

 

Es pot demostrar que 1)el cost d’una plaça pública és diferent que el cost d’una plaça privada 

de quines diferències es poden determinar les causes . Hi ha una certa ineficiència a la pública 

degut a les regles de joc en que es mouen uns i altres. 2)que el esforç de finançament a la 

pública és tot de fons públics, i a la concertada no són tot fons públics; 3)que el rati 

alumnes/professor, que sempre es considera com el més important com a indicador de qualitat, 

no és comparable si no és corregit per les hores de dedicació professorat/unitat, o hores 

lectives/unitat (el que s’analitza habitualment és el rati professors/grup); 4)que el model d’IES 

ha anat en detriment dels alumnes del món rural; 5)que el grau d’elecció de centre és més alt 

en les grans ciutats que en les petites perquè hi ha més centres per triar; 6)que determinats 

costos en què s’ha incorregut pel model triat són costos derivats –transport, menjador...-; 7)que 

el sistema sempre està en expansió, i que assumeix qüestions que depassen l’ensenyament, i 

que acaben sent més importants que el propi ensenyament, per exemple, els menors conflictius 

que abans estaven a Justícia, l’acolliment de gent, els canvis d’horaris per facilitar la 

compatibilització horari laboral/horari escolar, les etapes de 0-3 i 3-6 anys, l’expansió cap a la 

universitat –extensió dels cicles formatius...-, la formació permanent, d’adults... 
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Es va prioritzar la funció social que realitza l’escolarització de nens d’entre 0-6 anys, i les 

actuacions van ser escasses en la millora de la qualitat dels ensenyaments obligatoris, molt 

especialment  a l’ESO.  

 

De aquí se’n deriva que l’esforç econòmic realitzat en aquest període en el SE català va 

respondre en gran part a les exigències derivades del model de SE triat i desenvolupat a 

Catalunya. 

 

El fet és que la implantació de la reforma a Catalunya va ser completa. La manca d’una llei 

d’acompanyament financer –malgrat la LOGSE parla d’uns recursos necessaris- i el fet que la 

reforma s’implantés completament, dóna peu a concloure que es va portar a terme tot i la 

manca d’un finançament adequat, encara que suposés una implantació provisionalitzada. No 

es pretén en aquesta tesi avaluar el SE com a tal.  

 

Si bé s’ha establert en aquesta tesi que l’existència d’una nova unitat és la que determina la 

necessitat de nous recursos i de manera especial de la dotació del personal docent -ja sigui per 

reassignació, ja sigui per contractació-, la desaparició d’una unitat no serà traslladable 

directament a una reducció proporcional de personal docent. Per tant, el fet que una unitat 

desapareix, malgrat la no existència de dita unitat, no representa la desaparició del professor. 

ràtio professors/unitat -que és la ràtio que hem definit d’eficiència- 

El primer és que la unitat escolar o grup és qui determina l’existència del cost directe de 

professorat. 

Només una ràtio de les hores lectives directes impartides per docents a unitats, dividit per les 

hores lectives anuals de les unitats en funcionament, corregiria aquests comentaris d’una 

manera satisfactòria. Com que aquesta xifra és molt difícil de poder obtenir, suggerim com a 
rati d’aproximació al mesurament de l’eficiència econòmica dels docents en relació a un 
determinat SE el de professors/unitats escolars, especificant el màxim que es pugui les 

circumstàncies que s’han de tenir en compte d’acord amb alguns comentaris dels que ja hem 

anat realitzant i d’altres que es puguin afegir. 

 

Sense entrar en el debat de si el SE a Catalunya necessitava recursos addicionals voldria 

desfer una creença secular, referida a que els recursos destinats a concerts eren la causa de la 

manca de aplicació de recursos a l’escola pública. Els recursos disponibles eren més que 

suficients tal com ja s’ha vist. 

 

Per acabar i per tal d’apropar la gestió als ciutadans i delimitar les competències de la 

administració Autonòmica sobre els centres docents públics, proposar l’aplicació gradual de 

l’autonomia de gestió de centre docent. 
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